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Sene 12 - No. 4187 Yuı ışlerı telefonu: 20203 CUMA 3 NiSAN 1942 idare ~lerı telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Japonların 
Bindistana 
doğra yeni 
bir hareketi 

Bengale körfezi 
kıyısı üzerinde 
Akyab limanına 
asker çıkarıldı 

Çin sö~cüsü?~ göre bu ihraç 
hareketı lngılı= müdafilerinin 
cenahına ve gerisine yapılan 

bir tehdid teskil ediyor 

Lond:ra, 2 ( .A.) - Reuter bil. 
dıriyor: 

Uzak-doğudaki Japon taarruzu _ 
nun nisbi durgunluğ-.ı. Japonların 
Hındİsta.n - B;rmnnya hu-dudun -
dan 1 60 !kilometre mesafede.. ve 
Kalkütaya takriben gene 160 kılo. 
metre uzakta bulunan Bengale kör. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Avustralyaya karşı 
büyük ölçüde bir 
Japon taarruzu 
hazırlanıyor 

Slilney 2 (A.ı\.) - Mutteflk umumi 
karatg-flhı nezdindei..i SYdnoysun ca • 
utesl muhabiri bildiriyor: 8 Japon lu. 
ıneni, takriben 1%0 ili ıso bin kişi -ıan. 
nedilditine gore Ca,•a \'e Singa.purda 
tuplanmıştır. Bu kuV\·etler yat.;ınd;ı ya • 
ııııacak buyük ö•çude hır Jaııon taarrnzu 
için hazır bulunma1-tndır. 

( Dcvaınl 5 inci sayfada) ---o---
Tas ajansına göre 

iZ adada 
bazırlıklar 

artmış 
Mihverciler adalara ağır 

ça~ta uzun menzilli 
toplar yerleştirmişler 

Adalarda sivil halk 
naklediliyorınuş 

]tahlre 2 (A.A.) _ TaSS ajansı bil. 
diri)or: 

l\flln er devlııUerinln on iki adadaki 
hazırlıkl:ınnı artırmı oırnal:ın dikkati 

(Devamı S inci sayfada) 

Hind meaeleılni Ukönce görüıen Londrada toplanan 
konferansı, köıede Sir Cripps 

yuvarlak ma~a 

Hindistan 
makabil 
teklillnl 
hazırladı 

Cripps ile 
görüşmeler 

devam ediyor 

Bir anlaşmıga 
varılacak mı? 

Cripps hareketinj 
gecikt,rdigini 

ltuzvelt 
tavassutta 
bulunacak? 

r 
BULGARiSTANDA 

ASKERİ 
HAZIRLIKLAR 

Bulgar askeri 
kuvvetleri 
Libya ya 

yollanacakmış 

Sof yada ışıkların 
söndürülmesi için 

tedbirler alındı -
Ankara 2 m.adyo gazete iJ - Bı:I. 

carlstania askel'İ ııazırlıkların Ü ~ 

ratıc ilerlediği bildirilmektedir. 
Sofyada, bıitün ışıkların sondu .. 

rulmest için llh:ım gelen tcdLtrler 
aluımıştır. 

mr .;rivayete göre Bulgaristımm 

Ahnanyayıı. vereceli hkcrı kuvvet. 
ler lio\-yct cephesine lleill, Ub;> ada 
inKllfıılere karsı harbe "evkedilecek. 

, terdir. (Devamı 5 inci sayfada) 
}'C"nl DelJıi 2 (A.A.) - Hind millı \. ..) 

partlSI CrlPPs!n t< kliflerini reJdetmı tir, ~::::=============~ 

Aınerilcada akisler Bu··yu··k ,·stı.hla"'k 
Ya,.,1nıton 2 lA.A.) - ('rfpıı işlınn 

bir çıkınaıa &'inn~ gurunmesi JUrleşlk ___ ;:;:;,. _________ _ 

Aınerikanın sfyaaı mahfcllcrinde kolum. merkezlerinde 
serlik doğurmuştur. Ru maiıCellerde-hi,. 
sıı olan .ıtanıute ı-ure tekliflu asil bir ---------------

duşünoe ile ~·apıl~nı tır. \'e şimdiki şart_ kart usulü 
lar içinde daha buyuk ımhyıul.uda bu. 
lunmak tnıkiinı yoklur, ES,i mıinıı.ka • 
şaları uyandırmak istiyen ve ınemleket.l.ı1 
isUla tehlikesi karşısında bulundu ,unu 
Wlut.an Hind Jiderlerinln u~ uşmak iste • 
memeleri Yıışingtonda idileUe h::ıkld c. 
dilmektedır. 

Bazı muayyen madde
lerin kart usulüne 

bağlanması muhtemel 

Crippı hareketini tçhir etti Ankara 2 Ulu usil - Ekmel. için 
l'enl velhi 2 (A.A.) - llugun Crlpps oldutu gibi bu~ ilk ı tıhlak nwrkezleriııdc 

llindlstandan hareketini ıteclktiı'i!iğlııi bazı nıuaYHn maddelerin dal1a kart u. 
söyleınl'l ve demiştir ki: sulunc bağlanması hakkında tetkikler 

Gelecek hafta bir ey Ya.vabileceğim1 )"lLpılmaktailır. }'akında ı.art usulıınıin 
za.nncdiyoruın. hangl madılelt>tde tatbik {'dileceği anla. 

(Devaml 5 İnci aayfada) şıla.caktır. 

C Askeri vaziyet :J 
ı'·············································, 

İğrenç biri İngilizler Hind hududuna 
prop~!.a.nda.i yaklaşan Japonları 

Alman orkestra 

şefine "Türkiyede durdurabilecekler mi ? 
musikiden anlıyan 
yoktur,, demişler Yazan: Emekli General K. o. -

Aramıula yaşayan bazı 
• soysuzlar taralmdan yapı· 

lan bu propagandanın 
suçluları meydana 

çıkar:lmalıdır 

l - raslfikde \'e l'zakdogudn: 1 tlsna edilir e son kırk !"ekiz s.l..'llleııbc 
Birleşik Aınerikahlanıı b'r taıaft:ı.n rı :Pasifik durawun°d cs:ıslı b r dei1sik 

biıyük bir donanma. nıeydan.ı ı:-etirıncl. ı fü: olmaıhıstır. J:ıponl;ırın bu :ı.)ialar. 
için gel·ell guııduzlu cnlışın.ıı.t:ı, ol,luk. da.n miıtec r olmıık~ haklı olduk arı 
lan b r sırada bir tar.ıfıan d~ Ai:ı~k ı m ,dand dır. Ve eğer, bu ~-Ylııl hı
dahUierlle Aleold ad ılannl 1 n h ııı • .susı b r it' ks:ull.ı çık:ırılm.t n ~ d, b r 
çatka )anmulasından > ını uınıınıı b r h klkatin tam b r if d 
ifade ile Urhrcnk bo az , e d n.zın n 

Tecs urle oğr<'ndl ıml:ı:e rorc An. şark \C garb ah llerlnden J.ıpo an:ı. 
karacla ve ehrlmizde ı,onse:-ler \'l'. vatan adaiann k rşı bu) u.. o ı d h.ı 
ren Alm:ııı Kanını r ork< str:ı ıııın. va laarruzları icra m.ı 1ı ıır 1makt.ı 
'.l'urklyc) e ı:-eı şl rnun e tile ara. o'duklarııı.ı \C bunu 1 , n ıl • se' ı ı..ı. 

1 
'rl b c n k 1 ı~rın mcı 

rnı:zd.ı )aşı :ın b :zı Ol 1 z ;ır bu h ıl.ırı :ı : a b n kilom tre ·• .ı ıı d ı e. lerf d hi n g recck oı:ın l'l ı ı 
fırsatı pnlmet bilerek ale)lıim'zde ği en kudr tli uç.an k.ıleler inş;ıı;il,. me 
yalan le rı.va dolu, alılılks rc.ı pro. gul bulunduklarına d.ı.lr olan ŞRl .ıla. 

: ı>acandal;u yapmı !ardır. nıı Japon mat.buahnd.ı b:ı." l)(du u he. 
: ID \ilnu 4/Z del • rl b ıı \ l eeanlı n bu ucş Yil• rı ıa 

"-•••••••••••··=······························.;' sa s !tab ~en clbetlerl .. 

Bomba hô.disesinin 
resimle hikô.gesi 
1942 
ŞUBA1' 

24 
~alı 

1 - 24 Şubat sabahı 10 u 10 dakika gece Ankarada Ahtürk bulvnrırıd"' bir bo~ha 

patlarnı§, bombayı taııyan adım tamamen parçnlannuıtır. infilakın vukuLuUuğu no'da

dan takriben 10 metre ötede refikas·ıe birlilcte yiirümekte olan Alman biiyük elçisi Bay 

Fon Papen ile refikası sadmenin tesirile yere düşmüslerdir. Resimler, lce ... di!erini, Ah~ 

türk bulvarında bombanın patladığı noktavı vP hıivük elçi :le refikasmm bulunddd:.uı 

2 - Türk zabıtası derhal faaliyete s:cr.mis, A•mr-n hüv"~ e1çi8•.,i :.,, j~,1..,f .. (' ... " b"r 
suikasd kar*ısmcla bulunulduğu, ölen adnmın Ömer i~im1i Yugoslavyad~ıı gelm~ b"r ,.. .... '1.Ç 

olduğu anlasılmı!ı., iki gün zarfında bu suik. tıli hazırlıynn r;ebf'ke efrı.d•nr?an d 1 1-•arı 
zannedilen aslen Yugoslavyalı Abdurr<ı lım~n ve Süieyman ile Sovyet •ic:trd ınümr.·s·:·ı 

ği nakliyat müşaviri Kornilof ve Sovyet konso?osanes:nde memur Pavlof tcv!t:i edalmiş
ler, mesele mahkemeye intikal etmİ§tir. Nihayet 1 Nisan Çarşamba günü !:abahı muha
kemeye baslanmıstar. iste ,. ··~ah m .. ı.ı,-- .. ı)inaı-m'" ..t 0s1 ;1 .. ;çinde heveti h:o1:me. 

3 - Mahkem,.. binasının önünü kaplayan rnerakh kiitlesi heyecanla ciai a:aı.ıyur. 
Suçlular getirilmektedir. İşle Abdurrahman ve işle Pavlof. 

' 

4 - Abdurrahman isticvabmda bir cok şavant dikkat =fsaatta bı•lunuvo ... bu ar•da 

Yugoslavyadan getirihp Sov vet sefaretanesine teslim edi!en bir t<l-bm ;·e-;İİ<ala.rı h vi 

bavullardan ela bahsedivor. İste Abdurrahma:l. iste bahs .. ttıf!i bav·ıllı.,r '"·· İşte kend le-.. 
rını bu suil:asde lnl:r!h: eJi" J..Tıırladıkl rıııı irlr\:~ elti2i K,:,rnilof ile Pav~oi. 

5 rır. 1rf,.-., ... 1l Pl• };ry ... 1 lt ·~,. T"rk trı... ... .,,,., curlnl., .. lf\ !\\nt ~trr-d rt '""'"k iı:tı-mİ"rn 
ve rrl~a s .... w~ .... -~rnl'fr,·i..,c mÜ"nnde edilen Sovyet teb ası snclularm otun•ş vazİ)·etleri 

ve nihayet heyeti hakime. 



Hergün 
-····-Yüzlerine birer 

Dostluk maskesi 
Tak:ın iki devlet: 
Rusya ve J ponya 

"" ____ Ekrem Utaldıın _.J 
T aponyanuı Moskovaya tayin etU.. 

U ti yeni ıefir :mem11.rlyctlnln 1erl. 
ne vararak iUmllılnameslnJ Sovyf't devlet 
reiı61ne takdim eUI: 

&rtrln bu miinasebetıe de\ ıet reisine 
siJleditl sözlerle ondan aidıtı een.bla.. 
rın metnin! rönnedik. Gormliş olsaşdık 
da Jelli bir ICY ötrenecek detlldlk, bu 
ıibl vaziyetlerde söylenen nutuklar bey
lik ronnüllere dayanır, sonra da Bus • 
JaPon maadeleainde dqlşmlt ~bir şey 
JGktur, vasiye& Busya.nm harbe rlrdlii, 
J1190n7a111n Uak.prkt& kılıç çetttlti za. 
ma.n neyse bıı&un de ö1le.tlr. 

Her iki d"let de aulh halinde bulu • 
n~orl&r ve sulh halinin hiç .ıetuse bir 
miia:let daha devam etmeşlni lstlyorlar. 
Flıkat bu temenni yekdifttlne dost ol -
'9111ıtannı röstennes; ;ünün :ır.arareUn. 
en dotmuştar, kıymet! kcndlıılnl <do. 
i•ran •rure&hı devamı müddeUle ka • 
yllllldır, zira: 

Bealmll B&k&leı 

Bir ibUyar baba otlunun nlendlğl rece bir dostuna sevlnclnl ve kederini 
an1at17orda: 

- Sevlntyorum. ı.ıllnkü ~nü rördiim, fakat kederll1im, otlam 1eni bir 
yuva kurdu. aritk benim e'rim ICDl:11 kalacak., • 

Bu iM.Ayar baıba derdini dlnllyen dostandan eö1Je bir ceva.b aldı: 

- Sevincin ile kedirlnl ~1en sevin oin ti9te ~ar. kederini dstennes.. -·------·--·-------

-- Karşılıklı vazifeler 

-(:oenk •lln7aıa seldlil dakikadan lı:endi tanularlle npbUecelf samana 
bdar blse lıinblr lsllntil ftrir, tam hnelinl lktlsalt eWti riln ise 1enl bir 
yuvada yeni bir alem 1aratmaya clder, Faka.t onu müahaze etmlyellm. tabla. 
Un kanununa riayet etmesi haricinde bize karşı vadfesint de 7a.pmıştar. Bu 
vazife dotcıutu &ünden lt.rbaren bil7ildüiil zamana kadar bize vennlt oldutu 
neş'e ve ümlddir, 

J ' l Baberleri 

Sabahlan Sabah:ı: 

Bal tutan parmak 
Ya ·a11ıaz, nefret ve 
Lanet kazanır 

,,. ___ Burhan Cahid 

lf uik, aıklfdı; &am3nla.nla ihtiyaç 
yeni kananlara, yeni tedbir'.kre 

libam rösterir. Nitekim biikümet har. 
bin baeuıdanberl bu lhU1aca. röre bazı 
kanunları detif&irmle ve yeni yenı ka. 

Danlar .ko:rm11ttur. Dlfal'mın .berciin ar. 
tan sıkıntısı içeriye de ~Jedlkçe bu de. 
Yam edecektir. Hükfamet vasiyete ve 
ihtiyaca göre tedbir alma.ta mecburdur. 
Meseli. eşya rıatlarmı murakabe etmek, 
lhtikir yapanları aiır cezalara çarıı. 
mak, bazı ,.yecelı maddelerine el koy. 
ma.k sibl hareketler bu zaruretten doğ. 
muştur. Devlet teskllatı da bu ihtiyaca 
göre &ertlblenmlşilı'. Yeni kurulan ofis. 
lrır Ye idareler de bu ihtiyacın eserleri. 
dlr. 

Bu kuroyu lşleiml'k te kolay değil. 

dlr. Hükumet burun sırasına. göre c nıd 
ve ıüccar rolıinıi ele 7apıyor. Bunu sırf 
tasla kir kascllle ellerindeki malın kty. 

methıi arttırmaya kalkan es11af ve tile. 
cara karşı balkı korumak lçln yapı)or. 

Bütün bunlar bir mak ad içindir. Şu 

bubranh de,-trde bir takım fırsat düş. 

künlerloi halkın ke8CSindeo besleyip şl. 

şlrmemek ve balkı me-rcud kı1metlerden 
müsavi surette 15tifade ettirmek! Ek. 

R•s:ra Anrlo-Sakson 11emlnln müt • 
t.ctlıidlr. Japonıa ise bu alemin can düş_ 
manı, biri AııPo.SaUon ıilemlnin ka • 
•n.-..ını ister, öbürü yenilmesbıl. Ve 
llllh1ft' ki birinin &emennlsl tahakkuk 

mek bunun önele relen mısalidir. 

==:.;;:.:.:~7::::..: 15 yaşın~a kızlar_ı KOsele almak bahanesile . Murakabe komis-. :t?E~!~S~:~.:::.-~: 
§.~i{J§~§ 1:~fak~iy~~~~1~nbJ~ iki sabıkalı bir tnccarın yonu dun oduncuları §:§";:g:~;ff~ 
doat ın&!lkesl takmaktır Ve bono ya 7000 1 • d 1 d d 1 ve peynircileri milli müdafaası ile memleketin iaşe da. 

:::;·Bu,.,"' -·le bdu don,;; lçtihaJ aparlunanının bir Jai. ırasını o an ır 1 ar .dinledi ;"' .=.!:"' .:ı:~· ::;::,:; ::;: 
Sen baddl, ikisinden birinin röçmlye reaini randevu evi haline ge · lamlıtı De ölçulür. Birlik bütün bir cep. 

1ıı1tl-.taiı zamanla hududlandırablllrlz. tı"ren ahlaAL-...... , kürük "a••alıi T 1 •• •• J - d•kt 1 İaı.. lııedlr ld hududlanm•ıu bekll1en askerle 
JaJ.....,. ~ " r aıra ı tuccara numune er goster ı en sonra p · ·ı ı 1 ·-t 

PüM oaam daJııa enel çalman lhtlmall Jıwarı Ja lahp athğı eynırcl er, yog"" Urt elmaethnlzl daldan memur ayn ...... 
de J91ı ftiil. L• -JilJ• 7.000 lir8Sl01 alıp SJrra kadem basan dolan• lanla QIİfe ıiriirler. Yalnı.s onlar detiJ .._.DJ'& N._... ıueteUnfn tUWe: te•olt ecı 1 yapmayı tercih her meslekte, her lşcle, her )anda her 

- Her te1 SoTYet llu1anm alacalı dırıcılar yakayı ele Verdiler •kı • ımıf ..ıııet ferdleri aynJ icleriıı başın. 
_.. büar! ıllJor. Şeni bir rande'VUCuluk hadieeıi ettı erınİ SÖy}ediJer J dachrlar. Su baWc ba memleket davası. 

Rm,a. tse b• mü~nan cenbmı ıe- adliyeye intikal etmittir. Hldise • Zabıta, eıvvelki gün, kösele tüc • 'adında biri?e tanlı,mıttır. Mütec.d.. - na. lbanei edenlere, blai lçiuılsdcn çil. 

• ~ dlH ile a.ba evvel vereıü: nin suçlusu Alli Yay, Alemdar.la Ça. carı hüviyeti takınarak, tapalı bir ı did dolaındlrıcılı'.k auçları.n.d'an ır.ab Otlan ve kömürcülerin bir ril~e, ~ olmaaa saran sokmaya 
.. ile ı · 1 7 .a_ .l!..__ - dol d ı.h- · b •-- - b-..ı.- H b eüret edenlere kaı'ta da merhametalz ol. - Rusya IM't ••lllfDSU 1• reç n. talçepne dağında lçtihad apartı. zalln uin ura.ını an ınn ya. -.wuıyeıt sa ılUUlı uJUnan as•n. irlilı teılıil etmeleri karar 

_.,. aiyet.taaellr. Nitekim J:a.pon h • manının ı nwnarah <laireeinde 0 • maıı iki eabr'kahyı yakalunıotır.

