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Bir rivayete göre bu dalaşma bir 
danxşıkh döğüştür. Maksat Şark 
cephesine yeni kuvvetler gönde
rilmesini istiyen Almanyaya kar
§l asker vermemek için bir maze
ret bulmaktır. Romanya, Macar 
komşusundan emin olmadığı için 
artık elindeki kuvvetleri Macar 
hududuna ıröndermeğe mecbur 
olduğunu, bu sebeple Rus cephe
sine asker gönderemlyeceğlni' 
anlatmak için Macaristanı müte
caviz göstermekte menfaat gör
mektedir. Macaristan da bu va
riyet karş•smda Şarka gönderile
cek kuvvetlerini Rumen hudu
duna sevketmek ihtiyacında bu
lunduğunu anlatmak için bu fır
sattan istifade etmektedir. Mihvercilerin tahşidatta bulundukları iddia edilen 12 ada v~ Şarkı 

Akdeniz bölgeı.ini gösterir harita 

M. Zekeriya SERTEL 

Almanya Balkanlara inmiye 
.. kadar verdiği zaman, ilk 
0 hce Balkan devletleri arasındaki 
~er;imsizlik sebeplerini ortadan 
~aldırmak, ve bunlar arasında 
ıııç olmazsa harp boyunca süre
c:r1c, fakat harpten sonraki Avru 
lla il'in de bir örnek teşkil ede -
~ek olan bir anlaşma vücude ge. 

--, Moskovaya Göre 
- ·o-

HALK 

SA·RK CEPHESi 
Almanlara Göre: 

SOVYETLER 
386 UÇAK 
KAYBETTİ -

Sovyetlere Göre: 

Almanlara Çok 
Aqır Kayıplar 

Verdirildi · . . . 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanlığının teb -
liği : . 
. Kerç yarım adasında düşman 
neticesiz taarruzlarına devam c.t. 
miştir. Yeniden 16 Sovyet tankı 
talirip edilmiştir. • 

Sivastopol ,müstahkem mevkii 
limanında Alman pike tayyarele 
ri bir petrol gemh;ini o kadar lgır 
hasara uğratmışlardır ki. bu gemi 
kaybolmuş sayılabilir Bombalar, 
deniz tezgahlarına , elekritk san· 
tralina ve benzin depolarına tanı 
isabetlerle düşmüş ve pek ağır 
tahribat yapmıştır. 

Gerek Donetz havzasında ge -

Ş E N Şapka Salonunda 
MEVSiMLiK ve YAZLIK ŞAPKA 

Koleksiyonu hazırlandığından 26 dan 28 Mart'a kadar 
yapılacak gösteriş servisine sayın bayanları davet eder. 
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PASifiK · HARBi. 
Müttefiklere Göre: 

BİR JAPON 
KRUVAZÖRÜ 

BATIRILDI 
--o-

Japonlara Göre: 

Birmanya'da 
Bir Şehir 
Zaptedildi. 

Canberra, 21 (A.A.) - M . 
Curtin bugün aşağıdaki demeçte 
bulunmuştur: 

1llnek istedi. Balkanlarda Alman 
Yatun gözü vardı, İtalya bir ta -
~rın emeller besliyordu, nihayet 
oınanya ile Macaristan ve Ro -

~anya ile Bulgaristiın arasında lll' takım hadut anlaşmamazlık. 
arı vardı. Bütün bunları barıştı
~~k bir düzene koymak liı.zım-

MİHVERCİLER 
1112 ADA .. DA 
TAHŞİDAT· 
YAPIYOn rek cephenin orta ve şimal ke - 1 ı·· k tl · · 

Şark cephesinde Alman ar nıotö r u un e erını 
simlerinde Sovyetlerin yenı ta -

ge-çirmek için 

20 martta, müttefik uçaklar 
Robaul'da düşman harp gemile
rine karşı muvaffakıyetle netice
lenen bır hareket yapmıştır. Bır 
büyük Japon kruvazörünün ya • 
kılarak batırıldığı bildirilmiştir. 
Uçak savar bataryalarının ve Ji. 
mandaki gemilerin şiddetli ate
şine rağm~n hücum gündüzün 
yapılmıştır. · Çok yüksekten uçan 
müttefık uçaklar hücumlarını 
bu büyük kruvazöre tevcih et • 
mişlerdir. 9000 metreden atılan 
bombalar kruvazörün çok yakı. 
nına, önüne ve arkasına düşmüş 
tür. Bunun üzerine düşman a\.·· 
cıları müttefik bomba uçaklariy
le muharebeye tutuşmuşlardır. 2 
hücum püskürtülmüş ve "O,, ti. 
pinde bir düşman avcısının düş-. 
tüğü görülmüştür. Bu hücumla
ra rağmen başka bombalar da a. 
tılmış ve bir tam isabetle bir çok 
bombiilar1n hedef yakınma düş -
müş; kruvazörden siyah duman 
bulutları yükselmiştir. Bomba 
uçakları ortadan uzaklaştıkları 
zaman kruvazör yanmakta ve bat 
mak üzere idi. 

arruzları püskürtülmüştür Mu -
vaffaloyetle neticelenen Alman ~ 
taarruzlarında düşman t'ok yük -

bir köprü kuruyorlar · 

f Bu maksatle Viyanada bir kon 

1 
erans toplandı. Burada Yugos. 
avya ve Arnavutluğun bir kıs ~ ' 
~ İtalyaya bırakıldı, bir kısmı 

ulgaristana verildi. Romanya, Avustralyada ıniittefik orduları 

Orta Şarkta Büyük 
· Bir Mihver 

Taarruzu Bekleniyor 

sek kayıplara uğramıştır. s· c . 
Leningtadın askeri tesislerıni 1 r r 1 p p S 

Alman ağır topçusu tesirli ola • 
rak bombard1man etmiştir. M d 

13 marttan 20 marta kadar 1 s 1 r a 
Ruslar 386 tayyare ~aybetmişkr · 
dir. Alman kaybı ise 22 tayyare -
dir. 

Gobbels 
Söylüyor 

~Ulgaristana Dobrucayı, Macar\s Başkutnırncianı General 
~a şimali Transilvanyayı ver - Mac Arthur 

~ıye mecbur edildi. Hepsinin üs 
!~de de Almanyanın siyasi ve ik 
'<!Sadi nüfuzu kuruldu. Bu suret
le bu memleketler arasındaki ih
~itasların susturulduğu, Balkan. 

Avustralyada Harp 
Hazırhğı 

Londra, 21 (AA.) - Moskova 
radyosuna göre, mihver devlet -
leri Balkanlarda· ve adaiar deni . 
zinde hazırlıklannı fazlalaştır • 
mışlard.ır. Mihver devletlerinin 
açık tasavvurlan orta şarkta hir 
hücuma geçmektir . Yunanistan r 

aa. Gırltte ve on j]d ada e deniz 
ve hava faaliyeti artmı~ır. 

teb- Kahirede Bir Cok "Yeni Acı Göreceğiz 
Helıı"nki 21 !A.A.') - Resmi .,, 

lit: Düşman Aunus berzahının batı Mühim Gör. üsmeler Fakat yeni Bir Alem 

Fin tebliği 

~ Sonu: Sa: 2; SU: 3 

lt~rnd.B bfr hücum leşebbiisii.Iıde bp· 
lunmu,sa da tcipc;umul'UO ateşıyle da- y aDlldıiiı Bildiriliyor A~llacaktır .. 
lıtı1m1$tır. C"'J Romanya Ve 

Macaristan 
Münasebatı 

ara ve Tuna boyuna uzun bir 
ll'ıUddet için sulh get-irildiği sanıl
dı. :Viyana anlaşması, harpten son 
rak.i Avrupa nizamını kurarken 
de bir örnek olacaktı, Almanya 
"-"1'upadaki küçük milletler ara· 
~ltıda harp sebebi bırakmryaca -
Qını, bütün küçük devletleri Al -
ll1an idaresi altında toplıyarak 
A.vrupayı devamlı bir sulhe ka
\tuşturacağını iddia ediyordu. Vi. 
J'ana konferansının Balkanlarda 
Ve Tuna boyunda yaptığı iş, sa -
db~ce bu umumi prensibin mevzii 

U' tatbikinden ibaretti. 