1
bu teead'üf ve fırsattan i9tifade et- altına alındı malıyız. Böyle samanlarda ihtiyaca rö. 

1*eı1vlna R• kara. suları ielnde av • turmakladılr. . lddiaya göre, ç.oılt kwnazca tertib meği. ~aıaıii'am~t. zengin ıtıap-e.l:rya __ re tedbir almaık ne kadar tabii ise bu 
1..-11 miiıraack91ni yermek suretlle bu B ad raınıd . itlcıtti .. i 1 ve idare olunan bu dblandırıcılık kendısınl kıomiqoncu ularak tak • Filli Mürakabe Komiavonu teoh'lerln 1edne ıetlrllmMbuh ayak 
lfi niyf!lılnl ılderdl, aemlşllr. u '- amıın k d evul ıevad "''ıl lg5 ·vak'uıının cereyan tarzı pıdur: 1 dim etmiı§(tir. J batı olanları ibrd verici ı;ekllde ce.za1a 

ve yamız genç a ın ar eg , . h . .. . Vallnln rlyuetlndtıkl dünkü _ .... ta kadar tabiidir Bu topıak-
Siytene•e ıııanırsa.n•:& JaPonyanın d L~:-.ük '- l ı 0 h. i" f 1 Malatya.da oturan ve kundura ı. Bu sureııile a le bır huvıyet ta.. toplantısında odun _ •-om·· u··r. P•....- 0 • 

11 Mibverle möt~tlk olması Mihverle harb yaoın an .......,, ~ız ar ... . a 
1 

• g a malitti ıe ım~ul olan SüJe.yman a • kınan aabıkaTı, 3 gün evvcıl Süley. .. ... • ta artık "Bal tutan parnıak yalar' •o:a 
halla• bulunan Rusya lir munasrbetle- ederek bu yola: sev:kettıgı zab.tac~ dınıela bir zat mühim miktarda kö.ımanı yattığı otelde ziyaret etmiı e.!... dinlemittir. Komi&yon; ıer •tmamahdır. Bir resmi vasile sa~ 
N4' lnt ı eıml7ecek, rene Nlşlnlş! ra. • haber alının ştır. Nıhayet evde aıu sele ahnak iizere geçon.lerd e şeh _ ı ve: dinledikten sonra, na • bfblnin hırsnlıtı sokak bırswıtandan 

ıJm ' b ı kll Ye llllheall kolay'attlmıak Bu ö de ceua aiC' olma .-.ı: bir arama yap ll ve suç u cia°'r- rimize gelrnit; Sirkecıdeki c-.teP.eır. «- Sakln be~C<a yerleııden köe.e- için bir birl• tetldll &.erinde al'•nlır. na r re • 
- l\lutteliklerimlz bizden Sovıet.lerle mümeıfhud sayesinde detillene tes.. den birine iTllllip. le alayım deme •• Sana hem u... ..... z. tıeddlder yapmıı ve böyle bir hdır. Hele bö1le buhranlı :samanlarda 

b&ritr rlrmenhf ıstemiyorlAr, dl1or. bit edi?miftir. Evde Alinin fuhşa at.. ı Birltaç günicloenb-:.ri mal s' pariş hem eaifam küJ.liyı:tli miktarda birliğin faydalı olacağını diifü- hesılmlsln birbirimize destek olmamız 
llPJ•Y'ı& ıelhlee, on•n möttenderl 1 tıg~ 1 za vaD far aruında 15 ya•ın • etmeik m_~ksad ile ala.k·a· lı ıtica retha. mal .b. uldıum .. hı d. emiştir.. . n--'- bunu '----, altına abnı--. gerektir. Memur ela bir vatandqiır. on, a 

ucl .. - ed K 1 1 t ..,._, IUlrll r verilen salihtyet bir devlet emnlYeUd r. o ... •n Japoa7aya u.ldU'IDaıu~ı, 7ah dan küçük bir kız da bulunmuı • ne ve muC88eee1ere muracaat en ose e tuocarı e ~~tı .. ~usu_sıye • tır. Birlik ""in bir proJ'e hazırla. nl beki r 
tla Japonyaya karsı bava üssü vermesi. Süleyman: bu an.ttınnaları ııra - de (1) temu eııımdt Jflnl u.zerıM a. .... Balk lta emniyetle ondan ,.a 1111 e • 

tur. h bu nacak ve T'tearet V ekaletlne Abtne olara.\ memur bu emniyeti ve 
n1 iateınlşlnse •e Rusya ı.a tekllfl red. S 1u dün hakktndaki tahkikat sında bir ve.aile ile Bitlisli Haaan lan Hasan, ~Jil~i saba te~~ar - ıönderllecektlr. Bu birlik de, 
......_ yahDll ila kaltalilni meydana uç . _L _ ..w.: ~ ~.,. lu,mak ve elpaTI§ yapmak uzere o. eallbi:Jeti Juıals menfaatlerine siper ıa. 

· evrakı ıle beraoer aaııyeye teeıım 1.................................................. "'_ı ilm H 1i F :_..ı_ cliier blrllklein nizaınmmeslne pa- •enı olarak müşterek birlik dava-
ft,.....,.n ..., tıılr p.rta b:ıll1.7arak •- al Müd.d . umll!k Ali "' teıaen ayır lft a ç «ıeTJDUC tibi oı.aklır. ·- • 
..ıı...-.1"111.... unnnıftur. eıu~ •. i y • d w t ~ k j Voyvoda caddesinde 17 numaralı _.... ....,ıane•a. memur ıntatlle de 

QlriDea Hd•, Hlatılu .. iki dH. yayı. ~}t~~alımbed 3 uncu .~~lı ce : 5 enı ag 1 haca i evde oturan zabıtaca müeeccel do • .... ~~l~=~:,1~ el~C eierttalnln boseancan ayılır. 
we.. ~nln rioecell ........ kadar za haktmının uzunına çı&artmlf, : • i· lanchrıcılaııd&n Yani Madeıncioiha. uuuııcıı•ur _,_ Şa halde cnu• da ona ı:öre olmak P • 

........ WHUI ..... n.m. qnlDJ7M&iı - .uçlu burad~ yapılan eorgumnu mü Egıda maddelerındeni nu bulara.k kurduğu. t~a.k.tan o .. rıatlaranın yiibelmeai dolayı • r'f!k delil mlT 
da. hb& itada elmala bile yann ta. teakıb te'Vkıf olunmuttur. : k ! nu da habımlar etml§lır. 

1 
:!:iın~cı!: ;::~:t:ı! cJJul!lan. Cakid 

:lıııMklllı ~ecıell Mr ~ nrtımaı yok halka bı•rer ı·ı:. : .. Tafl'1lh •. aüıccar1 faka baet~ı_mu ,.;;...ı-Ller, aMak --: sene 
.... r, Fırıncılar, fırınların ~ : 11ınde ~erdk hareket e1tmegı ka- ::.:::; .ı~amata ~~det... ., .. f··~ı;; ... ~·g~·~r·2o··;ğ:;···· 

Ablan dnle& reisi soa aiJlnlaıle · ·ı k it rarıattıran cür' ctkar sahıkal:aar bu IOm'll pe7nİr hnal edel>llecelr • 
...... lwl c.ı\YnpUUD mukaddes top - bir~eştiri~mesini varı ece ! ara~· bir mir:la~ da ~ö.de bulma- lerinl ifade e1mı,ıen1ır. Komla. işçi karnesi satarken 
~&imalı• ııarannı te'knr eı. • t• l 1 iı ıhmal eıtmemıtıl'erdır. 1 yon; peynir fiatlarının hllibs9 yakalan ~ılar .... _......._ eaı liJ'le..tertncıe oldaill I! yor ar Ertesi eabah Siı1k.eciden bir tak. l I bnr vennittl 

Yakında pl---••a ---...11!1_ • .ır t alı t" 1 L(asan t.ıe.b 1 ae r. Ku··çdkpazarda Hacıkadın cadde .. _. ı.olwevlllllli mahrttmrkten bahset • Şdırirnlııdeki bazı fırıncılar be. ,_, ..._... • aıye •ıayan atr uccar a, r l 
.-.. Bu dil detlşlklltl AlmAD devlet lediyeye müracaat:le l.tanbulda ev. cek olan cıda maddeler!, nahl. clıizuca Haliç Fenerine gelmitfer, ~---·---------"' sinde 102 numarada manav Mue .. 
nWıdn .-ıs aylık çeUn bir denemeckn 1 -"- ___ _J 156 f 79 Ye kavlarda eeçllen mute - Yani Madeıncioilunun evine gir - rlısırçarşı sının tefa ile oğlu Mehmed 20 .tane ağır 

:ıı.1 ••-- veıce ımeveu<1 ırının eon za - ınedler YUttaaiL!·, HIDtin nüfm m·ı..A-1ir. 'ı..-·ı karnesini •tarken Fiat Mür .. a .. .._.. Avrupa Jıarblnln verece. ne-.-..1 ..,...... r1 

• ...... ~ elunıa ollua l 'sakear1ta manlarda 200 e çıkarıldığını, an • keeafetlne söre buı ı..kkalt.ra s~. Haaanı bü.yük bir kabe kont.rolöııleri tarafından cur 

'-iM .Q...,.. ·~ lt..Uıa Ru1ada I ~!~rl ~ıa.:ırnil fı~ın!~rı~. pek azbaun ~~~ilec:ektfr. MutemedJ..; nezakeıt'le ca.bul eden Yani, misa- kubbesindekiler put mtmı.ud hafı'.n<leh~~a~ı~~r. 
...... arııatanaan ıtifltiiinü lpcoa eınnı erı ıuımuı ve zı .......-. oftelerden •lec:aıklardır. fiderine kahve ve sigara ikram el. dır. Her iki 1tUÇlu aK'ıı;.ın a 8 1 .. 

1ııir " ayt' aa• 1 f -•- L ·.JI-• • .__ i • • • fM_ __...ıı,:.1 30() ton .t--.L. b" d W •ı ' 1 • • ' ba•1 ı1m'_.l ı.... obaıUmılan dolmuştur, 7ok.<1& ırınmrın 'Ulıwcıp.lrl11J1e9 nı ıetemıı - im ...,.-wue ._.,..., tikten 80lllra onlara büyükçe iT 'lgı A e ımış bata pall "i" r . 
.. 1ecek ıilnler lolo f1I Vef& .. prtlara lel'ldir. Fı..ıınc !ar, bazı mıntakalar. 150 ton pirinç, 100 t~n bul • lce>.ele parçaal gö9termiı: ..,, ' a . ~I;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;~, ',:.-..en 1tlT anlatma kap11Jmı "ık bı • da gönde azami 1; çuval un itle • sur, 1600 teneke peyn1r, 600 «- Depomdaki köaele bu çe - K A O y O 
-..- t -'-- _...11 -ıı:. .l-ıı:. t 1---1-t ı· ., Bazı gazeteler, kapalı pazar ha. ~-•e olmalı istejinden mlT Burası yen iki fırının birle,tirilel'ek biı fı. enau1 -e Y- ,.....ı ı~ ır. fi<hendir bitmem iıinize geıır mır» L--~:.;;~;..;;;,_ _____ _ 

...... Bu maddelenf -L L-- line konuJm.k Ü.Zere tamiT edilen --ili cıeın. hbt muhakkak ld ba nokta rında e.kmeı'k yap:lrn:ııını ve iki fı- en, ,_.ıı -,ına diye 90rmUfhar. 
._, bl kilo 11 ekti B hu l' J_ J Mısırçaıoıeı kubbeıindsi alemle -l'iM prpmae. muhtelif düttıneeler ayan rında aatlfll çıfkarıknasLnl teklif et. rer ver ec r. u • Taşralı ıt:Ucca.r nüm.une ık ~öae- e. 

· ~ rd ..ta late miidiiTlüiii tarafnndan yİ gözden geçiımit. eağlam ve mat.. rin, baç teklinde olduklarını yaz • 
dırauwtar. vwı lclutu rlbi mı e ir. listeler tamim edlhniftlr. Llıte. IUba muvafılc oldug"'unu aöylemiı • mıflarchr. Belediye ıeis muavini 

Japoa7a bir As1a ae o Fırınc:du bu takdirde imar ye • L f A 1..-. d b h 
da .ı\111'& IJlııpuatorlaia yar. ' _L __ ,_ lerden Wrl müeaıeseler, dilen tir. Ut ı ~~ ün u uausta ıun -

RaıJ'Ulm tasarruflarından vıe m~attan ta L-IL •-1-..aır. Llıt-'- bn.nln fl ..ı ları so··..,ı~ı· .ı+ı"r.· •a Japoaıa 1tagtln A..npalı11 AsJ'a • • • eki . ela- -- ~ acır -- Bunun üzerine tara ar arasln-ua J ...... sı• 
• lıltiJ'Gr auıa ile d.ine ıe • .anuf edi.'leceiını ve eAtm enn Toprak Mabeulleri Ofisine ıön. pazaıilık baf}amıt. alınacak malla - «- Mı.ırça~ıııaı.n ılı.uhbeleri -

~,.:-=:ar hiç 'del'Hse propapndala. ~ İyi çıltaulacağını bil<linnipeT • derilrnittfr. rıın bir auiba.ra tealiml masrafı da ne konulan ~ler yeniden yaptı • 
.. _ ....... •·'-:w •-.. -·laclı. Japo111a re- dır. \ J (Devamı 4/2 de) rıtmı• d...;iYir. Takılan laleler ee -:t;;U: ... ve"";;•·::ı::ıara ksYusmak e. Fırıncıların müracaati tetkik o - ............................................... kide:.,erl .. mıevcud buhtnan!aıdan 

~inde Holi.n0 ne lngUtettnın aley • lunmaldtadlr. ( 1 aynen ltopye ediSmiıtir. Ebik la • 
hine ol•r'W lştthuını tatmin ettikten ( 5 TER 1 NAN, leleTİn tamam?aıunası iıinde ori • 
IOllr& A yalının mii$terek l&teklerl bah. alnl açarak llwı,.a Ue anlqm:ıyı ve bu jina) Türk motifini tamamile mu • 

TAKViM 
nretle m~el Bas &ehHnelnden kv l STER 1 NA N M A 1 1 hafaza edi1diği.ni bu hu9U9ta aa}a -

N &.alan* lııütün kaneüerlnl Aaa'to.Sak.. h'yeot ve ihtisu mevkiinde bulunan 
• ~ bu -4 IOll &lem'lnı dnlnae1e halretmeıt iste. Bir meruim minuebetile Hal mlftı. Nezaketle zata Y- •p. I Müzeler Umum müdürlüğü tarafın. 

----,.--3::;;::--ı-A-rd-:-,-.. -n-.-y .. •1 Bunan ı~n iJt ,.d B~ kevJ..lnden birinde idik. Perde rak, yere tükünnenln doiru ol • dan da biJdiri?mi~tir. Kubbelerin 
Ra~M 1861 M1hverle anlattarmaktu, Japon1a acaba aruıncla, herkes dpra içmek ii. madıiını, yerlerin biraz evvel el. 1 ııfrzgiir ve ya~uırlara az maruz o. 

... 

-Mart 
11 

c.(JNEŞ 

~. 1). 

• '° 
ıı Ol 

Cuma - sere dlf&l'I, aalona çıkmJ,tı. Sisa. lalandıiını, arzu ec:{ene, kendisi. lan kısım1arlle ası~ ıekılcıini kay. 
K..ıa h ile hçıllııöa: et.naif .Wlr ve Al • ra içenlerden, pyet temiz ıi)rin • ne tuvaleti aöaterebllecejinl aöy. betmiyen b;r kııım oıijinalleT de 

R. evvel 11--tM"""s_A_K-u 
s. "· 

1
4
7 

man ıle9let rel.tnin IOll nutka ba fm.. mit, orta yaflı bir at, bir aralık, ledl. Gayet temiz 1rlylnml1, orta halen yeırler;nde nıuhaf aza edildiği 
Uma eWe 1ndantlahUk için • tekll•e onula buhmanların nazarı dilcka.. y.,Jı zatın Yerdiği ceTab aynen tc;in yenilerile mukayeseleri daima 

18 ' " 
17 
2J 

Yata 

9ÖJlea• •ı -'dlrT tini celbedm bir ıeale rere tükür. tudur: mün*~ür . 
eli. Umumi bir tlkaiİıti uyandıran «- Ne karıııyomın een? Bu • Sl1'1M kallalertnfa lolıae dalmalı. çok 

do, flllrM JaJlm1a lle &UIJ'&lllD ba 
..,. ~ lıılnll enel veıa ı.lru Mm& 

,.........e ..W-..ları nual bir ihU • 

H.. 1 la -·ı H .. evı. d.J.il -1? Benim•. Yenicami ,ad:rvanı avlusundaki 
bu hareket. ev memur rın. ·- .,. - kubbderin üzerindeki 'taleler de 
clua birinin ele ıözUnden kaçan&} Tim, iatedlilml yapablllrimfı> Mısıırça11ıe:na takılanbrın tem~n 

1 S T E R l N A N ayni modelde oldukları ve ıeneleı. 
E· 11 17 11 &5 19 18 
v. 1 48 • 18 u 

ı. o. 
11 ot 
ı il 

denberi güzönünd~ bulundwları l $TER 1 N AN MA l halde Tiht motlflerin:n deii tirıl -

CUMA, U.1942 
'1.30: Saat ayan, 'J.33: Hafif parça... 

lar (PL). 'J.45: AJam haberleri, 8: Sen
fonik parplar (l"i.), 8.30: Evla uaU, 
U.3t: Saa.t ayan, 12.33: suzinak ma.. 
ıı:amındu fU'lular, 1ı.u: Ajans haber. 
lerl, 13.30: Kar•'* prkıfar, 18: Saa.l 
a1an, 18.03 Fasal heyMI, 18.45: Ziraat 
t.atvlml, 18.55: Geno be9&ekirlanmas, 
19.M: ~ aıarı Ye ajADI Juberlerl, 
19.45: K.llaik Türlt miizlll prorraını. 
20.15: Radyo raae&al. lt.45: Jto11m• 
ve WfklUer, ıı: <tkt•sad wıatl), 21.15: 
Temsh, ıı: Radyo salon oıkeııtran, 

ız.st: Saat ayarı, ajans haberleri ,. 

lstanbul borsası 
2/4/942 aç»lş • tapan~ fiat.la.rı 

ÇEKLER 

Afil•• ve kapanış 

Lonclra J Sterlin 5.24 
100 Dolar 129.20 
iM tnifre F-. 30.365 
1M ~ 129375 
1M ISftf Kr. 31 16 

':iEJlham Te Tahri!it 

19.35 

~ u. s.

1 

ıJ. .i. o. 