Bir Taarruz 
Ta b iyesi 
Kullandacak 

- o-

Harp Konseyinde 
Avustralya, Tam ve 

.13'akat harp içinde olmalarına , 
\1Q bütün kuvvetlerini Almanya Müsavi Hak ıstiyor 
etı-afında müşterek düşmana kar Melbourııe. 21 tA.A.) - Harbi r birleştirmek zorunda bulunına ye Nazırı M. Forde, söylediği bir 

Orta Şarkta lncıiliz 
Paraşütçü Kıtaları 

Kuruldu 

Baıka keıı!nilerde kayda değer bir Kahire, 21 (A.A.) - Sir Staf· 
fa;ıliyet olmamr<ıtır. forJ Cripps, tayyare ile gelmış_ -

Hava k\wvetlulmiz diişmaom taşıt tir. Kendisi elçilik binasında In 
ko l(lnn· v~ krta toolulukl,rrnr bom- giliz mümQ• sillik erkiıniyle mü. 
batamı$tır . B~ "rj\dR. b.i .. miilıimmat zakere halindedir. 
deoosu da ınfıf3k etm •ştır. .. . .. .. 
Avcııanmrz Fin kö· f .. z i üı,..rinde bir /JıJu/ıım gOl"UŞmeler oluyor 

düsnı~" rleni7 11r,.fın· "1ii<ıiirmfüı1 ,.rd r, Kahire, 21 (A.A.) _ Imparator 
Ruslar. Almm1lnr11 nliır luk genelkurmay asbaşkanı geı~e 

1 · Kahire, 21 (A.A.) - Bugün a- kayıplar verdirdiler ral Nye, Kahireye gelmış ve Sıt 
çığa vurulduğuna göre, bütün or- .. Stafford Cripps, general Auchm 
ta şarkta muntazam paraşütçü Moskova. 21 A .A.) - Durı gece ne$ leck amıral Cunningham hava 
birlikleri mevcut bulunmaktadır. redilen Sovvet. tebUfi~ Krt~J::ı.~rm•7 20 mar~şalı Tedder M. Mille~ Lamp 

• martta cephemn baz• k,.slrnlert"d" h- ' . . ... 
Her türlü modern .. si1.~hları . k~l- şist Alman kıtıılarma karsr tııarru7. so~ "'.~ M._ Monckton ıl~ goruş : 
lan.~asını ve her t~z_:lu ta~rıp ış- muharebeleri yapmışlar v,. <liıc;mana muş~uı:. ~ır .Staffor~ Crıpps. km: 
lerını başarmasını ogrenmış olan airr kayıplar verdirmişlerdir vetlı bır ıhtımale gore Kahırede 
bu birliklerin talim \' C terbiyesi j .. birkaç güp kalacaktır. 
tamamlanmıştır. ~ Sor:u. Sa: 2: Su: 6 Hindistanda hazırlık 

Karadenizde Siddetli .,, 

Bir Fırtına Oldu 

arına rağmen Balkan ve Tuna nutukta demiştir ki: 
tt;enııeketleri arasındaki geçim ~ General Mac Arthur'ün ve da. 
sı~lik: devam etti durdu. Macaris ha başka Amerıkan subaylarının 
tan şimali Transilvanya ile doyu gelmesiyle cesaret bulan Avust
tı.ı.lınuş değildi, ceuubi Transil • ralya, Japonyaya karşı yapıla -
"annyayı da istiyordu. Rumen - cak müstakbel tabiyeniıı. bir te
~~r de, şark harbinin büyük yü - cavüz· ve t aarruz tabiyesi olnıa
~l.\nü taşımıya mecbur kaldıkları sına karar vermiştir. Avustral -
baıde, komşularına toprak terket yalılar eZJci bir zafer kazanmak 25 k T hl•k • A+' +t 
tnek zorunda bırakılmasından için Amerikaıııarıa bir safta riö- Mavuna Batma e ı esı a ı 

Ankara, 21 tRadyo gazetesı) -
Hindistanda askeri harekatla H
gili olarak girişilen siyası• teşeb • 
büsler lıu hafta hazırlıklarla f!CÇ 
miştir. Cripps'le görüşecek Hiııt 
liderleri Yeni Delhide toplanmak 
tadır. Cripps'in de bu ayın 26 sın 
da Hindistana varacağı tahmin 
edilmektedir. 

tl'ıeınnun olmamıştı. Fakat hiç oL ğüşeceklerdir. Amerikalılar, sa- İnebolu 21 (A.A.) - Dün gece li- mek suretiv'e kacmıığ;ı 'Tlecbıır ol-
ttlazsa harp içinde iki tarafın bu vaşmağa musaıt ıy ı bır vazıyette mana gelen Karaden!z vapuruna yük- muşlardır. Bunlard<ın elma ve pa
hoşn_utsuzluklarını göstermemiye görünüyorlar. Ve örnek o1mağa lenmek üzere, muhtelif "'ya yüklü 25 tates yüklü mavn11 d"lgalıın" •esriyle 
Çalışacakları zannediliyordu. l{ryık tutumları iyi tesir yapmış- mavuna vapurun bordasına yanaştml- Boyran mevklinde bray~ dıişmüş ve 

lı Bük tır. dığJ ve yükletilmeğe başlandıiı es- batmıştır Diğer mavnalaı müşkülatla 
\' nalbuki son günlerde reş M. Forde, Avustralyanın daha nada Yıldız istikametinde" ani ç kan ve fakat nlimeıı vükleri ile beraber 'io Budape~teden gel~n haberler fazla bomba tayyaresine, tayya- şiddetli fırtına yüzünden mavunalar sahile yanaşmışlardır. Nüfusça zayiat 
d n_ıanya ıle Mac.~rıstan ar~1?-- re karşı koyma topuna ve aleh1- batmak tehllkC"Sine maruz kalmışlar yoktur. Fırtına ve ka.r devam edi
h~kı komşu~uk munaseb~tlerın: mum teçhizata ihtiyacı olduğunu) ve tayfalar kısmen mavnalarını dök- yor. 
.. Ç de hoş bır safhada bu unma . tzr sonu; Sa: 2; Sil: 5 ---------- ------- ----------
€\ anlaşılıyor. Macar gazetelerı 
~Utnenlere ve Rumen ordusuna 
hakaret edici yazılar yazıyor ve 
claerıubi Transilvanyayı istiyor -

. l'. Romanya Başvekili de gayet 
§lddetli bir lisanla bunlara ce -
\><1p vermek Romanyanın Maca· 
tistana ilhak edilen Transilvan -
Yadaki Rumenlere karşı yapılan 
~Ulıne karşı lak.ayıt kalamıyaca.. 
gını bildirmekten çekinmiyor. 

Bununla beraber bu komşu 
kavgasının arkasında başka se -
bepler anyanlar da yok değildir. 

. Bir rivayete göre bu dalaşma 
hır danışıklı döğüştür. Maksat 
§Elrk cephesine yeni kuvvet let 
iÖtıderilmesini tstiyen Almanya
)a karşı asker vermemek için 
bir mazeret bulmaktır. Roll_lan • 
~a. Macar komşusundan emın ol· 
lnadığı için artık elindeki kuvv_et 
leri Macar hududuna göndermı • f 
~e mecbur olduğunu, bu sebe~le 
aUs cephesine asker gönde~ı • 
~eceğini anlatmak için Macarıs -
lanı miit~viz göstermekte . ve 
lnenfaM"<gö~edir. Macarıs -
tan dit bu vazı t ~rşısmda şar Amerikada, muhtelif cephelere sevkedilnıek üzere tayyare inıal eden fabrikalardan birinin i~i, 

• 
/1 

Ş _ u; Sa: 2; Sü: 2 in~aatı bitinek iızere olan t ayya'rclqr 
r ~ - - ,:"öt.. • -.. 

Elgazala •da 
Önemli Kıta 

Hareketi Oldu 

Akdenizde iki ltalyan 
Gemisi Ba+.rıld ı 

Kahire 21 (A.A.) - Resmen 
haber verilrliğine göre, dün düş. 
man faaliyeti artmış, Timimi ile 
Elgazala arasında önemli kıta ha 
reketleri görülmüştür. 

Hava mulıarebeleri 
Kahıre 21 (A.A.~ - Ingiliz or

ta şark hava kuvvetleri umumi 
karargHhının tebliği: 

Av ve bomba tayyareleri 20 
martt a Sirenaik'in ileri bölge:eri 
üzerinde faaliyet göstermişlerdir. 
Mertuba'da düşmanın bir hava 
meydanına taarruz edilmiştir. 
Bir Messerschmitt 109 avcıları -
mıztarafından düşürülmüş ve b!r 
Yunkers 88 hava müdafaa batar. 
yalan tarafından tahrip edilmiş· 
tir. 

Bu ve diğer hareketlerden üç 
tayyaremiz dönmemiş ise de iki 
pilotumuz sağdır. 
~ Sonu; Sa: 2: Sil: 7 

1\1. Göbbels 

Berlin, 21 (A.A.) - Alman Na 
zırı M. Göbbels, haftalık Das 
Reich mecmuasında Alman mille 
tinin ve ordusunun kışı nasıl ge
çirdiklerini anlatıyor ve diyor ki: 

iki Memleketin 
Arası Gittikçe 

Açıl.yor 

Rumenler Transilvanyayı 
Almak için Her Türlü 
Fedakarlığa Hazır 

Ankara, 21 (Radyo gazetesi) -
Avrupanın birçok memleketlerin 
den, doğu cephesine asker gide • 
ceği anlaşılıyor. 

Fakat bu arada bu devletlerin 
Rusyaya karşı kuvvet göndermi
ye hazırlanırken biribirine karşı 
vaziyet almaları da dikkatten !{aç 
marn ıştır. 

Transilvanya metrepolidi söy • 
lediği bir nutukta, ''devletimizin 
sağlamlığı eski hududumuzla ka 
imdir. Romanyanm haklarını el. 
de etmek için millet her fedakar 
lığa hazırdır.,. demiştir. 

Bu sözlerle Metropolid hem Maca
ristana, hem de Bulgaristana karfı va
ziyet almıştrr. 
~ Sonu; Sa: 2: Sü: 7 

"- Aşılmaz gibi gözüken ve 
bir an için bizlere kadar sirayet 
eden karanlık şimdi açılmağa baş 
lam ıştır . Kışın endişe ve acı ile 
serptiğimiz tohumlar şimidi mey 
velenmektedir. Biraz sonra geç~n 
ayların yükleri bızim için bir ha
tıradan ibaret kalacaktır Gelecek 
gelişimleri düşman ne kadar kor 
ku ile bekliyorsa biz o derece em 
niyetle beklemekte haklıyız. Al. 
man milleti harp için kat'i mahi 
yette olan bir imtihan geçirmiş - Çinlilerle Japonlar 
tir. Belki bazılarımız sinirli .:>l -
muştur. Aramızda şikayet etme. Ar-asında Kanii Bir 
dim diyecek pek az kimse var - M h b B~ I d 
dır. Fakat esaslı olan şeyi ba~ar· U are e aş Q 1 
dık, savaştık, çalıştık, ve bu nar- Çungking, 21 (A:.A.)· - Çekai 
bin ucu.-ıda neler bulunduğun-:.ı as ajansı Çın harekatı hakkında a
la unutmadık. Bu vasıflanmız sa şağıdaki haberleri vermektedir: 
yesinde doğu cephesinde ve mem 80 bin kişilik bir Japon ordu. 
leketimiz içinde kışı yendik ve su Hotsen ve Tsaosein kesımle
şiındi durumu daha elverişli ola· rindekı Çin mevzilerine ta!\r· 
rak görüyoruz. Yakında kıtamız ruz etmiştır. Muharebe San ı~e. 
yeni acılar görecektir. Fakat mii!' hir, Lunghai demiyorlu ve Toent 
terih olunuz. Bu acılardan yeni som - Fokeu demiryolu üçkeni 
bir alem çıkacaktır.,, üzerinde cereyan etmektedir. Cın 

Fransızlar. Hala 
lslah Olmamışlar 

Ankara, 21 (Rady<' gazetesi) -
Anglo - SaksonJer tarafmdan Vlchy
nin de İspanya vasıtıısiyle tazyik e
dildi~ iddia ed ılmektedir. 

Riom mahkemesi İtalyanlara da, 
Fransızlara çatmak için vesile hazır
lamıstır. İtalya11tar Fran!anm hAlA nı
lah olmadlklarınt ve ohnıyacaklannt 
sey1Uyorlar. 

liler, şiddetli mukabil taarruz • 
!arda bulunmaktadırlar. İki ta • 
rafın da kayıpları ağırdır. 

Japonların başlıca tki hedefi 
şunlardır: 

1. - Lunghai demiryoluna kar 
şı Çin tehdidın ı uzaklaştırmak, 

2. - Japon taarruzunun şimdı 
ki Sovyet Mançuko hududunda
kı gelışmelerle iJgili olması muh. 
temeldir. Çünkü Japonlar Sibir
yaya taarruz etmeden evvel ''şi· 
malt Çinde nizam ve asayişi te. 
min etmek istemektedirler. 



TAN 22. 3. 942 ,,, 
No. 49 

- Ne yapacakam? Beraber eve ri· 
C!ecefiz. 

Yazan: lRFAN BEHCET 

Cemile taıhktaki odaya ıtrdi. Gen;; 
kadın merdlvealeri ç•karken üvey kı
zına odadan çıkmamasını iıaret ed:
yordu. 

Yiyecek 
Maddeleri -Yarından İtibaren 
Piyasaya Çıkarılıyor 

Odun ve Kömür 
Bollaşacak 

Et, Dün r-- DiKKAT: 

Serbest Satddı İ 
.. , 

Ticarette Gayri 
Kanuni inhisarcılık o\ 

Toptancılar Fazla 
Hayvan Getirecek 

1 
1 

Yapılamaz! 
Devletin, vurgunculullu llnle· 

mek için aldığı ciddi tedblrler 
karıiıında kaçamak yoları anyan 
ticaret miie•eaelerl, ticari tea• 
mUle aykın ba:ıı:l usuller icat et• 
mektedlrler. BllhaH# hırdavat ti• 
caretlnde gl!ze çarpan bu uıuller• 
den birisi de, bir nevi lnhlurcılrk 
ılıteml teslııdlr. Bir lthalltçı. ge• 
tlrttlğl malı 1939 yılından evvel· 
ki mUşterllerlne vermek uıulUnU 
tutmuftur. O maldan alıp, kendi 
mUıterllerlne satmak için uııra· 
pn toptancı ve yan toptancf bir· 
çok tlcarethaneler mal alamamtı• 
lardır. Bu ticarethaneler, allka• 
dar makamlara müracaat edip de 

- Ya beni kovaraaL. 
Flhire, üvey kızm yiiz\inü okşadı, 
- Cemile, dedi, bayle düıiinme •. Nazmi, Ustfine kapandrfı kllrUar -

dan sözlerini ayırarak kansına sor
da: 

Şehirdeki yiyecek maddelerinin art
tmtmuı için plyuaya çıkarılmanna 
karar verilen maddelerin pa:ı:artesin
den itibaren ia11e müdürlilfünc devri
ne baıtanacaktır. 

Şehirde Bol Stoklar Vücude Getirilecek Et narhırıın kaldınlması üzerine 1 
toptancı kasaplarla celepler hayvan. İ 
mıntakalarrna narhın kaldırıldığım bil 1 
dirmifler ve fa:ı:la koyan ıönderil- ı 
mesini iıtemişlerdir. Bu suretle fazla 
hayvan celdikçe tehırde yeter derece
tfe et bulunması ve fiyatlarm da uca:ı:
laması temin edilmiş olacaktır • 

Sen rittiiin cündenberi Ahmet ılnir 
iç nde::: Bundan anb7oram ki senin 
7okaallufuna bir tllrUl abpmıyor. 
Sımdi beraber lideriz .. Elini öpersin: 
O da seni affeder. Ortada halledil~ 
cek mesele kalmaz .. 
Döniiıünden babaıınm haberi olma

ması Cemileye eve citmek fçin klfi 
derecede kuvvet ve cesaret veremi
yordu. Tekrar he)' ıınaana sorda: 

- Ya beni kovarsa.. 
S!Sze Durlye hanım da bnştı: 
- isterseniz Flhire hanım aitsin. 