..) diğine oair cnütalHlva Yede tq • 
'-------------.... ----------- kil eıtmemirtir.» ~a..._ ___________ _,. 
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ırsı midir? • Miyopi 
Son zamanlarda yapılan araştırma

ların bize Oğrettiği hakikat 
Yazan: Profesör doktor Sadi Irmak 

G e~~lik . çağı.nd:a .. oldukçall.rğı ihmal edi:lemiyecek bir hal teş laın artını.ya ~~lıyor. V, e ~ukarı 
münteşır olan gCYl arırzası kil eder. sınııflarda en yülksek sevıyes.n~ çı 

m~yopidir. Bu kelime Yuınancada 1şiın en mühim taralı flldur ld ktyor. Me'kıteb çağından sonra ge-
fare bakışı demekıtir. Bu an~aya rni~ların çoığu ewayı çiıft göz~e ne azalmıya ba~leyur. 
müptelıl olar»lar, bilhassa gözlük.. değil, daha zi<yade muayyen bır Bu istatistiğe bakarak yakına 
süz olarak biraz uzaklara bakar. g&leriie gömüye meylederler: ~u baikımanın miyopiıyi meydana getır 
ken göz ıkapaklannr bir'birine yak- yü:zıden eşyaaıın hacmi. ve dermli.k dtğini iddia eıt.ınek akla yakın ge
laştıraraık ve s~karaık faaliyetini leri ·ha.klkında yanlı.ş mtıbalar al-1ebiEr. 
o tarafa eğerek !hus~ b'r vaiyet mağa mablkUmdur~ar. . . . . Fakat öte taraftan biç mekteb 
alırlar. Bu bakış farenın bağışına Bu sebelerdendlir 'k.il ın:~pıyı tahsili görmemiş, tamamen ser
ben~etilımi.ş, Oll'Uı için hastalığa mi tedav~ ~tme'k ve. olUŞIMla manı ol: best yaşamış yani yaıkına . bakmak 
yıQpı denmiştir. mak ıçın en eskı zamanla~da11ıberı ıxmmda kalmanınJ olan ınsa.n.lar-

Arızanın esası, gozun kırma çareler aramnaktadlr'. Bır kısım da dia rniyopi olabileceğini b.ılıyo~ 
kuvveti ile uzwıluğu arasındaki hekimıler miyupide ihk çocuıkl.ulk ruız. Bunlıan nasıl iızah etmelı? 
OOrnuı.1 111:ı.sbetin bozulmasıdır. Böy yaşından it:baren gözlük tavsıy.e Son zamaıftlarda biwe ve Avru
le gözler uzun yapılmı.ştırlar. Bu edet.ler. D!ğer bazı hekimler mı- pada yapılan araşturroalar miyopi
sebt!ble h{lyal asıl hassas olan şe. yıoıpinin .billhassa hafif dereceleri. nıi.n ohtşl.arıda irsin bü.yı.i rolü o1du 
beki . tabaıkada değil.'. onun önün.. ne ıkaırşı yaıkunla iştiıgaU. menede~ ğunu meydana çıkarm.ıştLr. $im
de b.ı.r .. y:rde teşeı~ul eder. Bun- rek uzaıklara bakmayı bır tedavı diye kadar miyopide irsin rolü~ün 
dan öturu hayal sıliık ve vuzuhsuz vasıtası sayarlar. . hakıkile meydana çıkmasına ın1-
olur. Hastalar, vazih bir hayal ika. Gözlü:k bir tedavi vas•ta.sl değıl kan hasıl olmaması tek yuıır.urtalı 
:lanmak içiın eşyayı gözlerine veya dir. 01Sa aisa çocuğun sıhhatle i'kiz:lero-e miyopiye te3adüf edile
~leri~i eşyaya ~aıkl.a.ştırırlar. U- gıö~esini ve eşya hak:kınd~ yan.. zneınjş olımasıydıı. Son zamanlarda 
z.alk.ta.k:i: eşyayı daıma silık görür- hş ımııbalar alanamasını temın e- tıb taıhsil etımek.te olan tek yumur~ 
ler. der. Fakat ~lüık çı:karılıdı.ğı ~a ta1aor bir ikizde ayni derecede mi

. Va~ıa gOOlü-ği.in ketfinden eonn ~zler ge'lle fe'll~ ~ö~r. M~Y?~ının Y'QPi buhanmuı;ıtı.ı.r. Bu ailenin d • 
mıyopıyi hemen tamameu düzl"'lL ıllk o1araik lkendını gooterd.ği ılko- 17 f rdı'l . ilCl d lıyopi \•ardır. 
melk ve lbuınların c::aıim bır ;nsan kul çağ•nda bir .uızağa baktırm~h t-c~ı·~ henedn edile md.ğ bir aile 

·:ı... .• ~ ' • • d . . . f ..ı-ı ~ b;lec..-eli'i ka- ıv uış.a e e en ı er 
g'.ı~ı g-0rmesin.i temin <!tmek müm te a:ısının .aiuıot 1 oııa • n de mekteb tahsili gören ve gör:rııi-
k:1'n olm~r: Fakaıt hastalığın naatı urn~ıd. r. nm yen ferdlerd~ miyoıpi tegbit edil-
ag~r şekıllerı ve otuz yaşından Asıl münlım olan nokta arıza ....... . Es-"ı ... ..+ nalar böyle 

· bebid;r Bu huısusta yakın tarıh ffiJ::,<c ır . U&l ar""".ıın . 
~nra tevalkilruıf devrine girmeyip 'e · · . aileler'n ecdadmda da mh;opı 
ılerleyen nevileri ağu- bır sakat lere ıkadar hemen umum·ıy~tle ka- k' 1 .ı... 1 olduğunu 
lık .,, d -..ı·ı- C . meıkt b t hs'h• in va a ıınıın uu uınmuş 

ı.ı.a e ederler. Bu nevi ınüyopı. bul t:'Llıl'l::'lı J.Kır, ~ a: 1 
• meydana ç kaıım siır. 

ni.n körlüğe varması çok görülen yani devaım!lı o~arak kıtaoa , defte- v· l ld "z !kanaate göre 
bir tezahürdür. Böyle ağır şekil- re, taıhtaya yanı yakm "Ş'faya hak hast:t'~rı~ e=~i bir 'st'dada 
lerinıden sarfınazar haf"f miyopi mak zorunun bu arızayı m~) dana d . Anıc k b . • i9tid d ha 
bile dlevamlı hiT surette gözlük ta E{etirdi~.·ıdır: Gerçekten ıg.emş. n:a- ıza~~;1J~ıxia :aıhsi~ ~~

1yakma bak-
şıırn ya mecbur bıraknna ı ebcb 'le tel')'el uzer n.de yapılan ıstatistık- . i . ....1 rık 
.. mıl' b' · .. · · d ~ ~ mevcud ma zoru .mıvıopın n mc.Y .... an.a ':< -one ı ır anm sayılır. M;'.-1 op ere ,gore mıyopı ogu..,.a ~ . . 
bir dostum göııl'i.ilk taşım mak için degild r . Hatta venid ğcmuş çocuk masına sebeb olur. Yoksa bu ~t k 
ömründen on seneyi Iedaya hazır larıın çoğunda ;t>'~is uzaktan gör- dadı haLZ olınıyanlarda J a'k na a 

(oldu;gunu söyler. Herkesın bu de. me Hipermetropi hali :rar~ır. Mek1~'k mru miYQpiyi mevd na gc
trece olımasa bile heııhalde rahatsız teb çağı ba..,<dayınca mıvop1 rakam t remez. 

C Havacılık mütahassısı diyor ki =:J 
Rigomdaki mulıakem~nin 

ortaya attığı hakikat 
Yazan: Mitat Tunçel 

~lttyomt muhakemesinin on heşind 1 sa<Jta Gflle1'al G:ı.mlenln ehemmiyetle l de Fransız tayyare fııbrika.ları mımıle 
oelaeal askeri bakımdan büyük b.r alaka dlkka.t wuıarını çekmiş ve orduda buna ket ih:dva.cını Umiıı ettikten sonra d;ğr 
ll)"a:lldırnuş ve cok hıı.raretli ol~ustur. j karşı tedblr almak lazım ı:-cldigi.ni ileri blrÇ-Ok m~dceoUere de taJ'Yal'e vermiş 
Bu celsede ş.:ıhid olar;&& daveL edilmiş sünnuş olduğunu ilivt eımi.}tır. Hu:i.Q !erdir, Boy1e olduğ'u halde Fraıı ız or 
olau ıenera.l.ltrln ifadeleri dlnle.nmlşUr., edilecek olursa bütün gener...ıler hava dusıınmı bu harbdl'!kl feci aklb!'lı it.ar 
Bu reneratJerl.n hemen hepsi Fransız bimıı.Yf'Slndcn malırwn ı..11ımış olan Fnl.ıı .pıında ~ller bunun .mcs'ullcrine n 
ha.va kuvvetlerini kritik .. tmlşler ve hr_ sn ordusunun ha.rekete bil.c geçemiyeı-ek kadı&r hücum etaeleır yeri vardır. 
mimeün en büyü.i mes'uliyeUni bu kuv. pa.ıuk Y'\PML'} olduğu noktası üzerinde Versay muahedesile barb t.yyal'1'S 

vetıere yiı.lı.temi)lerdtr. Alnun h:lva ku\•- dunnuşlııra r. imalinden menedllmii olan Alma•ılıı-
vctlerinln &ettk aded, ı:rrks~ kl. it.c iıl. Tayvareo-in beşiği Fransadır. tana • her ıJe~ rağmen bütün ti'!Jbirlerinl al _ 
ba.rile üst.ünlük göst.e!'mi, o.duğunu ,.e red[lkte do Fransa ordusu dalına birince mışlar. için için ealışmışla.rdır. Yunkm 
bilhll&!la. bomba.rdıma.n tayya:elrri k:ır. saflarda yer almıştır; bu luı.cbjen e\'Vel (Devamı 3/2 del 

( "S1n Posla,,nın bul.mcrn: 17 · <9> ) 
\... -
Bunlardan 30 tanesini hallederelı bir arada yollryan her 

okuyucumuza bir lıt1Jiye takdim edeceğiz 

şı.smda Fransız pilotla.rmı:ı uçuş b le 
ya.pmı\-a va.kit bu:a.m.a.mış olduğunu söy. 
emlş!e-r \'e bütün bu hatanın harbd n 

evvelki senelerde tutuhnuş olan yanlış 

esaaıa.ra ve bcrıuk ~kllita. .ud olduğunu 
ileri siinni.işlerdir. İfadelerin ruhunda 
o za.ına.rt kurnr.1.y başkanı bulunan Ge. 
neral ıcGa.mlen e ı:ok ince bir şekilde 
hikum va.rıJır. Sold.ın sata: 

tlaerinde durmuş oldukları ııokt.alar: 1 - Meşhur bir 

1 2 3 4 s 6 7 i } l!J 

Almanların bol mikyasta ve yüksek ka. musık.i dahiı;ı lS). 

litecle bombanlımaıı tayyarelerine kıy _ 2 - Bir ırk 131 • 

met ,-ermt, oldukları h;ılde 'f'ransızJann Mısır ilahı (2) · 

bu tip tayyaı-eled ihmal ederek hava 3 - Khnseııil 

J~_ı ----
2 ___ • __ 

-1 I_. __ -•--lrirltlıkrini ab.blldltlne 'ı:esılf t:ıyyarele. (S) • 
rile doldurmuş olmaları ve bunların da 4 - Blr erkek 4 

3 ·-------=· --.ı•---barbde biç bir Lt ya.pmıUn1$ bulunmala. ismi ı 4 ı • Sessir, 
rııılır. General «Fra.nçols .. kendi emrin - dils~ (l). 

.ieki kuvvetlerin• techlza.t.ınm miikemmt'I 5 ımralay 5 -----~-··=-V'e ef.radla sükıylıa.nn yüksek dercede <5 l • B raber <2 ) • 
6 Fra.nsıs 6 

cür'et ft t'eS&ret sahibi olduğu, harb için 
ç.ok iyi yetişt.trttmaş bulunduğu halde 
havad&n h;maye ıröremh~u bu V!\rlığın 
biç bir fayda verememiş olduğunu söy _ 

ı~. Bu cem-raı en n 'ı11.yr.t demiş • 
Ur ıd: 

- Mago\not ha.ttı iizerlnde bir keşif 

yapılmasını hava kumandıı.nında.n Is • 
tediğim :rıaman bu kuma.nda.ndan aldıgım 
ce"llb «bu, mt.iha.rdan b:ışluı. bir ŞC de_ 
(ildir sözü olmuştur. 

~neral ı :!\litı~lh:ıuser el• pike tavya... 
reler!Rin eheınmh c-Linden bahs ~lnılş, 
hava müdafa.-.ı topçusunun bunlara kar_ 

ı te<-hlr.:ıt itibarile çok 1101\san bulun -
muş o!dugunu. müessir ~ edememiş 
bulunduğunu 90y~ınlşl.lr. ıta.tt.i Alnnn-
lar :Sorveçi 1 gal ettlklcrl Zı:l.m:ıu bu 
tıa.yya.relerln İngll~ filosuna karşı çok 
nı •·~r hareket yaptıklarını ve bu bu. 

mag-litbiyetl mes- ------------- --
ullerini araştıran 1 

~:.::;,:~:~ : --.. ~ ~ .--, 
~·a.~a~ . ~~dcı (t ).ıoıı- 1 1 il -• 
Tasv'b, tasdik (-il. 

1 

6 - Söz verınH (4), T<'rsindeo ._ 
9 - Sin (3) . 
ıo _Bir klt'a (4 ) , DiınJa (4). kusunuz yemektir (:?). 

1 ukarıdao aşağı: '1 - Bir iskambil kağıdı (4 ) . 
ı - Hayvan doktoru (6). Deniz orta_ 8 - Hırist.lyanlann dini yılblşı (4), 

sulda bulunur (3). Sallam (5) . 
., _ ""lerd 2), Fransada bir 11cbir 

" 9 - Yazın e.sen sıcak bir rüzr;i.r 13). 
(4 . 

3 - ;K.a.radenizde bir gaza tR • 
4 - ista.nbıılda bir semt (i). 

fi - Bir bUJ'iik elçimi2ia iOJadı 

Alm nca evet (2 ) . 

10 - Nota (2), Kayul:.ız, alaku'ııı 

(il. (6 • 
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ılt~Wlıit.~ll PATl<ONA HAL il, 
ez_ ' S**S*M#ZR?'! SM M .... 

1 Havacılık mütehas- Son Po•tanın debi tclriluuı: 102 I j 

sısı diyor ki ~ KücüKYlanu_ı-· -~·ul1 ~=·.: (Il.ış t:ırafı 3/1 de) U ~~ 
Sezdirmeden odadan tl. arıya ~rny. 
dı, Hal'ilın buılundug..ı oda)a kQştu. 

Halıl 'karanlık odada ba~m du
' ara dayamış dü ~nuyo~ u. Pa a. 
sını ha a yer-.ın SOKn am tı. Kap 
kıl dınde hıı.Ja donen c..nahtar şn. 
'lrn tısını i9itanc.dı bile. 

Abd~nııi efendi yanına soku. 
lup elini omuzuna ko) unca .!kil. 
d , ıhtiyara dık dık bakt • Kös€ :ı
dam P:ıtronayı elındcn tu•urJ pen.; 
cerc önün.deki sed.:re oturtarak 
çen smi o~adı: 

- B:ına gı.icend"n mi Halil? 
Genç adam öfkesınden ağlıyor. 

du, cevaıb -veıı.medi. B:r müddet 
b"r sey söylıeşmeden olduıkl· rı g·. 
bi kaldılar. Halil artık bu evde 
lka\mak igtc>mivol'du. D lgm dal. 
.g n ayağa .ka 1J.ktı, çı.kıp gidecekti. 

Abdü ~ani önüne ~eçti: 
- Gidecek misin Hal"l? 
Delikanlı ihtiyarın JüzUne bak.. 

madan ba.şı:nı salladı: 
- Be · g tmC'k is•cr:z 
- Nereye, sı<'aita arlkadaşla. 

rınm yanma mı gideccks n? 
- Oraya gitmek isteriz. _ 
İhltiyar bir elini kalclırdı: 
- Yok, başka gid lecek yerler 

vardır. 
!);ye Patronayı tekrar sed::r ü

zerine ot.urttu: 
- Baka oğlum, imdi seni bir 

yere ıgötürec ğım. Orada ÇOK şey. 
lcr ,göriıp ı te-ccksın. Sa bre) len, 
sonu :mutlak setamcttır. 

HaUll tekrar ka k p g:.ıtmeğe 
davrand : 

- B bo an artık. Çok şev'eı 
göriı:p tmek istem ~üz buba. Ba. 
na bu gece kaçırd ğın fırc;nt bir da
hi bu ellere gclınez. Y cz.r bu defo 
da'hi kurtuldu. 

Ilı; i) r c:ddi c ddi SÖ) 1edi: 
- O kı madı Halil, gittikçe 

o üme yukl ktadır. 
Halil ) er. den sıçıra) p bağırdı: 
- Ölumc mi? 
- Beli. Ölüme o lum. 
- Ya nice o~ur? 
Ah ·· an· e-fend" ş h det par. 

maiT nı dudağ na göturerek gülüm.. 

~ Sus. Anı çoğa v:ırmadan gö. 
rüıp ö?!renirs"z [A) ağa kal'kt1]. 
İmdi düş ardıma. 

Pa'rona Hal bu bir iki saat 
evvel tanıdığı meçııul adamın ar. 
zu ve iradelerine rüzgar önünde 
savrulan ağaç yapraklan g.bi ka
pılı) ordu. Bu adam kimdi? Bu ev. 
de .ne yaypıyordu? Nigar buTaya 
nas l düşmüştü? Vezir İbrahim 
Paşa ile aliı!kası ne idı? Delikanlı 
bunların !uç birine mantıklı bir 
1.:e•·ab bulamııyordu. 

So ·a nasıl olup ta boymv yoluık 
ihtiyar Gerze horoslarına benzi -
yen lbu !köse ndnm n göğsüne bir' 
kakıma vuru:p Nigarın buhınıduğu 
odaya !koşamıyor, bu 1rndar sevdi. 
ği .kadını Unırtaramıyordu? 

İihtiyar bırdenbire Patronanın 
bıleğinı !kavradı, kıracakmış gib~ 
sıiltarak bağırdı: 

- Bak:ı oglancıj{, aklından ge~ 
çi.rdiğin .şeykri bir dahi haL.rla
ynn demen. Nigar bu.nd-an taşra:ya 
çıktığı anda ) aşayamaz! 

- Y~ayamaz mı dedünüz? 
- Yaşayamaz dcclük. fBoyJlU-

nu Hntlle <l'oğru uzatıp boğu~ bo. 
ğu'k söyledi] Delidir! 

Patrona bağırdı: 
- Deli mi? 
- Beli oğlum, delı. Anı kurtar. 

dılktan SOilI'a sana teslim edece
ği.m! 

Patrona iht:ryarm iki eline b:r. 
den sarı dı: 

- Doğru mu söyledin benim 
bt!bam. 

- Do udur. Ken.dü kendüye 
n c:' 'k nuşt~ nu sen dahi gözle. 
r n'e gonmecUn mi? 

! ... 
Ağz nı Jfalilin kulağına yapış. 

tı!ldı: 
- Anı bu hale koyan Rd:ımdan 

öci.iınü almak istemez ımis!ın? 
- Ya, koc donuz bunda aya. 

~·rna adar g lmiş i.k n neden bı
ra·~adın? 

- Bunda olamaz idi Halil. Hem 
o kılıç ile ôlnı ve layık değildir, 
anla ın mı? Katır ku r ... ta. 
kup ' ak sakak surümeli! 

Pa anın gözl r · nde yı1d rım-
lar çaktı, bir deli g"bi güldü: 

- Demen bC'nim bubam? 
Dirbirler"nin gözlerine bakt1lar. 

Tuti!)·ar odadan ~ktı, küçfık feneri 

cli.inde olduğu halde aralık kapıdnn 
başını uzattı: 

- Hayd Halil tam va'kittir. 
Merdi;venwri ça:buk çnbWK indL 

lcr, gen!ş kanad'lı kapıdan :karan. 
lı'k cadxleye çııktılar. 

.A:ıııikap.:.da, Espn.ı:aden 'n d niz 
kcnarıında~i büyıüfü:, a~nb konağı 
ünüıoc e durduhır. Sokak dar ye 
karan'ı1~tı. DeniL tarafından hafıf 
d:ılıga h~l'l'tıları geliyordu. Abdül. 
gani efendi elindeki feneri puL 
lcyüp. durdu: 

- Gelaik, burası. 
Patrona usuh:a sordu: 
- Bu !hanede görcceğ"miz ô. 

dom1er mi ''ar? 

rabriinsı is,cçc git.mis <ı~Ialnö» de biri Nak!cden' Muazzez Tahsin Bcrkand ~ 
şube ııcrnı.ştı. Foltcr fııbrllt:ısı tesisatını A •• ~ 

ıı.ki Hatta bu sabah, sen daha ı.ışağı -- Bılha sa çok mağrur ve mu ·: 
D:ınlma.rkay:ı nakletmlsU. Almanyad .inmeden Ömcrin kardeşine şu söz... tchzıdir. : 
tayyare f:ıbrll:aları d.ı. :ıncıık h:ırb esas. ;lcri SÖ.) ledığ"ni işittim: - Egcr seni severse... • 
lıırmı gö:z.öniınde tu!.3rak yolçu byy:ı- ~ cNe auzel ne sevimli kızın vnr Etı b · "rse bu def · 

t ·ı- brt : t:> ' ' - •,,er enı sev... : 
reler! inşa. edylordu. S-..c bü an bun :ismi Nihaldi değıl mi? ~ffedersin, da alay ve ıstıhfaf ~tmek s ra ~ 
bil.ınlycn yo•ııu: F.ransızlırın bunu her. :bı.r.rn:a sene sen Anadoluaa kaln1!Ş. benim olur. Aramızda halledilec< · : 
kr.st~ıı dahıı iyi bilmesi l!izım ccllrdl, :tın, ben de Mısıra gıtt.;ın, pek se). oyle IJ'ıesablar vardır ki b~nl r : 
Frons:ıda o um:ın h::.vn n:mrı bulunan ;rLk mcktu:blaştvk. Çocuklarının üzer"nden ıslak bir .. ünger geçh.E 
«Plerrc Cot» mebzul bir csc!tlhle her tlir. Ehang"sinin Nıhal, hang1s•nin Mel.. m~K iankimı yoıktwr. 
lii vasıta.ıar.ı ma.Jlltti. Fabrıkaların çalış. iha olduğunu ıhatırlıynmadım.s \Tay vay Amma da k C" 

: .:Münir knrıd · • - 1 
• • • m:ısı ela genel kurmay b:ışlıaııhrrının =rği· . •

1 
eh eş ~~~erıı l.nsd

5
eL irruşsin kızım. 

kontrolıı altında bulunulonlu. Fransız ~dı nı an a mı ı ıyorum. a. _ Bana yapılan bir hakaret 
: ece: 

h:t\"3 ordusunun orren!>lt kunetı. de : cBüyük Nihaldfa·, dedı. unutamam. 
4~00 kadar t:ıbmin olunuyordu. işte i GörüyQI'SU!Il ya, Ömerin h "çbir - Sen ib1u~ne ~adar k"mse\ 
boyle oldufu halde bu hart.de Fransız ;şeyden haberi yoktur ve bir gün sevdm mı Ncl\.man. 

- Beli oğlum, ülemayı 
k"barlarmı görecC'ksiz . 

hava kuvvetlerinin bu ılerece üciı bir ;bLmu öğrenince ne derece h ddet - Hayır! ~merle 1carşılaştı ı-: 
kiram duııuna. dü~üs olmıısınd!lkl sebeb ne. :edeceğini şimdiden tahmin ed:yo. mız o .kısa dakikalardan sonra ben-: 

dlr? Bu hususta kat'i bir ce,ııb 'ermek Erwn ve bu ku..:;ıı.. intikam senin de buıtün erıkeklere karşı kork : 
Kapı çalınmadan 3raland . İki 

kıollu ıbr el şamdanı tutan g·ner 
ytilızlü bir hafız başı gömlilştü. 

(Arkası var) 

• 'yUIA t .., 

''eya verebilmek kolay degildir. ı~;ıkat :namına, ho.şuıma g:aiyor. ıle karhŞt!k bir itimadsı.zltk t:~•and : 
harbe takaddüm eden senelerde rransa. ; - Beriım yanımda onu gülunç Erıkekler ekGeriya mütehaklnm \ ; 
da cereyan eden dt'dikodular \e sene - :bir vaziyete düsüırmüş olmanızdan fona o uıyorlar, etraflarındaki za: 

;dlola'- ı Sl{li affct.miyecclttir. yıf ktlmselerı: e:mnekten ve ü1.mek~ !erce 8iiren idari yolsuzluklar cözöuünde .; 
~ - Öv le mi dersin? Halbu• >i o ten hoşlanıyorlar. Her şe_yi almak ~ lst bul M tb cılar tutulaca:ıı olursa hna lruvvetleıinl idare .; k st1 1 

an Birliği:dc:a etm!ı olan bazı elluin de tayyare fahri. ~~~.~~ akadan hoşiandığımı b - fakat ~~~e v~:a:m~~ç~:r y~;lk:r ~ 
ı - Kitıd ve maiOaac:ılıia ınutealJlk kalannı, tayyare slparl lcrinl telc~lk du_ ~ - Benim yüzümden aranızın a. senın pe-sinde rolaşmadı mı? Ala ~ 

rumlara ve ordu fht.lyaçlarına ılire ku- • ~ .ı·.ı...· ·ı kur "-'apan· ılsteklerlmh:l.n tervi<:i ırın ınııkamaiı res. Eçılmnsına pek müteessir olurum. uan.ga ... :uırı e sana .; : 
miJ'qe vikl olan müracaat ve temen • 
ııtlere verilen müsb~t cevablar ilıerlne, 
meslekdaşbnn i.c.il olan birinci hamur 
kai'Ml lhtiy~la.ruu ve lklncl ile üçıincü 
lu.mur katıttan kazan, ıırova ~e kop e 
kAtıdlarına. miileaUik • iskklulnin ayrı 

ayn birer mU:ıtub ve birer suretl,.ril~ 

4/4/9"2 Cumartesi l'ilnü saat blrt> kadar 
W..rllk İdnre Merkezine blldirmelerl. 

2 - Şimdiye kadar m.a.kiııc ve mll.t • 

racak ve harekete geçirecek yerde bun. : Ad d ld ı S olmadı mı? • - am sen e, a ır.ma. e- · : 
hrı hhnaye etmek iSkdlk~eri fabrikaları Eninle barıştığı zaman benimle de - Çdk!! 
lşlctındt ,.e harekete &"t"Çırmek gayesini :barışır. - O halde? • 
öUürdiikterl, binnetfoe koskoca Fransız ~ - Fnkat ben Ömerle barışmak _Ancak ben bugüne kadar h"tj 
ordusunun d;ı çöküp gitmesine DN'ydan ~ <>temiyorum. Kat'iyyen istemıiyo. bir erike-ğın sözlerim mi.ihimsemP-~ 
vermiş bulundukları hiç de ihtimal M. Erum. dim, kunsenin hoşuna gitmeğe he-: 
rlclndc bir şey delildir. Nitekim Fran- E _ Neri:::nan, kızım, sen de saç-\ eslenmedım. ! 
sız generalleri ılRlyom ı mtıhakeme!llnde Eına sapan söylemeğe başlama! - Hal:bWki çdk zar· f ve ş:rırıi 
bUtUn <lurwnu izah ettikleri halde bu • E - Çok samimi konuşu:ıorum b r lkızs n. Güzel gıyiniyorsun. ~ 

baalan hakkında. sorulan b'U811ere re\-ab nun sebeblert üı.crlndc ile 1 gitmek i5tP.. :efendim: Yegane isted ğim şey, 'ko- _ Sade kendi şahsi zevkım 1çnı: 
~ca:ndan _uzakta .. ~.rbest br ~ııyat güzel 0 aga çabalıyorwn. ÇiI'kn ~ '-er.mlyen meslclıı:faşların suratle ce\"ab uıemlşk:rdlr. 

\'ermeleri rica olunur. ?tıitat Tuncel : ... ürmektır. Bu uzuntu er ıve ızzet • K yüzünden benden daha fazlıı: 
:nds"me vuru an bu darb !er ben ma dur olan bir kız var m•dır? : 
~ a&'l\"\ runuzdnn ço'k mi.ı~cssir e. _ Ka b n ·n €n gizli bir kö~ ~ 
;diy~r. Bunln;da~ uzak ka.mak en sinde Ömere hoş görünımek arz~ ~ 
:b r ncı emel:ımdır. u bulunımad ğma kat'"yen em n: 

Sıtma Mücadele Sıh.hat 
Memurluğu Kursu Açı~ıyor· 

İstanbulda bir buçuk .ıY ıımeli \C nızuı dcnı görmek r.ıtamında. muvaffak 
olanlar hemen tavzif olunm:ılt kaydlle aSıhna Mücad.ı esi Sıhhat menıuruo 

alınacaktır. 

Orta okulu ikmal etmis bulunınak, fHi hb.ınetinJ yapmış olmak şarttır. 
isteklilerin 4/4/9~2 akşaıuına k.ıdar bl'r&:lin Kadı:koy l\foda cadde 1 n·ımar.ı 

91 de İstanbul Sıtma ?tlücadeıe rlyaseUnc müracaatla. kayııllarını Y ptırm:ılan 
dlğer şeraitle beraber ve.rllmcsl li:ıımıcren vesaik hakkında maıüm~t cıllnmf'. 

feri nan olunur. 41396b 

: - Ha:k!kın var, yalnız kadın de. . . ? : 
: ,,_ k .. d .. m6 n. : :" ı, bır er'r.e te mutema yen mu. _ B • .

5 
lb nun aksine kan·-: 

!"ade1e ve haro halinde olmaktan y ' kar 
1 
ında b : 

" ' F-1- t . b e:r 'Q • : oo a!"':maz. cıAa senı .. s,..ve!1 r z rif ve hat : 
: ı'ke ~ ·n ~ fkat ve hurmet dC' ar gü el 0 : 
Emcnmun o'mayacağım d tahrn : . öm . 1 . orum. • 
:..(f eme>m er gu e ve yı ('O • • : 
: ok d · · t 'k ~ r b r -..a o un ıç n ... : 
:t.ıır <' u ve 1 (Arka ı vnr) : 
=damdır. j 
\. --------·-·· ......... ···················· _._ ... __ .................. _.. ........... _. 
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ıl ına n as 

1 BAHÇIVANLIK: 

uYVa ve V b hçelerinde 
ç·tler nasıl yapılır ? 1 

ŞJ 
Aşı ne zaman ve nasıl yapılır? Bağ aşısında 

ne gibi noktalara aikkat ediiır? Bu yeş~I çitlerin yegane mahzuru: Haşerelere 
yuva vazıfesi görn1eleridir 

Ballarda aŞJ ~pmak i~ln en t"lverişll rarıim ka.p:uunaına.sı ioınln ve asni za 
.QJnan: asm3la.ra u yürıidüğıi llkb3hn-r manda kalemin yarığa b ice ser~e 
lltcvsinı.!dir. Bu mevsim.de ba.v:ınm eldi. H~ ~ Ue anacın dış tıı.bııJı.alarınuı bu 

core Mart ortalarından Nisn.n sonb b!rlne d<>lnın.mıış olmas~ WkJı;a.\ tclilir. 

rına kadar l.in iş ~ılm~ olmalıdır. El'U anaç lle kalem •1ni kalınlı.tta 

Eğer bağ ) eti kliımc e:Jilml, \"'C ullı.1- ise anııca ~UIZ bir ka.lem )"eri tbilir 

len költlu Amcr.ilı.a. asmaıanıı., iyi b:ı. ve lkulrıml.ıı cerck dışarı ve rert'k iÇ("ri 
kılmış ise bnnla.r umnmfyeUc dikildik. b;ılran l.arQ.lları a3 ııi kalmlıkl..& olmak u 

lttinden bir oo..,e sonra aşılanab1kcck ba zere 7nntulur. Eğnr anaç, kale.ım~ gorc 

)e gelirler. l'a.lııız blda,-et.tc la"-aş bu> u. biraz fazla kalın ise bu t& dlrdt: kale. 
Yen b:~ Amer:ta asma. oinslcrl, didlfü- mi.n dışarıya bııkıı.o tarafı cUha ııaıın 

ler;nin ikinci stJ1ti;f ancak ıı.şılııwı.bllfr. ~ bııllan tarnlı dah ince 1ontulur. 
Jer. Eter anaç kaim, )Uşlı ise bu takdlrde 

llai':"cıhJı.ta kutl:uul3.a aşıbr, muhtelif n.ınnJıı cer~ :ra.rıkın d rı ve ı;-ertk 
beler de llkbaluı.rda yapıh.nlar ollh:ı&>'ll lç.eı1 tarafına g-elecclı; kısıml;ın mu avı 
J'a.rm;ı ka.1e,m aşı.sı ile lngi!U kn.lem aşı. şddlde yontulur. :f'nka.t bu libl anaçlara 

ı>•nıı1 )'3Pıiınaaın1 &'<'lecek yazmtl7.a bıra. j bir kalem )erine iJd kalem yerleşUrllır 
~ ha bu yazımızda 7arnu kalem \e her ldsJ de tuttuktan wnr" ertesi sr. 
aş ııun nasıı yapıiacatın• ruıb.iMağu. ne za,-ı!ı kesilerek kuYetli5t bırakılır. 

11·arrıu ka.ienı aşısını yapmak için n- Yalnı:z anaç; kalınedeo dAha kaim ol 
•e a, ~ asmal<lnn dra.tı 3ani dulu ~inle anacın iç kıı.butıı ile ka. 

!aı:brı kin ıleriJI ~ ~almalı. asma temin iç laıb:ıtu ayni kalınlık.ta olamı_ 
dan tlıknuş yan ve boğu kökleri varsa )-ua!;"uu cöre Jcıbuk.lllZlD blrbirı Ue iyi 

unlar ternbJenme ir. BQDIJa.ı.ı cınnı temas edip aşmm tutabilmesi için ıraıenı 
lllSmıa, toıırak seTiy ocle.n b!rbf sanU.. lcrtn urları biraz loerlyc uo&,-nı. drllmlş 
met~ dMıa. ıışıf:ld:ı.n •lmAk inere k3.. vadyettc yarıtıı rcrlcşUrilmellcltr F.:ı:z.13 
lınlıfuıa I:'~ k ıidn bir çıyan bıt".a lnnvetli elmıı.lıın ciotayı e eslldlklmn 
tı, m:ıı~as vrn dcstel"e Ue dilıı:-ün nızl. d~ bala. s bırakarak 11$ının tulııuma. 
)'et~ lıesl fi ve ara 1en eskin blr 6Ula ty" ~ olan farJa ıs. 
"'>, çakısı ile ~rdahl: lakl hl minl o!mak Wn bu ribl asma. 
lldi'r. 

Bunda.n onra asına.rtın ıt:llınlığına Tf' 
:ra lnt'f'~ne ı:cn- ...,. , ... , n»-.. - ...,, ... -ıs• veya a.,ı 
n.<:turası denflcıı tahra e .. .._. _._ -u• . o .... sın 

a.n 3.5 sanUmeıtt'l' dr.rlnlikte yarılır '" 
bu surclle bıtzır vaıı:ı;vetc ge 

u rinde lkl ı:oz 
bulu n b!em; tı., 

mdan obnak lbr.re yan tarafları bir 
~ m vt eldlde rlu re :rontu_ 

tar. g en-el kesllenık trtcsl gu_ 

mı lanm:al ırbr. 

Aşı yapıl:bkt&n sonra ası )'e:r\ rııtya 
He ~ca I.anııulı n "-'Dllll etra_ 
fı ve aıı!lÇ iistünddtl rani. ..~ f eri. 
Wıdc sıkıstırılmak sureWe oamur ha
line ~ bir miktar toıırakla 51\'llD 

nuhdrr. ~le aşısı 'b!Hrllın1ş ol D 

as:m:ılırm iizcrlerl, kalemleri de iyice 
UM )'l1nl alı toprakb c11 

l'tlcy\a ve sobze bıhcelcrl ile ev bab. voililerden l.?.S tanesi bınkılarak diğn. 

relerinin ctratuu f.ıLhdıd ve bunları fır. leri cliıılerindcıı kesilir. .Bu suretle bir 
san \e hay\-anla.ra ve b:ıza.n ı1a &)'ni za. kaç sene lfel'ls&nde bu sürı:Wıler blrbı. 
manda şiddetli rii.zgarhra ~ muh:ı. rlne gır.fı • e~ fincıcklerinde.n arala 
fazada kııllauıb.ıı ptılcr; .kuru ve :saş ol. ruıdan ı-ctm!:k art. mümktin olam:az. 
ma.I uı:ere iki ~Ude rapııırlar. Bu çiller. arza edllen :rüksdd\ki alılık-

Kuru t•Uer; elde mev1.:tıd vCJ"a tecla- t:ıı sonra her sene 7iikseleo kısımlan 
rJu m un v ıtalarla .muhtelif tar.:ı:_ b?.mamen ve yan '4ra.flardao f'azl;ı bü. 
b.nb )a.pılırla.r. Bunwı iç.ln pek ddB J'iiyenler kısmen k lllr, bu.daıurlaT. 
blrbirlerindcn muoı:.ı~m ~lıklarla (2. Dlkcruh citler kin daha zlyadc ki.$ 
4 mclreJ dlkllt."11 2.3 metre uzunluG-un- ı'e )'U yapratmı mııhafaza eden mazı 
dakı kazı.IU:41'ln araları birkaç sır:ı teı. ~rvi. defne. musln c-lbl ağaçlar kulla. 
dal, kamış ~e)a çalılarla or.ıtıncı. sure. nllır. Bnn1ann ;reti$Llrilmeleıi de e~I. 
tile kuru çi!Ja- ıeşklı edilirler. 1''at.ıt kiler ciWlr. l'aln12 l'alnı1 bunlar, iSf.c 
buuwla satıam bir piı yapılamaz. nlleu )iiksekliğl aldıktan sonr.ı budan-

'Ycşli çitler ise; hem manz&r.ılannm mıya başbuiu. 