Bey babanı hazırlasm. Sonra celsln 
aızi alaın •• 

Flhire bu fikre yatmıyordu, O, ko
casını vaki bir emir kal'JISında bırak

- Nerede idin1 
- Biraz Düriye hanımlara kad.ır 

ıitmefe mecbur oldum. 
- Niçin?, 
- Hizmetçiler!ni ıönderip çafırt-

mııtardı da. •• 
Cemilealn Düriye bannnı bahane e

derek evden aynlrıları Nazmiyi bu 
aileye kartı dldirıln etmiıti. Flkrlııl 
saklamaia lllzam ıörmiyerek: 

- Ben bu Dıiriye hanım ziyaretle
rini hiç ıevmem 1 Dedi, ne zaman bu 
kadının ismini lfitlnem aleyhime bir 
kump11 kuruldafunu umyoram ... 

Ticaret ofisi ellnde bulanan ıadeyaf, 
fasulye, nohut, peynir ve pirinçlerin 
hepsini iaıe müdürlüğüne verdikten 
sonra memleket dahilinden yeniden 
~t tophyacaktır. 

!aıe müdürll1iUne devredilecek o
lan yiyecek maddeleri, ofise mat o
l an fiyat üzerinden bakkallara, koo
P~"-ınere tf'V:!'.I olunacaktır 

Beyaz ekmek yapılacak 

Kömür ve odun itini esaslı surette 
halletmek ve ,ehlrde bol miktarda ya
kacak atokları vücade ıetirmek ıçm 
incelemeler yapdmaktadır. Bu arada 
mangal kömürü ve odun istihsal böl
eelerinin verimi ile civarındıtkl istlh
lik mmtakalannın yıllık sarfiyatı hak 
landa bir lıtatiıtik hazırlanmaktadır 
Vaziyet tamamen teıblt edildikten son 
ra narhla satış ve ıerbest satıt mev
zuları etüt edilecek, bunlardan han
gisinin halkın iıine ıeleceii karar -
!attırılacaktır. Bundan batka manca' 
kömürü ve odan tacirlerinin odun 
kestirme. kömür yaktırma ve fstım-

bula taşıtma işleri için takip ettik
'erl sistem lncelend1kten sonra yaks-
ak maddelerinin halka ucuz ve ko

layhkla verilebilmesi için bir "birlik. 
tcıislnln doiuracafı neticeler mii
.,akere edilecektir. 

Kuvvetle amalduiuna eore önümüz
tfeki aylarda bir birlik kurulacak vt 
rnanıat kömürü He odunun aracılar 
.. Jlnde suüstimale uiramasınm önilne 
geçilecektir, bu suretle halk iıtedii' 
.. aman istedifl miktarda ve ucuza kö
'TlÜr, odun batabilecıektir. Bu ucuz
luğu temin için de narhın kaldrnlma-
• .,:o..n .. ; vöıiilmektedlr 

Kandıra civarında bulunmakta olan 
lcasapl•k hayvanların da yola çıknl
-tığı haber ahnmııtır. 

Dün kasaplarda her türlil et serbest 
t>larak sattlmı,tır. Fakat bol koyan 
lcesilmediğl için daha ziyade kuzu 
•ti satılmıştır. 

mak istiyor: 
- Hayır, diyordu. Simdi bera~ 

ptmekliiimiz dotnadur. Babası Ce
m leyi ıörilnce onıa affedeceiine e

Fahire, hafifçe ıüldil, Çünldl ha
kikaten yine hurrlanmıı bir vaka kar 
111mda balanayordu, Nazmi bu te
be11ümü kendine hak veriyormuı clbi 
tellkkl ederek tekrar etti: 

Bacünlerde şehrimize 5Q,000 çuval 
birinci kalite beyaz un ıetirllecef ini 
diln '8Ztnıttık, Bu anlarm ne nretle 
lrallanrtacafı hakkında vllbet Veki
lettea bir nizamname iıtemiıtir. Bu 
anlann halka dafıtılmıyacaiı ekmek 
olarak pltlritecefl tahmin edilmekte
dir. Ba karar verilecek olursa ilı:I 
clnı ekmek pltirflecelrtir. Beyu ek
mek yine 10 kurut herinden utrla
caktır. Fakat tartısı bucünkl! mik
tardan 200 ıram kadar noksan ola -
caktır. 

Dün, Şehrimize Şeker, Çay 

Bazı kasaplar koyan etini yilz beı 
karata kadar verrnlslerdir. Kozu eti 
170 - 180 karuı arasında satılmış
tır. Sıfır eti bol olmakta beraber 
vUz on lraraııtan aııaiı verilmemiştir, 

Kaybolan Bir Gencin 
Cesedi Bulundu 

Emirılnda Kora caddesinde oturan 
Kerimin ofla 16 yasında Ali Güner 
hes ıriindenberi ortadan kaybolma11ta. 

minim •• 
Ihtfyatea vallzl, Durfye hanımın e

\'inde bırakarak ikiıi köıke dotna yo
la çıktılar. Cemile babumm Dl'Jlll• 
na çıktrjı zaman ne diyecefinl, nasıl 
karırlanacatmı bllmedifi için düılln

- Öyle deiil mi1 ••. Bilinin ya" 
Cemllenln yalanlan hep Düriye h3· 
mmı ıiyaret perdesi altında ıızleni
yordu ... 

Kar Yağdı Ve Kahve 

cell idi. 
Eve yaklaıtrkça Cemilenin adımlan 

(Arka• var) 

Zeytinyağı Fiyatlannın 

Y ü k selmesi Önlen ecek 

Ba hasasta incelemeler yaprlmakta
dır. 

Kauçuk tevziatı 

lranlılar Nevruzu 
Dün Kutluladılar 

afırlap)'Orda. Fablre7e: 
- Ne denin? Dedi. Acaba bana fe- Ankara, 21 (TAN) - Son günler-

na muamele edecek ml1 de Ege bölaesinde zeytinyatı fiyatlan 
Ellerine mncat kauçuklara beyan

name veren mtleasese ve fabrlkalann 
matlın hiik8met emrine ıeçrnlıtir 
Kauçuklar bundan sonra her fabrika
nm lhtlyacma ıöre ve yapılacak lis
teler n,.,.,.;,,,...., t•v:PI nl·•n"C"'-••r 

Dün Nevruz idi. Bu münasebetle 
şehrimizdeki İran konsoloshanesinde 
her yıl yapılması mutad merasim ya
pılmış, konsolos tran tebaasınm teb
riklerini kabul etmlttlr, Fahire: durmadan 7ilkselmektedtr. Milstehll-

- Hiç zannetmiyorum. Fakat eder- kin zararma ola:ı bu durum Ticaret 
ae ne olur1 Nihayet babandır. Sana Vekillilinin ı&ünden kaçmam11tır. 
kartı biraz sert muamele etmefe h3lı: Vekillik, bu 7ilkselmeyi önlemek 
b yok mu1 .• Sonra unutma Cemlle iti fçln gerekli incelemelere başlamış bu
sen ona kal'Jı bUyiik katur ettin ve lunmaktadır. 

Newu:ı:, Sarkta bahar batlancıcı H

vıtmaktadır. Halbuki dün tehrimlzdt 
kar yafmıt damlarda ve kayta yer
lerde .:kar blriklnti'eri olmuştur Ha
raret sıfıra kadar düıımllstür. Maden kömürü geldi 

buyülr hOrmetsfzlik ı5sterdin... Bu incelemeler sonunda Vekillik 
Cem.ite içini çekti: zeytinyağ! piyasasına müdahale ede-

Dtin limanımıza ıelen Adana va
pura Etibank nlmma Zonıaldaktan 
bin ton maden kömllrU cetlrmittlr 
Kömllrterin derhal tevziine baş1anmıı
tır. 

Havatarm 111nmas1 bek'endiii sın
da ııiddettl 1ns ıttnlerlnde cörülen 
bu hldiseler Avrapada hülrim süren 
!!Oluk datıalarmm tesirine atfedilmek 
tedir., 

- BanlU1D bepalnl bDIYonmı Pa- cek ve fiyat :f(lksek11ğınin önüne ge
hire t Deci. Fakat senin bunlan )'il. çecektır. 
ztime karıı tekrar etmen benim endi- ---------
telerlmi dairtmu. Ben timdi ondan E r na Sack'ın Konse r i Muhtelli nevi Uğıt 
ıöreceiim maameleyi düılinfiyorum. Rady o da Nakledilecek 

Fahire Cemileyi eve dönmekten vu 
İtalyadan piyasamıza balya hali~de 

fazlaca miktarda muhtelif nevi matbaa 
klfıdı ıetirilmistlr. 

MilCislıların 
Tesekkürü ıeçirmemek için ıözilne cevap verme- Ankara, 21 CA. A. > - Bilyilk Al

dı. Fakat o da Numinin titizli.tin- tnan ses artisti Erns Sack'm Pazar 
den çekinl:rordu. akşamı Kızılay menfaatine Ankara 

Fadlk cfttikten 90nra )'erine hb _ Halkevinde vereceği konser, 1648 
metçi "bulamadıklan için kapıyı Fahi- metre uzun dalga Tilrkiye radyoslyle 

l erlin Büvük ~lc:imlz 
lstanbula Geldi 

Ankara, 21 (Radyo gazetesi) 
DOn Milis kaymakamtndan aldılnntz 
bir 1elgrafta Mildsta Cl'reyan eden son 
hAdlse dolayısiyle halkm, genc~llğin ve 
Universitelllerin gösterdi~! candan a
IAkaya MilAsldar adma teşekkür için 
radyo gazetenizi aracı koymaktadır 

Biz de bu dileğ! yerine getiriyoruz 

.re açtı. lceriye circliler. saat 21 den ve 31 metr" 70 kua dal-
- Sen miıfn Fabire1 ca Ankara radyosiylf! de saat 21,45 
Numlnfn J'Ubrıdaa merdhıenterf den itibaren neşredil~ktır. 

Berlln BOyük Elclmiz Hüsrev Ge
rede evvelki gün tayyare ile Berlln
den §ehrimlze gelmiş ve Cilmhurrel
slmlz tarafından kabt•l buyrulmuştur. 
Milli Şef, Bilyilk Elcfyi evvelki ak -
şam yemeğe Rlrkoymu~lardrr 

fnea .... Cemile)'l .. ribl clon
darcla. Fahire birdenbire cnap 9er-
mecll. . 

- sa~ ...... 1en m1a1nı 
- Benim Ahmetl 

r. 

- Yanmda biri mı varr 
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Hilsrev Gerede, bu ak~am"ki trenle 
Ankaraya giderek Başvt>kll Dr. Relik 
Saydam ve diğer de-vlet erkAnl7le te
maslarda bulunacaktır. 

Piyasaya Çıkarılan Der ile r 

Kaclmm cenp •ermesine vakit bl
.. c1r. Cemile .-rmatmı ~-ııeı
ttlrerek ıiSılerlyle orada bıılandatunu 
IQJFemelİDİ rica ediYQrdu. Bu ıs
rar ~,.ım taJ'l ••I• mec

12.IO Pnıcram 19.55 Uzllı (Pi.) 
ıı .U TOrlıUfcr 20.U Xonvım• 
ı ı 45 Haberler ıo.so TOrlıOleT 

Altın Müşteri Bulmuyor 

"'Aftft'I 'llf"'9 otuz iki Hrat!ır. l'&bt 
alıcı yoktur. Bir ıram kUlçe 450 ka
ruıtan aatılmııtır, 

Dericilerin ellerinde mevcut derile
rin kısa bir müddet ıepe edilerek pi
yasa,.. çık•r.ıldrfı dikkJli çe!rnıi.Vr. 
Bu ıtbl derilerin çabuk bozulmaım -
dan dolayı HP9 mücldethlln taylal •• 
lıe yarayabilecek bir bale ıetiril -
mesl ve derlterln lıtenme vaz~tlne 
ıöre kıymetlendirilmesi bakanından 
incelemeler yapılmaktadır. 

ıs;" Tllrlriller 21.u T 
bur oldaı 11.10 Ork .. tra 21.IS Mllırllı 

11 00 Proıram 11.ıt Haberler 
- KJmH Yot. ~1 ıa.oa Danı orlıntraaı :n.41 JCapaıııı 

H•BEAlE.A 1 
PASiFiK HARBi 

yolu üierinde l'ungu'nun !US kilomet
re kadar cenubund<' ve N11yaugle-

~ Sonu; Sa: 2: Sil: 8 beln'in 64 kilometre ıımalindedir. 
•'!G Dün 600 kadar düpnac piyadesi sn-

Japon avcıları tarafından di~er varilerin ve topçunun da yardlmlyle 

Nahas Pacaya ıı·r 1 Macar • Rumen bazı hücumlar da yapılmıştır. Piyu nehrini geçmiştir. Küçük bir 
S' Motörlerden birinin anzaya uğ· Cin piyade ve ailvarl müfrezesi kar-

Sufkast Y apılmıc Kavgasının lf!yüzü ramasına rağmen, bir müttefik " taarruzda bulunmuştur. Japonlar 
S' '3' bomba uçağı bir çok düşman hü. müfrezeyi cevirmek istemişlerse de, 

Roma, 21 (A. A.) - Roma basını ~ Baıtarafı 1 inclcle cumlannı püskürtmüştür. Bütün Cinliler dilşmana alı" karıplar ver-
Kahlrede Cuma lilnü Nahas Paşaya ka gönderilecek kuvvetlerini Ru. bomba uçaklanmız üslerine dön· dirmişler ve bu manevrayı akim bı-
karp bir suikast 7Bpıldılma haber men hududuna sevketmek ihtiya müştür. raktırmrşlardrr. Çinliler hafif kayıp-
vermektedir. Bir talebe Nahas Pasa cında bulunduğunu anlatmak ıçin .. larla çekilml&lerdlr. Yüzden fazla 

~:.m:n =en:.;:. u:= bu fırsattan i9tifade etmektedir. Canberra, 21 (A. A.) - Başvekil düşma? ö!dürülmüştOr. • 
Batveldlln elbisesini delip ceçmlştir. Diğer bir rivayete göre Alman Curtln dün Rabaul'dıt yapılan taarruz , Çınl.Uer harekete geçtı 
Bqveklle refakat eden Emin Osman ya Macariatanı prk cephesine esnasında ikinci bir Japon alır kru- Yeni Delhi, 21 (A.A,) - Birmanya 
yara]anm11tır. mühim miktarda kuvvet gönder v~zörilnün hasara uğratıldrğm1 bil· resmi tebliği Slttang cephesinde: Çin 
Sufkutı talebe tarafından yapdan mek için tazyik etmektedir. Ma- dırm!~lr, • kuvvetleri Pityu'nun cenubunda ha-

bir nOm~ı takip etmııtır. P•lla nO· car çocuklannın Rus steplerin - Mijttelık taarruzları arttı rekete geçmlı bulunu,-orlar, Kuvvet
m8J'fKlletl dağıtmı~. Talebe ara· de ölmesine razı olmıyan Ami • Port • Moresby, 21 (A.A,) _ Müt- lerlmlzle birlikte hareket eden bir 
sfnda 3 610 oıdutu. sulkastçmm tev- ral Horti istifaya kabine de çekil tetikler Japon gemllErine ve Kopen- Cin süvari mü!rezesi diln sabah 400 
kif edildlll haber verilmektedir. miye mecbur o~ştur. Fakat ik- haı ile Timor adastnda ve Salomon P!Yade ve süvari Ue 3 zırhlı otomo-

Franıız Sinema Artis tle ri 

:.ı .. . dal bılden ibaret bir Japon lntasına taar-
t.uar mevk~ne ~e~en kabınede a arında bulunan Japon tayyarele- ruz etmiştir, Ztrhb otomobiller tahrip 
Almanların ısteğını yerine getır.. rine ve hava mp;ydanlarına karşı ta- olunmuştur Dilşman 100 kadar kayıp 
miye cesaret edememiştir. Bu - arruzlarmı gün geçtikçe şlddetlendlr- vermiştir . 