Cüzellıtl \•e da7a.nıklığı Vf! nem de b h El:er tcsJdl edilecek çkler muhaflWI 
oeyt kot'Uma lwmntaruulan lıuru çhlcr. tc ediliyorsa bunla.r:ı. 2.3 
den clah:l iyidirler. meb-e ) ıikseklltln verilınesl klfnir. lo'a. 

Yeştı ciUcrde. bmılan 7apm~ iı~in lt&t :tdeUI ~arlara brşı da siper 
kulla.ruJan at~lıınn cUkenli ve d Jn.-ush ~fesi ıönnesi isteniliyorsa o u n 
olduldarına &:ore ikiye ;ayrılmar. Yeşil buDlara 3_4 mt"tn Yiiltseklltin n:rilm 
ç!Uru-den dikenli ol.ıı.nr; Glaı:ıtçyıı, M.ık- lcab eder. 'l'alııu yapılan ~erin. 7ak•n
lo~ Akasya, Akdiken, Yab:ın& erik ıGü bnnn gelrcek afaçlara zarar verme~ 
\"fllnl gib ai':ıi;Jarda.n biri ile )'llpıhr. lçln lDf'"\'a bahçelerinde rlncl Slf:l)'I 

BunlArdan biri ne Yeşil cıt :>·a.ı;mak t il ede~k ajµ.çla.rt.ı. çltler arasm:ııı 
için; bahçenin etratıru!ıı 40 • 50 sanU_ hiç dtğilse l,5.2 metre b!ı- nrahl: bıra_ 
metre deıinllıt- ve 60 santimetre ı:-enlş_ kılmalıdır. 
ll!tnde bir hend~ açıltlıktan sonraben. Y~I çit!t".r f(i{n ileri linılm mnbzur 
değin bahçe tırıı.fın~ geleu lusmııuı.. lnr, ~l"t'ltte yuva vnzıre görmeleri 
lshnlerı 71Jk .nda l::'lbimı apçlud.m ve razb 'er i aı etmeltndlr. V. G. 
hm!ıa i b'..riniu ridaruarı iki sıra Uı:erlne 
ve blıtılrindec ln:rltu :tn anlık ,....,.WI"""'""',....,"""'""".,.~""'~~,.._" 

a ve niranç ııeJdi.nıle yani i\lncl sı_ 
nuım rıdanlan b rlnd ı;;ırıuı teşkil eden 
Cldıtnluuı atahrına re ~rctile dl. 
kilmell ve hendrğio nnsı toprakl.ı dol. 
dunıbna lıdrr. 

Bu suretle llkb ha.rcla dlktl n bn ti-
d n!:mn ya esnasm!b ~lnm hn. 

Lüks Telgraf Kağıdlan 
Htt P. T. T. merkezLninde bulun. 

malıtn ol n Ltiks telgraf kfıtıdb.rfte ii:b. 
rD:ler nizl gonder bilmek fı;in nıcmura 

(L :U K Sl d rsenlz vercceı:lnlz lG ku
rc.ş r da lliretle mflletbı yarcJun ve 

lur. Bu t.:ırma h zırtanm ıı lım talc-m a kale n nl3Sına dil:Jt t cdll!r ve erit- sene 11 b:l 

ı taç ı;ocuklln korum , 
lıexn de mulı:ı.1.a.bınım incel k ve or:ıı.ra... 

fetln 11 Wıdlarla t brfkl rfnlzl ll.OJ!ç yani erlnde ~ıtın 1arın yerleş ı~ma hanlı b ıo ralrt&n 10 ıs a.nthnd 
Urlltr. •nn aşı çakısının eu re likte köikrek kovveiU JJUr&1iD göndtnnfş olursunuz. 

e an~ ii7ıerinıkkl . o. ~r ve rruı dallar ~~n bı uv ""'"'"'11~-"..,,"'""'""'~~.,,,...,,...., 

Niıan 3 

İstanbul Levazım Amirliği Sabn Alma ı 
Komisyonu ilanları 

S6 kalem m:lt.b23 hıınıfntı \'e nr.ı!zeınt' 1 alma.caktır. P~lilla dtslltm 
'l /4/942 salı &\'UDU sa.at U.30 dıt Tophanede L\.. Amirllj':i sıı.t.ın ~lma komisyo
nunda yapılac.aktır. Tııhmin bedeli G125 lira 85 kuruş kat'i teminatı 768 lira 
9 kur'llŞtur. l\Iufrcdat USlc31 ilomlsyoncb c-önilur. istetlllerfn belli sa.ntt.e L:o. 

yona cclmelcrl. (6'73.4146) 

Beher çiftine 125 kurtl$ tahmin edilen 50,000 çift kadar mahmuz alına • 
~r. Pa7-llrlıkl e1\5İltme 1 6/4/9 ı Fata~ ı:iinU ıı:ıat 15 de Tophanede i t, 
Lv. Amirliği sa.+ınalma komls3 onunda )'llplacıktır. ilk teminatı 4375 llıııdır. 

Nı:m~tsi ııomis)onda ı:-örulur. i ~klilerfn b~lli saatte komJsrona ~elmelcrl 

100 Duzinf: 13 X 18 Rontkcn filmi. 
lllG tutn ldl;tro!;;aril:roı;raf filmi. 

(652-3926) 

Yukarıda ;yazılı lkl kalem f1llm pazarlıkla itmeye konmuştur. lb!ılesl 

1/4/942 Pazıırtcsl ıüJlü saat 14,30 da. Toph nede ı.v. A.mlrllti tmalma ko. 
m~·onunda. yapılacaktır. lleoshıin tahmin bedeli 525 lira, kat'i temln:ı.tı '7ll 
Ura 75 ku~ur. istdo.lllrrln belli saatte komisyona cehnelerl. C653..3927) 

Debu kil~ ız lira t,ahmbı edilen 100 kilo komprime DoVTer nlınll-03khr. 

Pazarlıkla eksiltmesi 6/4/942 Pazartesi ~nu t 14 de Tophıı.neıl"' :r.v. Amtr. 
illi satm&lına komlsJ onunda ya9ıbcalıbr. ilk tem!natı 90 liradır. isteklilerin 
bl'IU t.te komisyona ~elmelerl. (654.3928) 

Beherlne 160 kum~ tahmin edll"n 10,000 adet t'an kurtaran hıl alıruıe3ı..1lr. 
Paz.ıırlık1a etsllım.. ı 6/4/9U ı•ar.artesi rUnii saat 15,30 da Tophanede jsı. Lv. 

.Amirllff 53tınalm:ı komlsronun:l:ı ) pılaeaktır. İlk temin&tı 1200 liradır. Nu. 

muııesi komisyonda gc.ır&ilur. istcldilcrlo belli va: itte komlsyona g-eJmekrl. 
• (659-3933) 

&u"aç ~ birikmiş .,1 0 4tl ton kıdsr san bun! koselc ırınntw. ııa. 

arhkla . tıb<-3.ktır. bıalesi 8/4/9-IZ Cıırş:ımb cıınü Aat H de Tophanede 
Lv. AmlrU!1 satın alma l".Oml onunda )-&ptlaca.'ktır. Tahmin becleU 4.000 lira 
kat'i temfna.tı 600 liradır. Kır,pınhlar T nede ara.ç evinde görülur. i tek-
JlleriD belli atte komisyona c-elmdert. (666.4017) 

Bebcrlne 5'70 turuş t.Ahınln edil n 1500 ıı:led tahta ıxgara mute:ıhhl:l nam 
n hesabına p.'lz:ı.rlıkla "'"'n alın caktır.iha.lesl 7 /4/M2 Salı ı:-iloü saat 14 :.ıo 
4ıı. Toph ncdr Lv. Auılrlifi sa.tın alma kom onunda J pılaca tır. ilk temı
na.tı G21 Ur 25 kıırnstnr. lııliblcrhı bı-lli vakitte kaınls)oua ıelme!crl. Nıt.. 

munesı komisyonda ı:iirulur. (664-4015) 

er kilosuna. 128 kuruş bhmln edilen 15 ton sıfır \°CY:I keçi eti nhnaoa • 

tir. Paz:ırl la tınesi 6/4/942 pazartesi ,ıunü saat 15,15 de '1 oph:ınede ı.v. 
Amirlli1 saım alma komi5yonunaıı ,-apıl c:ı&..-tır. K.-ıt'i teminatı 1:920 liradır. 
5artııames1 komi oru!a coriilür. Tal.iblenn belli nklttc komi liOl13. gelmelcrt 

(612-4080) 

Karar Hülasası 
'C dar C. Muddefumumlllftnden: 

rıa.tt: n ful~)'a kepek 5 nu.k Sltt'Ctile mlJiı korunm:ı k:ınnnu,. 
tc bulunduğu iddi:t le maznun 1ccreııko3 unde Kır sok • 

i'mda 8 o. d: otu.nır Receb oğfo 88 3-a.şııu'b. anb3Cl Şükrü SertUn lJsküdaz 
e lklncl cez.a ı:ıuhkem lnec icra k n d uıda beş lira ra 

e mahk\ımlyeUne ve yedl ıün milddt"tle Ucaretten m-..n'ine ve yedluıle, 

ta dorl cıınl kl'Pttln m enslne t wril ve bu karar b.1 ll 
nı1ştlr. l942/518) 



4/2 Sayfa SON POSTA 

Memleket Haberleri İğrenç bir 
propaganda _...__ 

ÇukurOYil.da. 1 ........... Milif '"'Ş~f ........... " Samsunda 
(Battarafı 1 inci sayfada) 

.l\.leydana ç•ka.rılmaJuını Vl' 'Iurıdü. 
te hakaret suçile pcnrel adalete eslim 

l::f' • :yaıı: 

---. Niaan 3 

Durmuş da hasmını yendi ! 
iimerlHınlı tcaluadan ilci yai • • • k• I .. f 1. labriluuı •tıfın alındı, ızmırın u tur aa ı-

Mart dokuzu göriilmedik 
.ağuklar yaptı, ıehir karlar 

altında kaldı 
idihMl arttırdacalı yet•ını• ~eg\Jendı•ıer 

Adana (Huauai) - Sümerbank Saınsım, (Hususi) - Blrkaç giindur 
Pamulldu Müeme9eli Müdür Muavi. çok şldde&U btr sotak hüluimferma olaıı 
ni Miieyyed Ke<rimol Anlkaradan İ • Samsunda, Cumartesi JÜDWldtn il ba. 
ıehtinüze ~i~ir. Refakatinde Ba11 zmır maarif mÜdÜrÜ ren kar ela ,atmata başbmışt.ır. ~ıaıı. 

ectllmc-lerlm iseıli(lmlz bu nıınkörler, A!haned, mıe)danda boğıuşan ha. 
Türklyede musikiden anlıyan bir tek sın!ları dik1katle takib ediy01'du. 
Jı :ın bulunm:ı.dığı, büyuk ruuslid dahi. B:r aralık Karakaçan hasmını al. 
l"r·nın eserlerinin çalınması yazık ola • tına bastırdı, köstekledi, aşıracağı 
catı şeklinde propaganıla.lar yapmata zaman 'kendisi tehlııkeye dıüşt'ü, az 
kalkışmışlardır. Memlekete gelen ya • kalsın ımağliııb olacaktı. Bere.ket 
boıncı bir heyete karşı blıi küçük dil. versin ialihin bir hüsnü tesadüfü 
UTJııek, iptidai l'ôstermek maksal:lını Çingeneyi mağlubiyetten lkurtarc:Lı. 

enden bu çirkin yalanları& mtsafirleıriml& Aımma, Çingenenin 'Yenilmesine 
bittabi UtJfa.C. etmemişlerdir. Bunu. kon. ramak !kalmıştı. Kendi oyunile 

- Ah, 'bir kere böyle olsam ... 
- Olursun? ... 
- Kavas oğlu Koca İbrahim 

kadar ha!.. 
- Elbette neye olmayacak.. 

mı:şsın? 
- Allah bana o günleri göste. 

recek ımi? vdkalet Mura!kabe Heyetiindeın Kim ö.aretmenlere bu rulııa.t depotarmcla. mevcııd yakacak 
yager Dr. B. Naci, inşaat Mühendisi i madde pek aa oldutıı lçiıı O".iunsıu vr 
B. Mecdi LUtfi ve makine müheo. takQİrİ bildirdi &ömürsüz kalan halk, mahruk.d de'"' 
disi B.Nuri de bulunmakıtadıı.Sümer larma koemuş, fakat bural;1.rdı&n en ra:ı.. . kendi yenilecekti. İsmail ağa, güL 

serıerın prop-amlarından ve orkestra $8. d'" A.'---.ı h"t b 

- Çalışırsan gösterir... Olan. 
lar anasının .karıpndan doğmadı.
lar ya! .. 

Bank Adana Pamuk Miiayaa Biiro. 1 la ev -... ancak Z0.30 ıı.ııo kadar o 
mıir (Huauai) - Maarif dun aıaı..u-ıaı-rdlr. "olların •·apıı.lı ol 

su Müdürü B. Osman Alaçaım'ın V •-·11 H Al ~ .& .,.. 

u ve .n!lııu~e ı a en: 
ti.nln sözlerinden anlıyoruz. Ile)·et, bu,. ıı. ı...~ k ls 

- .nuwu~ az a ın Çingene 
rada gördüi'ü sempati ve cllnleylcllerln ·a· rd 

Diyerek komışurlarken.. Kel 
Dımmuş, lbiroenbire hasmını çap. 
razla !kazan dibine doğru sürdü. 
Slkı bir yüriiıyüışle hasmını topar. 
ladı ve, çenıgeli yetiştirdi. Dur.mu. 
şun hasmı çengeli yiyeceği zaman 
etraftan bağrışmalar oldu. 

M 
ettl uao i Yüceldıem. tch- mıasından ve bl'._ ___ evvelce bu h:ısu.s. 

da dahil bu:lwı.duığu bu hetYett. er. · ._........ 
"k ırımiz maarif müdiLJ1?üğiine ge.. ta -'"en tedbirler alınmamı• oldu. sine giderdk Neıbati yağ fa.brı ası. l b" ..... ~ " 

gı ,ryo u. 
aliı.b.lanndan çok mütehassisUr. Fakat - Evet. Hem de bedavaya ye-

. en ır meldtubda, Cümhurreiai. .. .. -.ı~ıı -'Vllr onnant~rd~n odıın nakli. 
nın durı;ı:nurıu ve verim kudretıllİ 1 .,ııu..... "' • '" 

biz, buna ratmen aramızda yapdıkları, nil«eıkti. 
miz, Milli Şefimiz nönünıün ..... ,1 hayli pç bir safhaya -'rmlş bu. inceliyerek şehrim· ze d-önmüş ve 1 ,,_ ... ekmej''mi7.i ~ikleri halde, na.nkörliik. - Hasmı gayet ustadır. Öyle 

buradaki Ziraa.t Bankasına aid ç•çır zmİTd'e yaptıkları tetkikleırden lunu3or. Fırınlal'da ancak biı iki ı-uıı lerlni g~tP.nnek için blc bir fınatı ka.. kolay ıkolay pabuç bırakmaz. 
~ırmıyan bu soysuzların meydana oı • - İçten güzel girdi ve, iyi - Oldu.. . Gitti!. .. ve prese falbrikasmın da (eski Bel. mamnun kaldıklarını habeT aklı yetecek Jıııijar odun bulundutu icln be. 

çika Fabrikası) vaziyeti hazırasını ğındıan yalnız Büyük bir kurucu tediye t.anfınclan Bafra .illıetlndekl or. k:ırııin:ıları zarureU üzerinde duruyor, sıntıtı küındeyi. 
bunun milli blT vazife oldulunu düşil. - Biljq- Ol)lar o •.• 

- Tamam! •.• 
tetlc:'k ctmi;ttir. ve komu'tan değil, ayni zaman. manlarda depo edilmiş odwıları Sanı. 

da ~:...:~,. bi.r küttürcünün ıtıak. suna ıetirmek üzere 40.50 arabalık bir 
Öğr~diğim.ize göre bu iki fabri. ..,.,.,....,. 

nüyoruz. - Güzel kurtarış ve mulkabele 
doğrusu ... 

- Aferin Dunmuş!. 
İsmail ağa, derhal lih ke~i. 

ka Sümeırıbadk tarafından satın alı. dirlerini ıkaz.aınmıı olduğundan kallle ııevkedilmlştlr. Buradan .-eUrile. 
( dıoıtayı, Maarif Müdürü R4"•id cek odunlarla mahrııka.t meselesi yeııl. 

narak 'buıgünkü ıartların müsaadesi, ~ 
l Tankç:ıolJluna. f<İnönünün tak.. den normal bir vaıılyete sokulacaktır. 

• n :>et"me grnişkt"lccek ve istihsa 1 •• : ' 1 ı U di&rini kazanını• olan •-u··ı..:=r. tlç ı-ün içinde odunun tonu birdenbire 
kabiliyet~eri arıltırı acaı;dlT. mumı: ,.. ~ .,.. • -~- cülere veı_ı·n1·ı. etmeı_le baL..! _ 30.to Ura,a kadar bir yükılellş ane •• 
müdürlüğe raporunu venn~ üzere · & &. & n.u-
heyeıt Ankaraya avdet eı:m. ştir. yam oldıuğunu bi!dirmiııtir. Ma. misse de buı-ün tıeıuar 20.Z5 liraya ka. 

Kösele almak bahanesile 
iki sabıkalı bir tüccar m 

7000 lirastnı dolandırdılar 
all.f Mu'"d~'-u"" de, IL"·tun"" ....... 111111:.... dar d~iir. Kömür "Janlığında Fabr".kalarm bir an önce Sü • ur uu --~ ... - f d 
lere al . ..:ı ıdlan bu t- ı_ ..:ıı_! _1 ___ ~Lr, mevcud ~ tonluk .Ereili kbmürıi . ( Bqtara.fı _ 2 nci say a a) 

mer Bank'a de'Vl'i, tevsii ve ta'kat. a ııı.uıuı Qll;WRl y -•-- "d '-- ı_ 
d ücl 

.. ~,ı_ıı • d •~l .
1 

.... : tııe devalre ve halka teni dlimektedlr. anı Madencı.ogtuna al oıma& 
ların•n verimi yükseltecek bir uru m üıinmııen eı-a etı e O""'et : _,.. yml"tl •· • : Ancak 1"ı kömürden halka 50.100 kilo. kavlile Malatyalı tüccar, kendisine 
ma 'konulması için gayret edilmelı:. meruere ya ,.. r. : _., __ ._._ ... ti ihii 

.. • ya kadar ve.-.. .. ..-.., Ye .. ıı sure e • bu iş için 7 bin lira veımi~ir. 
ted İ r. '•• ....................................... ,., .. ,,,I' yaç saldblerlnln ÜO dört rünlUk ihC.lyao. . . ,_ 1 

Bu alışverışten ~un ,g,a an 
iz.mirli uytinyağcılar Adanada ekim •elerberliği lan tıemln edilmektedir. Süleyman, bir kaç gün beklediği 

faaliyeti ---o halde aipariş ettiği ıköselel~rin ka • 
Ankaraya bir heyet s· aJ bi ali · .. d d'ler Ada.na (Hususi) - Vilayetimiz ıg a r %aV ı •er•erı rarlaştırılan ıı.m'bara aevkedilmedi. 

gon er ı . . dahilinde:kıi bütün okuUarda okul donarak öldü ni görünce ıteli.şa dijşmüş, FeneTe 
l~r <. Husu5İ.). -d kyekalet!11 müdüri?eriniın muTakaheai ahında Bl&'a. (llasmi) - Burada hem mal giderek Yani Madttıcioglunu bul -

em;ı üz~rıne şt.:,~~z .~ 
1
1 • zı:-ıtın "Ekim lşıleıri Komiıwyonuı> «:tek.kül ve hem ~e akıl fıkarası Haşim isminde mak istemiştir. 

yagl tacır ve n ator erl 1"98 tm"...: D ıı· 'm.dld K·· .... ber&esln sevdltl. keneli halinde bir ser. Bu ma'---cl)a evvelki gün bura. 
salonunda mıntaka tica'l"Clt müd.Urii e6 Aıi'd~ r. ~-~w a s'1 G"" enı· 4 oKpTuyu seri; &"eçell Pazar sünil .lendlslne biraz PM 

Ek Ecl
. . . 1""" d b. , a90iKagl , uneş ı , arşı. b' t ya giden ıtıücca.r, 2 gün evvel otu -

ı reın:ıd ız~n r~ıs 1f~ın1 e .~r t?Pd- yı&a 4, Toojoıs Llkıokulu d'a 4 deıkar sadaka toplamak özer~ ~e it~'- s:ıak rup kahve İç.tiği bu evi homlboş buL 
ant• a zeytmyagl ıat arı u:rıeırın e . . . . . me-.fedekl ll&vdan koyune g .._. a • 
ıllmabilecdk kararlar haıkkında gö. boş ~Nl~Yl tamaÖ~men ekmıştkır1. Edr. şam üstü kasabaya avdet.inde bağlar a. muştur. Bu ara.da komisyoocu diye 
riiıülmüş ve Vekaleıt"n bildiriği da. kele lısesı. ve ... gr~e~ o u u a rasında • 0 elin esen pek zehirli Mart tanıd1ğı Hasanı da ele geçiremiyen 
ılinde Ar&araya toptan nebati yağ yazlık eıkım ışını bı~ncı pla~da ele rüzsirının Wılrlle - üstü başı da yufka Süleyman, .nihayet i§in içinde bir 

ve zeytinıyağı ticareti yapanlar na. a'tmıştlT, ~aza ve. koyl~rde'kı ?,k~- oldutundan donarak ölmüş v~ bir müd. dalavere Olduğunu sezmiş, zabıtaya 
mı na gidecek üç k · şilik bir heyet larımızd'a ıee ıııynl faalıyet buyük 'det 80lll'a yol ilstibıde ölüsü bulun müracaat etimi11tir. 
11CÇilmiştir Ayrıca biliün fabrikatör önemle .ileılleımekıııedir. Her o'\u.1, ta. mu.,tur. Bu vak' aya el koyan Emniyet İ
ler Cle Ankuaya çağırıLmışıtıl'. Bun. }ebesinin oyun ve teneffüs ihtiyacı Kimsesiz ve derbeder ')lan birarenln kinci şooe meımu&rı derhal hare. 
laır, An'karaya hareket etmŞlerdir.I nı ka11ılayaca.k. kadu y.er ayıırdık. lht.tyaı akçesi olal'ak ceblnde beş lirası ete geçmi~er, mü.racaatten bir • 