- · M lstand b. k mektedlrler. • • 
Bei'lfn, 11 (A A) - Alman :tnm n~ uzenne aca~ a !'I' · a Avustralya kuvvetleriyle Japon Krtalarunrz ricatten sonra yeni 

od 
__,_,_ ._ d. etı' 

0 
-ı __ bıne buhranı yaratmak ve iktı - kuvvetlerinin Markham nehri vadi· mevzilerde yer almıştır ve durumları 

Berlinde 

an nmıuuıı av z.,.nne ., .-auSIZ dar · i t Nazı b · h.. ı idir 
ıinema aktörlerinden Dantelle Dar - mevgı ne am ır u - sinde, Port - Moresby'nln aplı yu- Y • 
rfeax. .Jun.fe A..tor vtvlane Romance kUınet getirmek için Almanya Ro kan 300 kilometre fimal batısında Jrravadi cephesindt>: Telndao çev-
Sw:7 Delayfr, A~ PreJean. lan~ manyayı bir ilet olarak kullan - karşdaşmaları her an beklenmektedir resinde asker toplulukları oldufuna 
fean • Rene Dary, Andre Lesrand ve maktadır. M•'ttef•kl i K l d dair evvelce verilen haberlerin doğru 
Pierre Puz Heuze Berline ıetmftler- Bütün bu rivayet ve tahmin - U ı er yen a e onya olmadıtı anlaşılmıştır, Bunun yerli 
dir. Davetliler dQn profet6r Cari ler ne derecey kadar doğrudur, yı ifgal etiller hain unsurlarıo tahr!kıattndan ibaret 

Pnöhllch ta .__d Al film .-.ıı.. bilin Fak t b " · · bulunduğu g6rlllmtlştilr rauıı an man -- emez. a ugun ıçın mu. Tokyo, 21 (A, A.) - Japonyanın Talkkl'nin şimallndE: 'henüz ehem-
smda preflwhıe verilen bir kabul t6- hakkak olan şey, ılkbahar taarru Hindiçlnt Elçisi M. Yoşivzava - ki i ıı· hl bi J ku t' ktu _._... bul .1 d B On • m ye ı ç r apon \'Ve ı yo r, 
reıuııue uıunu.,.ar ır. u m ase- zu arifesinde Tuna memleketle - ıimdl Tokyoda bulunmaktadır - bir F k t J d . 1 . Let d , 
betle l'ranllz aktörleri Alman sinema rinin blribirine d~üğü, üçlü pak gazeteciye demıştlr ki: k:d:r ıı::"mı:aire en pa ene 
aktörled7!e tuupnlllardır. pakt halan arasında pmdiden "Gazete haberierine ıöre, Awstral- • * 

kşvga başladığıdır. yall ve Amerlkah kıtalar Yeni Kale-
Sovyet Rusya ne Japonya donyayı f11al etmlştır Ejer bu haber Delhf, 21 (A.A.) - Amerikalı Ge

dotru ise, Japonya Amerikalılar ve neral St!Uwell kumandasındaki & in• 
~nda Yeni Bir Anlapna Amerika, Vic:hy'yi Awstralyaldara karşı katı harekete el ve 8 ıncı Cin ordulanmn General 

d geçmelidirler... Alexandre kıtalarlyle temasa ıecme-
~r!1 s!!;!·~.,..11~:. Protesto Effi 8/RMANY A'DA: teri hakkmda Blrmany•dan alman Dk 
arasmcla mevcut Dalyan mabvelesınf Vafinıton, 21 (A.A.) - Sallhiyetll haberde Ranıonun 250 kilometre ~-
uatan protokol diln K11ybl1efte im- bir kaynaktan bildirildifine cöre, batı Yeni nelhl, 21 (A.A.) - Yeni Del- malinde Cin .Ovarllm tnrafıtldan el-

hld ki de edilen bapn bellrtlJmektecUr. 
nlammttır. yanm küresinde Framanın sahip bu- e umum! karargAh buıQn aşatı- Bu 1__. ltOçi.lk ölcOdf' bir hareket 

landuiu adalardaki llmanlan hiç bir daki tebllli neşretmiştir. ~ \'• 

lıv~ l stikWI için 
Savaıa Hazır 

Vqlqtoıı, 21 (A. A.) - fsveçln 
Birl91ik Amerika Elçiai M. Wolbnan 
Bostrotn. radyoda ~yledill bir nu
tukta 1sveçin tarafsız kalmak lstedf
ımı. fakat icap ederse hilrri7etinf ve 
lstikWfnl korumak tein savap hasır 
eldutunu söyteml,tir. M. Bostrom, ts
veçin yakmda iyi ta1hrl ı&nnQf 
S00,000 askere aahip olacalmı ve 
memleketin cOaellne nlsbetle diln -
,anın en fHla mot6rleftirllmlt ordu
aaına aahfp bulundutunu tllve eyle
mlttfr. 

Bir lnrıırz Korveti Batb 
Londra, 21 (A.A,) - lnıWz Aml· 

1Bllili Arbutna kor\ etının battığını 
biJJIJrmektedir. 

mihver cemlılnin ve tayyaresinin ıtr- Perşembe ıOnü taf•kla beraber bir olmuş, fakat Japonlar bozıuna utra· 
miyecetfne dair Birlqk Amerka hii- piyade müfrezesi Lepaden'e taarrw tılmrş, ztrhh otomoblllf'rl tahrip edU
k6metine mUıbet teminat verilmlıtir. etmiştir. Lepaden trravadl cephestn- tnlş ve Japon stıvarl ve piyade kuv· 
Pula olarak Birlqik Amerikamn de ve Rangon - Prome demlryolu 11- vetlerl datıtılmqbr, 
Vlchy ile olan kanırk münasebetle- zerinde Taravadi'nin it> kilometre ka- * 
rinln çok yakında aydmlanacaiı da bu dar ıimalindedlr. Şehirde 600 kadar Tokyo, 21 (A. A.) - BirmanTada 
rada tahmin ediliyor. Japon askeri bulunuyon!u. Bunlar Japonlar, Sittanı boyunca Jl)clm 

Birletlk Amerika 2 pbatta lılartl- yenllmfl, o dolaylardıkl köylere da- hızlyle Uerle7111erlne d~vam edf)'or· 
nique'deld Fort de Prance•a bir Al- tıtılmıs ve sonra da tanklarm ve pi· tar. Japonlar, Ranıonun 200 kUomet
man denilaltımım ıtrmnUıi •e ora- yadenln hilcwnlarnıa utraıruFır. Ja· re şimalinde Tuaı - U'da 8000 mOt
da bir Alman subayını alellcele kara ponlar 70 kiıi kaybetmişlerdir, Bizim teflk askerine bOeum -etmltlerd!r. 
ya çrkarmamıı fiddetle protesto et- kayıplaı1nnz çok azdır. Dilpnan takriben 300 telefat ver-
mitti. Nehir üzerinde bir devriye kolu - miştir. Daha başka Japon birllklerl 

1 ka Cezai 
muz Cat'lamba gQntl mitralyöz ve Rangomm batı flmallnde 120 kllo-

4 B e Çİ lı andırıldı havan toplarlyle mQcehhez Japon ve metre mesafede bulunan Zhsada'7ı 
Londra, 21 (A.A.) -· Belçika mila· 

takn ajansına 11'.lre, Mons askeri mıh 
kemesi, Alman al~htarı beyanname
ler dalrttıklar!ndan dolayı f Belel
kalryı mahkQm etmiırtir. Bunlardan 
biri 3 sene, diğer 3 u iki er sene 
kürek cezasma m hktlm olmu :tardır 

Blrmanyalı haiıder grupuna rastla - hücumla zaptetmlılerdlr. BOyOk bir 
mqt[I', Düşman kayıbı hl~ delilse SO ıanimet ~mıntshr. Bu arada Od ıe
ölüdilr. Bizim kayıbnnn: ise ehemmi· mi, 24 otomobil 1 marşandiz katan 
yetsizdir. vardır. Japonlar. Ranıon deınlryolu 

Sıttang cephe11lnde Sair gQnli, kı- Ozerinde Lee Padan'ı da almışlar, 
talanmız Piyu•nun şlmaline çekO- düşmana burada 300 telefat verdir,. 
mi l!' d r p·,.,, p '1" IM"'ll tJPmlr- • ,,, ,:ı•r 11 ;r 1ı 1 T fır 

Şeker Yarın Diğerleri 
Yakında Dağıtılacak 
Vann sabah yeniden bakkallara toz 

ve kesme 11eker nrilecektlr. Uc; dört 
gün sonra Eıklşehirden şehrimize 

bol miktarda ıeker ıetirilecektir. Ba
zı bakkallann narhtan fulaya teker 
ııattıfı ırCSrülmUş. hakJannda takibata 
baş111nmı11trr. 