ica.ııet Veltiletinde yapılacak top- tan soma diier bot yeTleri tamaen bulunnuış, bmnmla kaldırılarak defneclll kaç saat somra da. her iki ubı'ka1ıyı 
lan~a ittiralk eyllyecekler.dir. elmıektedir. mlttfr. yakaJamıolarcbT. 
~~~~ 

- Aıh, keşki Çingene yenilse 
id'i. 

- Ya. Ben, Çingenenin yeniL 
diğ1ni istemem ..• 

- Bak budalaya!. Neden? 

Alhanedle beraber gözlerini mey. 
dana <F.lktHıer. Durmuş, hasmını 
~rdu, .Hem de elsiz ayak. 
sız. Bu, o kadar iyi şev değildi. 

(Arkası var) 

- Ben, Çingene ve Durm~la V "f 1 _ _ı__ • 1 • 
kozuımu pay etmek isterim. Ma- azı e ıuu:uanı veterıner en • 
demfki bunlar ileri gelen küçük miz için yapılan ihtifal 
orta pe'hlivanlarıdır. Boğuşmalı.. Feo ve vazife ujrunda ölen ve • 
yım bumlarla... terinederimiz, binbaıı Ahmed ve 

- Nene 1iz.:ı.m senin?. Sen, kil. Kemal için; dün aaat 14 te Hayder. 
çUk ortayı kurtarmağa baki. Bı. pafll Baytar Tat!bi'kat mekıtebinıd• 
raık ÇLn.geneyi filan şimdi. bİ'r ihtifal yapıılmıttır. lbtiTam eüıl<O. 

- Ma'ksad küıçiik ortayı. kur. tunu mütealkib; albay İbrahim Er • 
tamıalk değil. Küçü!k ortaya bL eeı vazife lwtbanI veterinerlerimi • 
kim olmak lazımdır isınail ağa ... zin hayatları hakkinda söz .öyte • 

- O, ne vakit olsa olacakl ~ mi§. bi?ah.aıre Kara~aahmeclkleki tca.. 
celeye liiCG~ ydk. kü üık birlerine gidilrni11tir. Burada, albaf' 

- Ben, bır an ev~~ .. ç or. tbrahim Eil"9e9, veteriner Hakkı •• 
taya lhaıkim olarak.. bfryuk ortaya t ., dl Melımed. Ali Ömekol bire 

-1. ist . egm 
sıçraım~f . erım. 1 İ ll h il .d hitabe irad etmitlerdir. 

- A ermı sana. nşa a erı e 
büıyüik bir başpehlivan olumun? V 1• • dünkü" .. t tkikl ri 

- İnşallah!. a .mın : e. e 
- Çalımın, kalıbın yerinde... Vali ve Beledıy.e R~ıai .. Dr. ~tlt. 

Oldkalı bir pehlivan olacağa benzi. fi Kırdar dün fen 1,Ierı ~~e~ • 
yorsurı? terilıe birlikte İnönü gezgısıne gide.. 

- Acaba ne kadar okı'ka doldu.. rdt bu.radalki faaliyeti tetkik etmit-
rurum dersin İsmail ağa?. tir. Vali müteakJben ~azi bulvari 

- Sel\ iyi bakarsan kendine i?fllatı!1ı gezı:ni.ı ~e ıki sahan!n ye.. 
tam yüz an, yüz yimıi o'kfka dol. fillendır knesını, ınşaa.t ~ te~. edil. 
dururstun.? llMini al&kadta.rlara bıld rmıftır. 
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Bu sabahki 1 Fakir çocuklara parasız ı Mil.i şef ile Yunan' Emn:yet memurlarae muh f ~za 
Kra ı aras1nda haberler şeker dağıtılmasına telgraflar teati edildi teşkilatı memurlar na birer 

gelec~k ay ba·~ıanacak Ankara:? (A.A.) - ı·una.n m!llı t 
Nevyorka göre: 

Alman 
taarruza 
başlamak 

Gzere 
A!manlar Stalino:la 
süratle ilerliyorlar, 
Le.ıingrad müdafaa 

hattı yarıldı 

evyoı3', (A.A.) - Chr" sthın 
Scıence Momıtors gazetesinin yazdı 
ğına göre Almanlar bır kaç hafta,a 
kadar mu zz m b r taarruza bas_ 
lıyacaklnr.dır. Bu gazete, Aimanb
rın harbı 1943 ı.f'ncsınde kaznna
mıyacaklar 1111 bildikleri 'ç n kat'i 
neticeyi 1942 senesinde e1de et.me
ğı ı:Hemektedııler. Bunun İç n bü
tun kuvvetleıinı ortaya ntncaklar
dır. 

Almanlar Stallnoda ilerliyor 
Vışi, 3 (A.A.) - Sovyet Rus. 

yada çarpl'1'tlal ır devam etmckte
d r. 

Stnli no cİ,; arı nda Alınan p ) nde
ai çok geniş bir cephı- üzcr"nde 
Kryıı:'ka nehr' nin yukarı kısmını geç 
m şleıdir. 

Sral"no ş'mel'ndc Alıman kuvve. 
vet1eri Cor'}o, kn'nııı 35 kilometre 
yakinında bulunan bir demiryolu l. 
tısak hattına j)ek çok ynkl m !ar
dır. 

Bu sabahki Sovyet tebliği 
Moskova, 3 (A.A ) - Bu sabah 

ki Sovyet resmi tebliHİ: 
Dün muh .rcbpler devnm etm.ş. 

tir. Meskun bn:ıo:ı nı hailer geri alın
mıştır. 

Evvelki gün vnkubul n hava mu-
harebeler' nde 51 dLi man tayyare
si d · ın~ü~•ür. 17 tayyarem'z ka

yıptır. 

Baıentz denizind• bir harb ge
mımİ7. bi.:r düşman tahtel'bahirin · ba 
tumışt lıT. 

Lenlncrad müdafaa hattı 
Lond..,., 3 (A.A.) - LenlncrMl cephe. 

simi~ mnhuebtl« ldıleile ılevam et_ 

m~ılir. 
J,enlnırrad radyosu Alm nların Rus 

mudafaa, ha.ılının bir noktGsını )anlık. 
la.rını lrabal etmiıftlr. 

Rw;;bt açılan ıedlklerln renlşlemeıd. 
'11" nıa.nl olm:ılttaldırlar. 

Alman saylatı 
Lendra, 3 (A.A.) - ~ ovyeHer Jını;usi 

,bir ~lıl ~lsleralr. Bu tebllie 
l'Ol'e llUl:lr ıw.rt uı içinde LenlnrrıUI 
Tf' ıtatlnln'dr. !'!.HO Alm.ut ildürmırş. 
lt.r 1'e Dlll11IM pftll.IBI de fl'Ç1rnı1$1en!lr. .---o---

Laval Mareşal 
Patenle tekrar 

~örüştü 

Laval, Fransa 1a iş 
vaı.iyeti fenalaştığı 

için Peteni görduğ~nü 
söyledi 

Londra, 3 (A.A.) - Fransadan 
al•nan haberlere göre Lava) dün 
Mareşal Petain ı1r: görü miıŞtür. 

Lav.al gazctcc lcre ) apmış oldu. 
ğu bır beyanatta Moatoıre s yasetİ
n n nazımı olduğunu, Frnnsanıni iş 
vaziyetinin uünden giinc fenalaş
makta huluııdur,unu, bunun İçin l\ta. 
reşal ı .. görfüımcler yaptığ r.ı ve 
bunlar n nihayete ereceğini SÖ) le
m istir 

Luarın )cniden Fransız hiiku. 
ınet'ne dah 1 olııca~•İ hakkındak şa_ 
yialara Vişideki Amerıkan ııdaret 
ıner'kez:nde kuvvetli akeiılam • ..I u

yandırmıştır. ---o---
Hind müslümanlar 
birliği toplanıyor 

Londra, 3 (A J\.) - Müs1üman
lar B rlıği komit i bugun bir top
lantı yapacakt•r. Cripps''n• ek1 Heri 
ı;örii~lecekti r. 

u ., r:ı:..:":':~::.:: ~~:7::-.":'. er 3 y ı nı v .r i 13 c ak 
ela tebrik ~e teşekkür tcJırafbrı teat.I 

Ankara, 2 (Hususi) - Fakir nümüzdelci ayın başından it baren 
çocu'klara parasız şeker dağıt ma _ tat'bıkata geçil<:ceğı kuvvede muh -
s hakkındak h zırlıklara esas o • temeTdır. 
lacak kanun proıcs mnliye enciı • Nerelerde p .. ras z eker dağıtı -
meni tarafından 11.abul cdılerok biıt- lacağı hazıdanacak talimatnamede 
ce encümen ne gönder !mı ir. S - tesbıt edılmekt"d r Dağ tma ivin
nede 5 m }yon l'ra bu işe tnhsis de be!Ic:_dıyeler. kt.sacl t• kilatın • 
edılmdcted r. 'dan, Halkevıler"nden, hayır cemi -

Layihanın bu av İçinde Meclis yetlcrinden ve buına benzer mües • 
umumi heyeti İçınde göni,ulerek ö. seseler:den İstifade edili:cekt r. 

ed ilınJ tlr. 
Ankara 2 (A.A.) - l 'unan milli 

bavramı dola.> ıslle. Harici) c Yekill 
Şukıii $3racoğio tJarafın. n Yunan 
ba ,ekiJ u harici e na2.1n •r ude • 
rosa bir it-brik telgrafı çckilm \"C 

Tsudcr buna bir w.şekkur 1elgr.:ıfı 
ile mwabele el.mlştlr, 

Ankan, 2 (Hu usi) Emni -ımensublarına b rer er ta} ını · t h _ 
yet Umum Miıdürlug-Ü ile gumru.k kakı hn h kk 

h 
verı es a nd :k. kanunun 

mu afııza ve muamele t sk !atı h k 
kındaki !kanuna ba -.ıı kadroya d - b r ne mad'dcs hukmu 1 mnı et U. 
h 1 mum mudurliığu kadrosuna .., e gum-

ma.aşiı ve da mi ücretli memur. ruk muhafaza ı:c mu mele s nıfı 
lara bırcr er ta) ını st hkak ver L r1 h memu arı tc kılat na daır k nuna 
rnt's al& ndn haz rlanan .kanun bağlı kadroya g ren ma lı ve uc _ 
projesi Meclise verilm ft r. 

retl memur1nr.a da ıatb k o1unacak. 
Layihanın es slarına göre ordu t ır. 

• 
lngilizler Alman ve 

Sovyet 

Milli Şefin 
sporculara 
iltıfatları 

1 , __ Askeri vaziyet 1 
--1 

Fransaga geni 
bir akın daha 

yaptılar 

Bombar.:hmandan 
k:şi öl Jü, 6J yaralı 

40 
va. 

Lonclra, 2 (A.A.) - Hava na
zırlığı teblıği: 

Dün gece bomb .. rdıman servisi. 
ne mensub ta:yyarcler, Almanyanın 
batısında 'e bat, ş. m linde sanayi 
ve mimnkale hedefler" ni bombala. 
mı lardır. lcrgat alt:nd k' arazide 
Poissy'de Matford fabrık. s"ına ve 
Havre·da doklara '\e gemılere bom. 
balarla hücum edilm ştir. Düşman 
sularına mayn dokülır.ü~ür. 

Av servi ine mensub ta.n areler 
Belçika'da \e imali Fransadaki he_ 
deflere hücum etm !lleırd' r. Bu hü -
cumlar esnasında bir dfüman bom
ba tayyaresi tahr'b edilmiştir. Bom. 
ba tnyyarelerimizdcn 15 i dün ge. 
cek' bu hSiekctlcrdcn dönmemi -
tir. 

Pars 2 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvet1erı dün öğleden sonra Manş 
denizınin Fran<J kıy s nda Boul g-
ne Sur mer çevresine müthi b"r 
akın yapm stır. 1 k tem· zleme n. 
den sonra 14 Ü ~ocuk olm k üurc 
40 cesed çıknrılmı tır. 60 yaralı 
varClır. 

tebliğleri 
Bedin 2 (A.A.) - .\lm:ın orduları 

başkumandanlıgmın tebliği: 

Doğıııla duşm:uı cephenin birçok ke_ 
lmlcrlndekl devamlı hucumları c na • 

sında ve bizim kuneUerfmu tarafından 
yapılan hucumlarda gene ) uk ek k:ı. _ 
l lblar \•ermiştir. Agır lopçu u.nlngrad 
varoşlarmda harb için onemll olan tesis_ 
ler uzerlııe akşlnl tek::ılf etmiştir. Bu 
ateşin tesiri ~orul bllınişUı-. 

Son:et ha\-a ordusu duııku ı:un hava 
muharebelerinde \e ~erde 4a tantu"c 
kaybetmiştir. 

Sovyet tebliği 
Mosko\ıı 2 (r\.A.) - Gece yarısı n • 

rcdllen Sol-yet ·tebliğlnln ekinde ka)de. 
dlldlğf ne rôre Fın asker kııçaktt\lınd. n 

1 
mürekkeb bir mufrett Vl11url civarında 

bir Alman mltralyoz taburunu tal 13aİı 
bir treni yoldan çıkazmışt.ır. nirçok Al. 
manlar olmuş ,;e yaralanmıştır. 

Ankara 2 (A.A.) - Cllmlıurrel , J _ 
md inonu, bcdf'll terbi~ 1 umum mu 
durluğilne ğıdakl telı;rah gondennlş: 
)erdir: 

"ı>ort"u gençlerimizin ı:ur:el çalış • 
malanndan çok memnun olu3 orum. Tt',,, 

sckkür:lerfmle izJ tebrik ed rim. 
ı met inonu 

Bulgar - Türk 
münasebetleri 

(Ba,tarafı 1 inci sayfada) 
Japonlar umatra adasında.ki hareket 

lcrinl ~na erdiJdennı \e ada ı ta~aml 
le ellerine gCÇirmı olduklarını bildir 
mektedlr. Felemenk ilindi tanının bu: 
tun diğer adalarında oldutu gıbi ıımat 

rada da beşinci kol dıı turbrı dah111nde 
d.ıha e\\ elden ihzar edil mi oldukları 
anla ılmaıua oWı halk Japonlarl:ı ~bir 
liği )apmış oldukları clheUc bu netice 
osa <'n tablı bir ry olarak b:!klenml'kt 
idi. Ancak, )erli halkın Ja.poıılarl;ı işbir
liği yapmaları sadece Japonlann bu bal 
kuı sakin olduğu cesim •ulaları uraUe 
ele geçlrcbllmelerlni temin Ur. kalma 
m.'lkiadır. Avni zamanda, '•"m kendile: 
rinc itlmııd edilen bu hJılktaıı te kil e. 
dilen milis kunetlerile bu adaların mu
hafazası, hem de bu adalarda hareket 
yapan kU\'\et.lerin tasarruf edilerek bir 
istirahat dt'\Tesl 8eçirdlkten sonra ditcr 
hareket böl~elerine ronderılme ı mum. 
kun olmaktadır. 

Bir Alman gazetesi: « iki 
memleket arasında dostluk 

siyaseti kuvvetlenmek 
yolundadır" diyor i .U, bu urdledlr, ki Japonların bu.. 

gım kendi ana va.&arılannd.ıo deniz.aşın 
Mün h 2 (AA.) - Stefani ~ binlerce kilometre uzakta \.ulunan a_ 

Münohner Neueste Nachrichten balar Ye adalanla icra etmekte oldak
gazetcsi, Sofya muhabirinin Bulga- la.rı harelletler husu ı bir tarzda kolay_ 
rista!1ia Tur.kiye arPştndaki müna - ıa makta ,.e Uzakdoğıı lıarbl bacJıyah_ 
sebet'ler haldkında gönderd.ği bir danberı e-eçen dor1 a)iık 1.amıınl.ı nl • 
yazısını neşret•ııekıedtr. bet kabul rdtmılyecek derecede b6yük 

Muhab r, yazısında d'yor dci: 'e llnemU olan Japon muvaffatuyetlcrl 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) Bulgaristaınla Ti.ırk ve arasında Japon kunetle.ri dcrccc.::ınden faıtla ;,ııp. 

Cripps razartesı gunu yola çı caktır. ta'kib edılen do tfok sıyas • kuv • rahlın!l<{ ız.ın \C :torulm k ıtın elife e. 

Hindıstan mukabil 
teklifini hazıi ·adı 

Yeni Delhl 2 (A.A.) - Kongre kra vetlenmek yolundad r. Sofya ile An- tlılml bulunmaktadır. 
kom"ıt-s! k ran rnetnlnln derh:ıl neşre_ kara arasındak müna eh clerde b'r Ke fiyet Bırman -ada da bö,>le olmuş 
dilmem ;t ihtimali \'llrdır. \ e ~PP n gerg nlik çı'karmayı hedef tutan tur. Orada da ;,ıerJi lı&.lk e\'Vt'la biraz 
koogre ıtlraqannı blldıren t.am mt:hu enu'k cılar. aksi tesir yapmıştır. tere:ldudle. faka.ı sonraları ınuhlm ö'eu. 
aldıktan sonra ciiçlüJdcrt azaltmak Jçın Gerçekten, geçen Umumi Harbde de olmak üzere Japon kunetlrrilc ışbir 

Jaoonlarln Hind.IS· omımuı:dekl runler zarfında )eni gny • müttefık olan v~ aralarında arazi liği yapmışlardır. o derectde, ki l'f'.ni 

• reUcr sarfedecetı tahmin olunuyor. taldb ve ıCldiaları bu1unmayan iki Delbiclen verilmekte olan inıı!lı. irnpa-

t d 
._ • Göriifmeler devam ediyor memleket arasındaki rnünas bet - ratorluk tebllkl"rinde arlık hl"men h r ana ogru yanı 'l·rnı Delhl 2 lA.A.) - Hind kon • ferde hüyÜk bir iyileşme mı.i ah,.dc gün ı Japon kuvvetlerllc- Blrm::ın)alı )er. 

g~l ba$1tanı Azad ~ Ne.hra, bugün ot. edılehılır. "!"'ürkıye için Bu~aristan il kuV\·etler tabiri ıorulmctdc ve oknn. bir hareketi leclm sonra in&illr. hukumellnlıı tek:Jt Avrupaya doğru :.çılmış bir kapı • ma.ktaclır. 
lm hakkında ıera komlteslnln beyanna: dır. Bu~ar"stan İçin ise Tü~İye ar. Bu hal. Çunıldnk'ten cönderiJen Çin 

(:S.flarafı 1 inci sayfada) meslni venndt üure Crlppsln ikamet - kasını hımaye eden mühim bir des- kuv\:t>tlf'rinln nlhaJet inıillıt imparaı.or-
fezi kıyısı lizerındc Akyab limanı - glhma ıelmişierdlr. tekıtir. Ankar:ının, bundan ha ka, luk ordusu hrsabına ZIUanr vadlalndt 
na ani olarak bır sefer heyeti çı _ Yeni Delhl 2 lA.A.) _ uad ,e bu mcımleketın tedrici Clahili kuv • harekete ceçmlş olmalarına rarruen Ja. 
karmafarıle ortadan kalbnıf{ır. Nelı.nı, Cr"oppsin neullnden 50 daklka vetlcn.m.eeıle ?lllkadar bulunacağı ponların Binnanyıuhkl hareketlerinin 

Sanı?dığ na göre, hayli önemli suren bir ronişmeduı sonra çıkmı !ar • bedıhidır. Da•ma diirü t bir taraf - tahminin üstunde bir stiratle gellşmt'Sl 
sayıCla kıruvazödcr "e torpito muh. dır sız.lık hareket hattı muhaf za et - ne a)rı bir ebeb teşkil etmiştir, Gerçi, 
ribleri, aiker çıkarma işini koru - ~ lle Nehruyu tekrar ıoriıp gôr • miş olan Türk.'ye, bugün her za - bundan evelkl yazımızda da lşaı'ct etml~ 
muşlardır. mlyecdt hakkında pııek'Ciler tarafın. m.~ndan daha z.ıyadc, 1 7 Şubat 1941 olduğumuz ~hile Çin kuVVt'tlcrl 

Alcyab limantntn hinter1andı ile dan sorulan bir suale Cripp . u ce\ııbı Tük ".' B~~ar doatlulc pakt nın e - pacanda edildiği kadar fazla miktarda 
kolay muvasalsıı bulunmayan mün- venna,t.lr: lhemmıyetınr takdır etmektedir. 1 • değildir ve Japonlar, teknik ketlC hare. 
fcrid bic liman oimaaı yüzünden Ü~ ederim iti cl08tlar arasında da. ra'nın .i9ulasından 90nra Ankaranın keUeıine zambncten ba Oln kuvvetleri. 
düşman kuvvctlerinın burada mu • h:\ b1•çok toplanı:ıa.r olacakhr. karşıla tığı .ağır güçlU.icl.eri takdir nfn hakiki mllııar ve melcudıına 
kavcmeı!le arşıla~ıt bulunmaları Ruzvelt tavassutt b 1 cak? eden Bulgarıstan e Tür,k•yenin hu. olarak anla.vıp o-n-.-1. imkinını a mı u una • . ıc·· l l _ 1 _ ,, ...... ...,.. 

pek ~z muhtemeldir. Vasinct-On ! (A.A.) _ Hindi tan me. gun u an aşmaz tgn wı;arlfmaması - bulabilmiş o1dukl1ln cihetle 'l"unroo MI. 
Herhalde bu lıman, Japoniların self'Sfnde Ru1veltJn tavassutl'\ buluna _ ntn siyasi lkıymetinı müd .. ıktir. ıeslne g-elmi · olan bu Çin kU\'\t.tlerlnl 

Hindistan ıstikamet'nde yapacak - catına dair bir şayia dolaşmaktadır. biıyiik bir suratte çember lçıne almata. 

mektedir, ki bu onlu Jaııon taZ) ıkı k r. 
ısıııdıı tuıun.ımaz ıı bu lkı \-:ıdı dahi 

Jinden imale yani Çin nududwıa dolrr~ 
ı;eAilecek \c Ç nlllcrden nJac ı mutc. 
madi tak\ > erle Japon ordu unu da 
kendı uzerlne ~kmeıc çalı r:ık Hln;lt 
lan hududunu bu urt'tlt. nn 'am.ı bl; 
yan mC\"2.ll üzerıııdcn mudaf.uı;ı;a ~c 
korumağa çalısacaktır. 

Jaooıı ordtLSu i e Buıgaıe k rfı :ılllf' 
çıkmış olan Japon filo unun lılm ) esi 
altında l'Cr'i ikmal işlerini drnlz 'o ılr 
\e bu iki vadi dnhllhıden ı olavlıkla ıı

parak bu~ uk b r u tunlukle ileri hare. 
koUne devam edebllceekw. Etf'r, gene 
b r en·elkl ;) a.zımızda .cu d" lr.JI~ nılı. 
vf'9)ıllc bir lngillı. filo u Ulndlslaıı u_ 

!arına e"f'Jettk Binıale korfezl h imi
) etini ürııtlf' lstirdad tmcıse inzlllz.. 
lerin, bu ~an mcnilerlnl" '"" a.yneı;ı Blr _ 
man)a • Hindistan hududu üzerine ıe
Urecekleri yeni kuV\ etlere ratmen J~ 
ı>on ileri hareket.in n lı>k fıoı önllye. 
bilmeleri pek mumkun olamaya ktır. 

2 - Şark ceph~hıde: O\')et k:ıy. 

nakla.nndaıı başka olan ıa.ynaklar on 
haberler arasında O\'Yet kıt'alannın 

llarkofu üç taraftan sarını \C bu şehre 
k1lr ı çok şiddetli taarruz. lrrasma lıa _ 

lamış olduklannı bilıtlrnılslerdlr. Fak t, 
So\'Yetler gibi Almanla da on ıki gunku 
teblllerinde bu husu.."itan hiç bah et_ 
mcml olduklarına g'ore ou h berin a..<ih 
olma gerekür YC Almın liıh ) rtll 
askeri mahfellcrinln ilh mile )'1\zıldıgı_ 

na pbf' olmayan 31 M rt ~arihll bir 
~in telırafmın O\' ellerın uç a d.uı 

fazla devam eden bu kış lıarb nrtlc<'
slndr hiçbir esaslı nf'tıee 1 l'ınhı cdemt'. 
m oldwda.nmdan \'e Almaııların, 1942 
taan"uzunu cephenin f'G ~a) ati kesim. 
lm ellerinde olduğıı halde yap;ıcaktann_ 
dan bahsetmesi de bu :tıab,.rfn pek a lı 

olm:ıdıtmı ve SoV)et cephe.sındekl du
nmlllll 11011 iki run lçbıde cl"iişnıeml 

olt!utanu a~oa ıosttrm~trdir. il. D. 

İcra Vekilleri 
heyeti toplandı 
Anlara 2 (A.A.) - icra Vekil 

leri heyeti bugün saat 16 da Başvc. 
kiıletıtc Batvck"l Dr. Ref;'k Sayda _ 
mm reisl'ğinde mutad toplantısını 
yapmı~ır. 

3 tip sade y2ğı 
formülü hazır:anıyar 

!arı yeni btr ileri hareket · çin üs Anlatma ümldleri Avustralyaya karşı büyük blr kısmını da r:slr t1mete mo,•affak oı. 
olarak kultanılabılecektir. 'Yen Delhi 2 (A.A.) _ Hind blrll!I öl üd b · J f mu ardır. Ankaı-a 2 (Hususi) - lem'eketln 

Çungking 2 tA.A.) Çin söz - konCTesı icra komıtcsı aıatannaan :ııırı Ç e ır "POR aarruzu ~on kırk settz saatin ha1>erter1 ba sade )atı \-e zeytiıı>atı ilıthacı c astı 
cüsü bugün'kü Perşembe günü ver. bir pzetttı i.le yaptıtı ı.ono ma l'Sna • hazı 'lanıyor ç!n kuvvetlerine yeni ta.1cvi3 cıer g-onı!e_ bir etüde tlbl tutulmuş. :. tip sade 
d ği bir dernecde Japonların Bir - smcla İngiliz tekliflerini tenkld ctml ve (BaJtarafı l inci sayfada) rildiğinl, fakat bunların Tunıoo';ta yak :rakı fonnulıi hazırlannıası kar.ut.$ ı • 
manya batı sah.linCle Prome'nin tak bugünku goruşmelt'rln 1931 ;tıtında Artmakta olan Amt'rlkan ~ardımının ı ~mı 111nık bu şehrin 25 kılometre d. rılmışhr. Bunlar muhtelif lıatlarla sa. 
riben 130 kılometre batı cenubunda Gandi ile kral naibi ar ıncla &eren mıi. tasan'Dr edilen JaPOn Uıarnı:ı:u iiı.erlnc malinde '\C l\fandıılay'a giden demiryo. t.ılat-.aktır. Bu sadeyat t.lpleıi muhtelif 
Akyab'a nılker çıkardıklarını söyle- nkerelerin fik yedi ıunünde doiurdnto g1t&'fde :ırtacatı tahmin c.dllmekkdlr. ıu üzerinde bulunan Yed:ıtl ~bn d\-a. >aniuncı maddelerle karıştırılmış bulu. 
miştir. ümids!ı.l!k 'e şliphelere t>cn:ı:edl ı~ı. f:ı. Bu '>Cbeble Avo tralyada.kı bulun km· rına ı:cleblld!kkrinl Vf' Japonlar:n bir ta naeaktr. 

Japonlar Blrmanyayada da k ... t sonra anlaşm1nın lmı:ı u\ imiş bu. ,elf'r harb mr.vzllerinde boluıım kta ve raft:ın bu ~hlr clvannda muharebe e. y • b• ı• J k 
muvaffak oluyorlar lundutunu o~1emiş1Jr, keşif it ,,-arelerl renlş böl(elNdf' faali. c'lerlf'rken bir taraftan da Tanı-vo clva enı ır ıra l 

Londra ı (A.A.) - Ranı;ooııda ol • Ditt-r tar:ıftan Crlpp ba ın tc,ptantı_ ~tlerlm! dnam dmelctf'dlriN. nnda muannld:ı.ne müdatalard:ı bulunan k "" d 
dutu s1bi Bimıanyada da Japonlar ta. S'ltda, ınemnuntyet vericl bir b:ıl tarımı ---o-- mahur Çin kuvveUcrinin bu madalııa. ag"" ( paralar 
bll eltrlnde mın-:ıffak olmaktadırlar. oı. ulaştığ'ı bkdırde berh:ın:ı b·r t k~ln T • ı rını kırm a " bun lan da e !r vey:ı 
dok~a. kuvveıt lıolfar Btnnr.nyah Asile. da.!ma lneek'iue~ hazır o1du!mnu bil _ as aıanSln1 göre lınh:ı etme e s-ahşmakta oldu.ılannı bil. 
rin ;,ıarıJımı ile inı:1liı. mevı.lleriııla et .. <llmılş'..!r. 1\luhte'lf .. ah !Jetlerin, ,.e hun (B:qt&rafı 1 inci sayfada) d'nn~ ed rler. Bu ha.Mrlere .rorc bul:'Un 
rafın:ı solrnlm:ı~ ve ric'at yollarını kes l:ır aras-.nda iki l'beraı Hlnillı lltll'rlıı bil' red3or. Askerı ka.ynakl:ırdan o~rcnll:U. mııha ım tara!brın Ulrmanyadaki 'a· 
JJlflktcdirlcr. Bu vaır.h d &a.ıı;ısında. iııri. anb~:ı ya:nhn111ını temin için müm tlne göre. Alınan "e İtalyan deniz \'e :ı; ~·elleri şu suretlr ilıu •S• •c tcc:b l cdl. 
Hz ilf'rl unsurbrı celi çekilmek \ cya sa_ 't.iiıı obn ı;::r.etı s:ırfettlklerlnl gö~ _ lıa\'ll makamlan K lfmnog ad:ı mdakl i"blllr: 
yıca. pek üstün oUuğu ıınl:ışıla.n düş • ren cm:ıreltt '-::rdır. dcıılz ili ilniı genlşlct-mekle ve bnraya Bir defa her iki ordu, e tıhı-lf'"rı mu. 
cı311 t.anıJındıı.n çevrllmcl( ıklar.n<l:an H'nd!stan müd-f:ıası m""Alesindekl ağır r.a.pta uzun mcn::·ıu tophr YW"Ş • tcna1.1r.ın şim:at ve cenuba mulcvrec h 
birini tercih etmek ururetı karşısınb • büyükluğiin bkdlrtne rırs:ıt ,rrebllmlş tlrmel.~dir. birer maı 'c cenub ordu n h:ıl nl" gel. 
dırl2r. o'rnalı için Hlnıl blr'ı., kon::TC'Sl lı:ısk:ı.:ıı j tankö,·, JJsl:ı-os ad:ı.lanmla -veni ha_ mi tir. l\l 1 ı Çin tı r H:lenle t:ıkvl I' r_ 

Sa.lı;-on 2 (A.A.l - Promenin (CDll • A~d ne General Wııvc 1 ar.ısında bir r.ı meydanmı \e b nıln depoluı Jı:ı. d•lm; ol:ın R.rn13nyadakl infll .,_ lnıp:a. 
bund.ı ingili:ıler zırhlı unsurl:ır-1 mdllı toplantı akdi v bunun Cumarll"Sl g-ı:nu % lanı or. Eı:nHan b:l , Alnı:ın \I' k:ın:ıdı 1r;n-:ıd 
olm:ı!aruıa ra'1Jıen muva!f&!d7elslzliğe yapılması &emin edl dı~ >anıhnaktadır. it:ı'l n lşg:ıllnd l rı am oıd ile rat • 
utramışlanlır. . Yeni D '11 2 (AA) - Kon _ mos, I.eros " itra' ı a.J:ıl:ır:nd:ı hii)iık 

Filip1nlerde grenin 'crn kom te • M Crıpps'ın drnn u im kunıl;uor. 
Vaşinıt~m 2 (A.A.) - narbt e na • teklıfleri hak'k nd lınan arar su. na adal:ırı:!.ıkl lvlJ h lk 5;iklfıl tıkım 

Anka.ra. 2 (Hususi) - Tabcd L 
nriş olan ycnı bh l rahk kağıd pa. 
ralar yakında tedav\ilc çıkarılacak
tır. ---o---

Bulgaristanda askeri 
hazırhklar 

(B.,tarafı J inci sayfada) 
Lonlra 2 (A.A.) - Almanların Vanıa 

\"e K•~nccck \'apurlar \f' ıeva:um top_ 
dıkbr•ıda pek H şuphr. fabt bu ,.__ 

purla.n Karadenhden geçirmekte mu • 
v:ıff.lk olaoaklllrut:ı pek az eans w'arıhr. 

~liıhln-Uar mahf~c ı:ott, lvas • 
ıoı>OI "' Ka.rad,.ııiıt h:tll.'ml..rcli Rıı ~rın 

&ırhtı teblltf: rc't"n n müsvcddes'n' ' nib etmi 
FilipiAler. _ Son 24 52llt ıarfmıh t'r. Bu kanır suret'. bu a ıram . 1 

lift iki ıarar aevri1eırrl ara ında rit - Azad taraf odan M. Cr · ppa e , e _ 
üiı('- artan bir fnalbet c.ıımu.<;tur. nazı r lece'!ctir. Komite, bunun M. Crip. 
şdıletll bcuılltınlar a.pılm ı e clr omu. ps'de doğunu: iı '11kideri mlİ7. l.:e 
mı mah!yctte ~ bir ('3rpısıns oıaa • rc·"ç n yarın sabah yen' den topla _ 

"L:t arına f:tt.ıriilijyor. Bu &: 7. ıı;ltl'~ 

bı 'u gnıı:~r h llnı~e olu3 or. 11e munh s rnn Ç1n kil\ ollnde bnlurıctntıı ınüddetre. Alır.:ınların 

mısttr. naca kur. 

B.l5>!11t.ıb.n verlerc A'm:uı v~ jtııhıın 
it !'alan "Mit~ rillyol'S.ı da Onlki .. da_ 
:ırdak1 g Ttr'zo l:ın'!'ln olma\":ITI a ke:r. 
ı"°":n b''e buralara ıclmcs!nc mUs.ı:ıde 

edllmlvor. 

l"C' t'b o u •r bnrad bu drnl~ g~erek ~fk~YlıJa n.r • 
hrınd• Prgo l'am:ı c!,tı bulunan m:.W:ırı lhUmall altliw. 
b rb""ndtn ıtO·UO 'llomr rrllk b r '811 dt'.!ıi:ıiie!ıl So-yyct fi'• u. ı::.::.aa 
m~ '" 11 3 rı o' n iki trup hıll'ndt ı llınanlarlk Ot1<'9& arasıM:ılLI sabili '4!. 
muh!\N"1Je ctmekted r. Öy~e c1e «~run. tıirl k6lıir'cııl alilncla tu'4ı1•. 
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Tapunun Miktarı 

Tarihi Mevkii No. su Cinsi !\L M. Hududu 

%.1%.940 Şelihlye 4 

köyü Ku. 
ru ç~ 
civan 

2.12.940 D 5 

2.12.940 lt 6 

2.1Z.9H 7 

%.12.940 • 3 

2.lZ.940 D 9 

2.12.9'9 lt H 

2.12.940 11 

2.1%.940 1) ıı 

2.12.940 • 13 

2.12.940 • 

2.12.940 Hl 

2.12.940 JI 16 

2:12.940 il 11 

2.12.9"0 D 18 

2.12.940 • 19 

Tarta 27579 

27579 

275i9 

27579 

27579 

27579 

ŞlLl1ta.lı - Gol 
Ga.rben - Sıralık 

Şimalen - · Sahibi senet 
Ceuuben - SaJıibl l'öenet 

Şarkaıı - Göl 
Gal"ben - Sıralık 

Şlmalen - Sahibi ened. 
Cennben - Salih oğlu .\il 

180 

180 

Şarkan - Gol 180 
Garbr.n - Sır.alık 

Şimalen - Ahmed O. UUıni 
Cenuben - Mehmt;t tarla ı 

Şarkan - Göl 180 
Gal"ben - Sıralık 

Şimalen - Ali otlu B:ısrt 
Cenuben - l\lehmet oılu Hilmi 

Şarkan - Gol 180 
Garben - Sıralık 

Şbnalen - Ali o. l\lu ı:ıra 
Cenubell - Allş O. Ba ri 

~arkan - Göl 180 
Garben - Sır.tlık 

Şima.len - AU O. Hasan 
Cenuben - Kaba Sa.bl oğlu 

Hasan 

Şarkan - Göl 180 
Gal"bnl - Sırahk 

Şlma.len - l'eni yol 
Cenuban - Sahibi senet 

275'19 ~arkll.n - Göl 180 
G:ıl"bftn - S~ralık 

$lmaleıı - Mu tafa O. Alt 
Cenuben - Mustafa wlası 

2'1579 ::;arkan - Göl 180 
Garben - S ralık 
Şimalen - Salı'bi enet 
Cenuben - Kara Ali 

2-;579 Şarkan - Goı ıso 
Garben - Sıralık 

Ş'malen - Ali O Mehmet 
Ccnuben - erir Bey 

27579 180 
Ga~ben - Sıralık 

Şimalen - Salih O. Ali 
Cenuben - i a O. Mehınet 

275'19 ~arkan - Gol 180 
Garben - Sıralık 

şimal~ - Ha.san O. uleyman 
Cenubcn - Süle)man ->tlu 

Suleyma.n 

27579 Şarkan - Göt 180 
Garbm - Strahk 
Şimaleıı - tsa O. l\lehmct 
Cenuben - Necip O. Süleyman 

27579 Şarkan - Göl 180 
Garbtn - Sırnlık 

Şlmalen - l\lustafa. otlu 
Mustafa 

Cenuben - Ali O. Mehmet 

2'1579 Şa.rkım - Göl 180 
Garbm - Sıralık 

Şimalen - Hacı O. fuet 
Cenuben - Hasan O. Ahmet 

21579 Şarkan - Göt 
Garben - Sıralık 

Şlmalen - l\lehmet otlu 
İsmail 

Cenuben - Alls o. Ba!irl 

180 

ADA.PAZARI İCRA MEMURLUÔl~DAN: 
Gayri menkullerin açık artırma fii.nıdll' 

Bir borcun istifasını temin için hacizli bulun.an yukarıda mevlıl, hudud ve 
sairesl yazılı on altı parça tarla. 27 /4/9!12 tarihine rastııyan P.ııartesi günü 
aaa&. 10.11 de Adapazan icra dairesinde 1'Çtk artırma sureUlc satılacaktır. 

ı _ Artırmaya iŞ&.irak edecelderln ra>Tl menkullerin muhammen drterler.I. 
nln yuule yedi buçuk ni bethıde pey akçesi veya milli bir b:ınkarım te.ınlnaı 
mektubu vermeleri lazımdır. Satış bedel!erl peşin olup icra rnl'1t1ur!uğu icra ve 
lflis kanununun muaddel lSO uncu maddesine 1 tinaden_ alıcı.) a 20 ı:Unu gec
mrmek uıere t:ıkdlri olarak münasib bir mühlet verebilir. 

2 _ İhale bedeli üzerinden hesapla.naca\ yüzde iki buçuk tclla!lyc resmi 

ile t:ıpu tescll \'e teslim masrafları ıılana aldd r. 

3 _ j bu gayri menkullerin açık artırma. şartnameleri 17/4/942 tıı.rllıln • 
den ltlbaren bC'J'kesln gôrebllınclcri için icra dairesinde açıktır. Artırmaya Is. 
tırak edenler bu b:ıbdakl şartnameyi okunlUŞ \'e rn\ınderfcahna vakıf olmuş 
ad ~e itibar olunurlar. ihale saatlnde artınna yerini terkedcnlcr artımıadan 

vazgeçmiş .sayılırlar. 

4 _ Gayri menkuller liç defa bağınlddtlan sonl"a en çok artırana ihale edl. 
Ur. Ancalı: bhinol artırana verilen bedel gayri menkllllerln muhemmen dei'er. 
Jerinln yüzde. Tetmlıs beşlnl bulmazsa en ço\ artı~ın taahlıüdü baki kalınak 
tarifle artınaa on l'ÜD 4aha ~mdJd edl~ olur. t/5//942 tarihine tesadüf 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 28 Mart 1942 vaziyP-ti 
A·KTIF PASiF 

Kasa: 
Altın: Safi 72.606.213 

Banknot 
Ufaklık . . . . . 

Dahildeki muhabl.rler: 

TlirlC lirası • • • • • • • • • 
ııarlçtekl ıuuhabirler: 

Altın: Safi kilogram 16.215.433 

Altına tahvili l.':ı:lbll serbest dö-

vizler • • • • • • • • 
Diğer dövizler \C borçtu Klirını 

bakiyeleri · • • • · • • • • 
Hazine ıanvlllerl: 

Deruhte edilen evra.kı nakdiye 
ıce.rşılığı . • . • · • • • • 
Kanunun 6-8 inci maddel:?rlne 
tevfikan Hazine tarafmrtım vlkJ 

tedlyat • • • 
Renedat Cüzdanı: 

Ticari Senetler 
Esham ve tahvilat. cüzdanı:. 

< Deruhte edilen evrakı nakdi. 
A < yenın karşılijtı f'Sham ~·e 

< tahvilttt <ltlbart kıymetle) 
B < Serbest Esham ve Tahvtllt.: 

Avanslal": 
Altın ve döviz Uzerlne avan.s 
T11hvlltıt Uzertne avans 
Hazineye kısa vı\1ell avans 
Ha:r.ineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın tarşılık1ı avans 

Hissedarlar: • . ~ 
Muh~Uf: • • ı , • • • ı • 

Lira 
.. 
.. 
D 

l.ira 

I> 

102.126.HG,841 
7 .882.287.-, 

9-17 .289, 79 

2!1.430,44 

2'?.SO!J.303,31 

Lira 158.748.563,-

• 2!.2~7 .905.-
1 

Lira 338.658.0~ 5,29 

Lira 

• 
Lira 

il 

• 

45. 192.261.93 
10.426.565,'71 

4.906.19 
7.8fll!.7Z2.-

-.-
167 .ı;oo.oon.-

l:eküa 

Ura 

118.956.023,631 

29.438,4, 

1 
96.109.378,62 

136.5:?0.658,-, 

338.c:;a.01 s.39 

55.618.827 ,6, 

175.313.G28.19I 
f.501).000,-, 
S.526.151.95 

ıız6 23'.?.1;usl 

Serma1e 
İhtl7a& akoeli: 

Adi ve !evkalAde • 
Hususi 

. . . . . " 
Tedavüldeki banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • a inci maddelerlne 
tevfikan Hazine tarafından vaki 
tedlyat • • • • 
Deruhte edilen evrakt ne.kdlye 
bakiyesi 
Karşılığı tamamen eltın olarak 
DAveten tedavme vazedilen 
Reeskont mukabili 111.veten teda
vuıe vazedilen • . . • • • • • 
Hazineye yapılan a'tın tarşılıldı 
avans mukabili 3902 No ıu lccnun 
mucibince 1llvetan tedavfile vaze. 
dilen • . • . • 

MEVDUAT: 
Tfirtı 1,ln.~ 

Altın: Sa.fi kllorram 8'1'1.422 

!851 No. ıu kanun:\ ıröre lıazln"ye 
afılan avans mukabili tr.Ydl ola
nan altınlar: 

Safi kilogram 55.5.U.930 
Dövb Taahhudah: 

Altına tahvili '-.ab:.1 <!~i\·1%181" • 
Diğer dövizler ve alacaklı Klırı.n. 

bakıyeleri 
Muhtell.f . . . . . . . . ' 

Llra 

Lira 

• 

1.822.019,151 
G.000.000,-

158.i48.563,-

22.227 .905.-

Lira 13G.520.658,-

26.500.000.-

288.50.0.900.-

116.000 ooo.-
L--fra--3-.-.-.,· 2 ~ r.• ftftı 

'.'. • • • l• ·ı~ 

1.234.164.05 

'78.l '>4. 1 Gi .90 

Lira --' • 1 
21U28.373,l9 

Yrilıin 

Lira 
15.00t.tM.-

ıa.s2::.011,ıs 

SIU!ll.651.-

89.006.9U,11 

'fUH.1'1,11 

!8.9!8.37Ut 
lH 830.03Ul 

9!8232.173.11 

1 TemmQ7 rn:ııı tarihinden ltibare_n: tııtuınto h11ddl ~ 4 altın üıı.rhtP avan.. " 1 

Nisaiye~i - Operatör Aranıyor 
Anadoluda büyük bir fabriknnın muntazam tesisatı olan hu • 

ta.hanesi için doğum islerini de idare etmelk üzere Nisaiyeci - Ope.. 
ratör aranmRktadır. Tenvir ve teslhinli ve konforlu ikametgah 
temin cdi'lece.\tir. Talip olanlnr·n vesika suretU'erÜe beraber talep 
ettik~cri ücreti (Nisaiyeci) r4muzile İstanbul 176 po!lta kutusu ad-

\. resine bildimıel0ri. t ~ 

Sıhhat ve İçtimai muavenet 
vekaletinden: 

GözJükçü olmak istiyenlerin 
. dikkat nazarına 

3958 sayılı ıozlükçuluk kanununun 2 ncl maddt'si mucibince rozlükçıfüik 
kursu l.'1.9f2 tarihinde ist:ınbu~a açılal'Gk ve iki ay nııiddt'tle devam ede • 
cektir. 

Kursa ıstlrak etmek isüyr.nler kursun acılma tarihinden en &'l'Ç bir ay evvel 
bu!undodarı mahal sıhhat ve içtimai muavenet müdürlükleri ,-asıtaıılle Vet.i. 
ı~Umlze bir dilekçe ile müracaat etmeleri ve bu dllekpelerine :1şatıdakl vesi • 
kalan batlamıs olmaları lazımdır. 

l - Nufus hüviyet cuzdanı surett. 

2 - Orta tahsil şt>hadetn.:ımesl ''eya bu derece tahsil &'Ördüğüne dair m.l • 

halli maarif miıdurliıtünden musaddak vr ika sureti. 
3 - Giizlukçi.ılük yapmağa rofml ''Ürud veya akılda bir arıı<asının bulun. 

madıfını bildirir sıhhi heyet raporu. 
4 - 2 adet vesika fotoğrafı. 

Keyfly,et ilin olunur. «2073.37300 

/LAN 
Bayındır Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
İstanbul Beşlktaşta Tuıbab:ı r.amll ya1'mııiJa yuı:ba.şıhktan mük-kald ölu 

Ömer kızı Fatma Ad,·iye tanrına Bayındırın lluılbrohlm mahAllesiıııt"J1 sün • 
netçl Ali Mumcu tarafından alcyhhılıe o.çılan evlilik kaydının iptali davası 
iuıerine gıyabınızda yapılan muh.ıkeme sonunda: Tarihten ylnni beş sene en-el 
boş:ı.ndığımı &ehadctle ihbar edlldill h:ılde nüfusa ı-eçnıedit 'lnbsılmı~ ve şu 

suretle ka.nunu medeninin mer'i olmata b:ışl•Jıtı tarihten eV\'elkl hidlsrlcrln 
hukuki büktimlerine tabi olıiuğund:ın dal'a<'ı IJe a.raııııda medeni k:ınund:ın 
evvel ta.r..3lıkuk edlb nüfus:ı ı;eı_:mlyeıı boş:ı.nmanın tesciline ten13 izJ kabil ol • 
ma.'• üzere 2G )tart 9-12 tarihimle karar ''erildiği ve bu kararı bir ay içmıle tem. 
)'iz clrneruğlniı takdirde hükmün kııt'lleşeM.'tf ve kanır suretinin m:ıhhcme 

dh-anhanesinc y:ı.:ııştırılmıs olduğ'u Uıin olunur. 

J~viet llemjryoUa~ı işletme U. ıvL deıı: 
Muhammen ltedeli 106000 O'üz altı bini Ura olan muhtelif cıvata, somaıı 

ve vida imali 1 1 16/4/1!.142 l'edJ mbe günü saat 15,30 da kapalı urr ıısuli 
ile Ankarada İdare binasın:b t~pl:ınan Merkez 9.uııcu Komisyonunca eksilt
meye konmustur. 

Bu işe girmek isteyenlerin G&SO !Altı bin be ~uz elll) Uralrk mun.ltkat te. 
mlnat J!e kanunun tayin r•tığl ve lkaları \'e tekliflerini aYni gun saa.t 14.H a 
kadar adı geçen ltoml yon Reisllğlnc \'ermeleri lazımdır. 

Şartnameler iki lira ınukablllnde Ankara'da Merkez nz.neslnden, Ha:rclar. 
paşa'da Haydarpaşa ve%neslnden tem n o'unur. (40321 

Ü n:versite Rektörlüğündefl: 
Üniversite için 4 itfal)ecJ ı:e bir amir alınacaktır. Bunlar İstanbul itfaiye 

.'.\lüdi.ırlıitunce yctlşlirflcceklerjlr. ttrai)ccllere 45, lmlre 60 lira ııCl"et verlle • 
cr.ktir. 

İsteklilerin itfaiye mudur•iıı:une baş Yurmaları. 1. 1 • 

- - -..----

DE BM OJEN 
l:'.L'llK, ÇATJ,AK. EKZE.'.\IA ve 
CİLD \'ARALARINA fevkal!Ule iyi 
gellr. Derinin ta:ı.cl nmeslne ve 

yenilenmesine hizmet eder. 
ın·a ECZANEın; HUJ,U,.t!R. 

FRENGi 
ve 

Belsogukluğu 
na tutulmam ılt için 

EN hi iLAC: 

Protejindir. 
Her eczanede 50 Kr. satılır 

~--•Anado'u 1a--•, 
bir lnş at Şirketinde 
Şantye ambar işlerinde ç:\ 1 ış"cak 

Tecri be:i Lir ıre:nur'a 

• 

J;_· ..... o_n~a 
-_ s_,\ Ç .~ A 8 l :\~i; 

S:ıçlar.'~,, muhaf.ız• içi" ~.ıt'kOl~dP 
··~~irlnt ı1k

0

i.."'·ıianl,ta 1:or~c~k•ln'~ 
30 Kuru.tur 

J LAN 
Bip asll)e ceza hfıkimll&lnden: 
Halkm ihtiyacından olan rerek dut_ 

kli.nmda hazırlanmış muhtel!f şişelerde 
ve olçusu içinde açık bir tenekede ve 
grrekse evinde henuz hiç ııçılmamış bir 
teneke gaz yağl bulunduğu halde Jtlmad 

ettttı kimselere istediği fiıı.tta satmak 
uıere satmaktan kaçındığı ve bu suTet.le 
lhtlkicda buluıUuğu lddlaslle nııunun 
B~anın Sakarya mah:o&Ueslnden bakkal 
bmalı otlu 316 dotumlu Mchıned Özdl
rek hakkında yapılan durusm:ı sonunda: 
M:ımunun mezkur lhtrkar sucunu ·ı.. 

ledlti usulen sabit ı:örüldutundeıı hare
ketinin karsıhiı olan milli korunma ka_ 

nununnn 32-2, 59.3, 4, \C 63 üncü mad 

deleri mucibince beş lira ağır para el'. 
x:ısile ın:ıhkumlyctlnc ve rlde edilen l'•L 

larm mü deresine ve yedi gün nıüddetle 
İhtiyaç vard r. f a l bl Tin duld!tanının kap:ıtılma ına ve hüküm 

referan !arife birl ikte h r giın lc:ıt'llcştlktrn sonra ucretı 25 lirayı·ıeç. 
eden Perşembe ~nıi ayni m:ıhal ve saatte lklııci aı1ınnası yapılarak en çok be ten şonrn G a lata ı b y k mcmek üzrrc masrafı kendi inden atına. 
ıuiırana ihale edillr. Şu Kadar ki ikinci ıırtınnad.ı d:ıhl vel"ilccek belielln satış Tünel Hanında 6 numaraya rak keyrheUn g:ıute ile ıllnın.ı 20/2/ 
\'e paylaştırma masrartarllc vergi borçlannı geçmesi şarttır. mtirncaatıl n rı. 9.ız tarihimle \t'rllmlş olan hlıküm 

5 _ Varsa ipotek sahibi alacaklıbrla lıtcr alakadarların gayri menkul ii_ kat.'lyeı kP betml olıtutu C'ihetl kt'yfl. 
ı. rindeki h:tklannı husu:;i ile faiz ~e masrafa dair olan lddlııfannı e\•rakı ) et mULlchaz karar mucibince llün olu-

mtlsbite ile on brş gün içinde taa da.lrcsine blldlrmelr.ıi liı.1.ımdır. Alı"! t.nk_ Haz 1 m J Ü b i i esi nul". 
dirde haklarını tapu slcillcıi ile :ıblt olmıı.:lıkçıı satı bedelinin p.ıvlaşm:ı-.ın. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
dan hariç kalırlar. (Tapu sıctlinde ba~kasını fl~flettlren b!r ltayııd yolltur). 4 Nisan 942 Cumartes' gunü ak. Son Poıhı Matban$1: 

6 _ ihale ve müte:ıklb mu.".meleler hakkında icra iflas kanununun 129 ve şamı yııpıl:ıcak oldn jubılen n bılet-
onu vtli eden maddeleri tat.blk olunur. • • !eri her gün ko-med tiyatrosunda Seşrlyat l\luduru : Cihad Baltaa 

Daha fazla izahat almak isteyenlerin icra dairesine müracaattan illin olunur. aatılmıık.tadır. ıAD.bU: A. :&:ıac:n u~AKLtOtL 