Kahve ve çay tevziatı 
!a11e mtidürlütil toptancılarla kaza

lara verilecek kahvelerin listelerini 
hazırlamtş ve tevziata başlamıştır 
Toptancılar yarından sonra, peraken
decilere kahve venneie ba,tıyacaklar 
dtr. Perakende kahve ve c;ay fivatlan
nm kat'f 11ekll yann teııblt edilecek
tir. Çay datıtrtmuı hakkında Velr&let
ten henüz emir ıelmemiştir. 

Zabıta aramalar sonunda Alinin ce
sedini o civarda boı bir evde bul
muştur. Çocuğun başmda kursun ya 
raıma benziyen bir yara cörüldüiün
ıfen tahkikat derinleıtirilmiştlr. Tah
kikata Sarıyer müddeiumumniği el 
koymuştur. 

Edirnede Kır Koşulan 
Edirne, (TAN) - Beılncl ırap 

kır koşusuna iştirak edecek olan Bur
sa, İzmit, Zonıaldak ekipleri ıehri
mize ıelmlşler ve hararetle kartt· 
!anmışlardır. Misafir ıporcular Ata
türk anıtına merasimle çelenkler koy 
maslardrr Koıu varın yapdac:aktır 

r-KncnK HA RERİ~•~R -·ı 
·---------------------------lir" Vurquncu Daha + BELEDiYE suTcEsı - eeıediyenın 
942 mali yılr nridat bOtçeıi l2 mılyon lira 

Su""rqu""n Ed·ıı·ıyor olarak tublt edilml,tlr. Simdi masraf bOtçesl haıırlanmalıtadı . VHraf bOtçeslnln nrldat· 
tan 2 milyon lira kadar faıla bir ı>ıııaya mub 

Bir miiddet evvel piyandaki Kan ıac olaeatr •anılmaktadır. Bu fulalitı lıapat 
malı lclu belediye, Dahiliye Velılletlne bir 

ve Ardahan yaitlarmı toplayarak 1000 tezlı:ere yuaralı •niyeti blldlncelıtlr. 
teneke yağ. 150 çuval rec;ine, elde e- *TRAMVAY BANDAJLARI - Tramvay 
ıierek yağ pa:ı:arında bir ardiyede sak umum mOdOrlOlO lıendlılne Jhım nlan ba'J 
hnn mfiteahh'd Reıat 0~-z ve te- malzemenin temini için bir memunınu telır "" R<>manyaya c8ndermlye karar •erml tir. 
riki Yorgi Papadoğlos vurgunculalt * GALATASARAY KLUBU - Galatas•· 
suc;u ile mahkemeye verilmittir. ray Klllb nlln ıkincl kuruluıunun onuncu yıl 

VurcancuJuk ıaçu ile mahkemeye d8nOmU mUnHebetiyle dün Oalaıasaray Jolıı Jlnde bir toplantı olmu•tur. Toplantıda ıenç 
verilen ve asliye ikinci ceza mahke- ler Galatasaray lılllb nün ylllıaclm .. ı için bu 
mesinde daratması yapılırken Milli blballerde bulunmuılardır. 
korunma mahkemesine devredilen bu * DENiZLiLER TOPLANTISI - Unl· 

•erıitede bulunan •e terbut çalrıan Denızh. 
vur.~cuların duruşmaları diJD bit - ti ~~nçl~\ d9n ~aat 22 ye kadar Parlıotelde 1 
Wlttir. blT cay ertlıı ttml,letdlr-. Ailelerl7le •elen 

tici varsunca ela ıooo er lira pan ~::.!!:;:er~lt:blrlerbl• tanlımıılar ve ıtıalce 

cezuına, Uçer sene Siverek'e sür - + USKUDAR TRAMVAYLARI - Bu a· 
ıtfilmefe ma1tkftm edilml11tfr. :Jl1l. :zt ~ında Ustildar • Kadılıily hallı ıranı 

V l kl d kl 11 •ayları umumi heretl toplanacaktır. Bu top. 
arıancu ann sa a • arı ma ar lantıda UıkUdar tramnybnnın tHfıyul ve-

da müsadere edilecektir. ya belediyeye devrı lıararlaıtmlacalıtır. 

Avustralyada Harp 
Hazırllğı 
~ Sonu: Sa: 2; Sil: 1 

söylemiştir. Bütün malzeme Bir
leıik Amerikadan gelecektir. Zi 
ra Büyük Britanya, bütün im. 
paratorluğa şamil gayet büyük 
mesuliyetleri dolayisiyle, iyi ta
lim görmüş ve iyi techiz edilmiş 
Japon ordusunu püskürtmek için 
elzem olan bütün yardımı Avus· 
tralyaya tek başına göndermek 
imkanına malik değildi. 

Mac Arthur'un sözleri 
Melbourne, 21 (A. A.) - General 

Mac Arthur, bura)'ll 1elmi1. Cihan 
Harbi zamanından tanıdığı Avustral
yaldara kumanda etmekle bahtiyar 
oldutunu ve onlaı1 takdir ettığınl 
soylemiştir, Mac Arthuı demiştir ki: 
"Davamızın sonunda muvaffakıyete 

ulaşacağına büyük bir itimadım var
dır. Fakat mode..'"11 harpte muvaUa -
kryet, cesaretten ve ölilmil göze al
mak azminden daha fazla bir şeye 
batlıdJr. Bol silliha ve milhimmata 
sahip olan du,maıu yenebilmek itin, 
yetecek kadar sllAh ve milhimmat IA
zundır, Hiçbir General elinde bir şey 
bulunmazsa iş ııöremez, Bu bakımdan 
her \:ey bana verilecelr malzeme mik 
tartna bağlıdır. Eminim ki, yetecek 
kadar malzeme vereceklerdir, Her 
halde elimden geleni yapacatım. As
kerlik vazifeme sadık kalacağım,., 

Avustralya Amerika ve 
lngUtere ile mÜlavf 

laak iatigor 

SARK CEPHESi 
l:lif' Bııştarafı 1 incide 

19 martta 37 dütman uçafı tahrip 
edilmlıtlr. Bizim kayıbımız 14 uc;ak
trr, 20 martta Mosko..a önünde 6 
Alman uçafı düıilrülmüştür. 
19 martta hava kuvvetlerimiz 8 Al
man tankı, 53 top, 12 uçak Savar ma
kineli tüfek mevzii, 68 maynatar, as
ker ve mühimmat yüklü 20 vaeon, 
akaryakıt yüklü S sarnıç kamyonu 
tahrip etmiş veya hasara ufratmışUr. 
Bir mühimmat deposu ile 16 vaıonun 
lnflllk ettikleri ıonilmüştiir. Hava 
kuvvetlerimiz bund n ba ka iki Alman 
piyade taburunu dafıtmıı ve kısmen 
imha etmiştir. 

Sovyetler bir çok yerleri 
geri aldıklarını bildiriyor 
Mo~ova, 21 ( A.A.) - Sovyet teb-

liği ekinde bildiriliyor: 
Merke:ı: cephesinin bir kesiminde ha 

reket yapan Sovyet topçu birlikleri Al 
mantar tarafmdan inatla müdafaa e
dilen mllstahkem b!r noktayı zaptet
miılerdlr, Ba cephenin difer bir ke
!liminde Almanlara alır kayıplar ver 
dirilmit ve dütmanın üç mukabil hü
cuma püskürtü'müttUr. 

Kallnln cepheslnd Almanlar 3 köy 
den c;ıkanlmışlar v 650 öliı vermiş~ 
terdir. Leningrad bölgesinde çeteltr 
Almanları vlddetle hrrpahyo lar Bu 
bölgede öldürUlen 900 Alm arasm
da Uç de albay vardrr. Buyük mik
tarda harp malzemeıl tahrip edilmi" 
tir. 

Bul gariatanda Otomobil 

Yollan Yapılıyor 
Ankara, 21 (Radyo Gazetesi) 

qaJırar radyosunun verdltı habere ı 
re Balıarlıtanda Alman mUhend ılt 
rinln nezareti altında ıeniı m kyaıt 
otomob t yollan yapılmaıma kar 
erlrnittir. 
Balıar pze'teteri böyle srk11ı'k b 

zamanda hU'ldlmetfn böyle itler le r 
para ayırabllmealnln batlı batmıı 
'11dise sayı)fcafınr yazmkatadır 

Vatincton 21 (A.A.) - M, Evat, 
Pulfik için bir harp ı6rası lbdaımı 
ve Avuıtral'8 ve Yenı Zelanda'nm ba 
ştracla Büyiik Britanya ile B rtqik A 
merlkaya müsavi haklarla temı l edil 
mesini iırarla tavsiye et ıt r M 
Evat, VaıinstondaJd ıenel kurmay 
baıkanlan konH7lle Londraclak 
harp ılyul konaeJinln çaltemalarmı 
tamimini temin edemedikleri iddiasını 
ileri sUnnflttlr. 

Keneli uurladılı tekilde bir kon- Belçikada İnfilikler 
..,., stratejiyi tamimle allkadar ol- Londra, 21 (A,A.) - Moakova ra 
mıyacaktır. Strateji ukert bqbnlar vosu, geçen hatta Belcika dolu cenu
tarafmdan hazırlanacak, fakat kon bunda ve Gande bölgesindeki fabrl· 
N1 mlttefik hllk6metlerle daha aık talanla mOteadıut lnfl1Aklar oldufu
bir iıtlaare halinde balanacaktır. nu AJmanlar heııabma çal1$8n bazı 

11. Evat'm Birletik Amerfbya ıel kimya ve demir sanayii fabrlkalarmm 
metinin sebebi Avaıtral)'a 9 e Yeni afD' hasarlara utradıltnı blldlrmek
Zellncla hllk6metlerlnin Puiflkteld tedfr 
harpte mtlu91 reylere aahlp olmala- I!!!!!!!!!!!!!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mi 
rmı temin etmektir. 

il. Evat, il. Rooae9elt Ue c1aha bat- Avuıtralyanm Vaılncton elçlıl M 
ka drlltmeler de 79pm19tJr, Sonradan Cauy dün M. Rooıevelt il• clSrllı 
Kanadaya ve Londraya ıidecektir. müşterdir. * il. Evat baciin M. Roosevelt ile 

Vqincton 21 (A,A.) - Avustralya tekrar ıısrüıecetin.i s!Sylemlş fakat her 
nın Birleşik Devletler nezdine gönder hangi bir demeçte bulunmak isteme· 
,. · r.,, 1.~1·~· "1ur:olıhıı., M ,....,.,t 'le m· t r 

o mUeuesenln bu aaklm uautUnD 
de!llftlrmeslnl temin edlnclye ka· 
dar da mal dafiıtılmı9, bltrnlftlr. 1 

1939 dan evvel o ithalatçı mD· 
esaeae ile ticaret yapanlann bir• 
çoöu bugUn tlcaretlerlnl bırak• 
mıt. 1939 dan aonra da bllhasaa 
hırdavatçılik aahaaında yeniden 
birçok TUrk mUesaeNler açılmfı· 
br, 1939 dan sonra açılan mUea• 
ıe1elere mal vermemek demek, 
hırdavatçılık sahalitnda tı yapmı· 
ya baıhyan TUrk mUeaaeaelerl 
yaptmamayı lltlhdaf etmek, gay• 
rl TDrk mDeaaeseler ara1inda bir 
nevi lnhlHrcılık meydana getir• 
mek demektir. Elinde Unvan tes· 
kereıl, dUkkSnl ve tezglhı bulu• 
nan Wır mUeaae1e ml111yetl ne o· 
luraa olaun, lthallt eıy .. nın tav• 
zlatından istifade ettirilmemeli, 
gayri kanuni bir lnhlaarcıhk ala· 
temine meydan verllmemelldlr. 

----·----------------.... -----· 
Ağır işçi Karneleri 

Nisan ayına ait kmek karneleri"' 
nln dağ1Ulma11 hemen hemen tamam• 
lanmııtır. Yalnız bu defaki tevziatta 
afır işçiler in kartı verilmemlıtir. A• 
iır işçilerin karnelerini, alabilmeleri 
için hilen o itte çalqtıklanna dalı 
bulundukları müesseselerden birci 
veıika almaları ve bunlan tevzi me• 
murlarına vermeleri icap etmekte"' 
dlr. Boyle bir vesika ıetinnlyenler• 
afır işc;i kartı verilmiyecektir Yalnı• 
polis, jandarma ve bekçi gibi memu• 
riyetlerine ait elbise tatıyanlar bun• 
dan istiına edllmiılerdir, 

" 
tzmirde Yer Sarsıntısı 

İzmir, 21 (A.A,) - Diln sabah saat 
8 de üç saniye sürerı hafif yer ıar• 
sınUsı olmuştur. Hasar yoktur. 

1 Askerlik isleri 1 
338 Doğumlulann Sevki 
Beyoflu yabancı ulıullk pıbetl baılıa~ 

lmdan: IH ve ba dolumlularla pbemude 
ılk •e son yoklaması yapılmıı lnllanan er
lerin wevkedılmelı Uzere içtima ırtlnO ol•ıı 
25.S.tU cUnO ıııb~e ıelmelerl ilin olunur, 

AFRiKA CEPHESi 
~ Sonu Sa: 2; Sil: 1 

ltalyan tebliği 
Roma, 21 (A.A.) - İtayan tebUlf: 
Slrenaika cephesinde Uerl müfre

zeler, normal hareketler yapmışlar .. 
du-. Libya ve Merkzt Akdenlzdeld 
hava muharebe!! esnasmda düpnan, 
Alman av tayyarelerı tarafından dQ• 
şürülen 3 Curtıa ve 2 Spitfire ta)'• 
yaresi kaybetmiştir. 

Malta adasında bir kartıkoyma top 
mevzii şiddetle bombalanmıştır. 

Valetta limanında bir denizaltı a• 
ğır tte hasara uğramtstır. Bizini 
bl d ltrmız ilssüne dönmemiatir. 

Akden!.zde bir düşman kafi• 
J ol n faaliyetimiz esnasm• 

yy relerimiz tarafından 
tonajd harp birlikle• 

rln abetle ol u ve huni r 
bnhnlml,i ır. 

Marsa - K d blr mühimmat 
d posu aldığı tam bir isabetle patla• 
mt trr. 

iki ltalyan ia,e gemlal 
batırıldı 

Londra, 21 (A A ) - fngillz Anıl• 
ralliğ nln teblili· Orta Akdenizde ye• 
niden büyük iki dil n iaıe gemi -
ine denizaltrlamnız muvaff kıyetle 

taarruz etml tir Bu iki düşman ge -
m'slnin battı ı tesblt edilmiştir Ge
milerden en oQyOğilne iki torplt.o 
muhribi refakat ediyordu. 

Romanya ve Maca
ristan Münasebatı 

t:7fj9 Baştarafı 1 inclde 

'Macaristanda da Romanya aleyhin
de uümayitler yapdnıqtır. Bu devlet
lerin birbirine kaf'1ı harbe tutatmaf9 
h zırlandıkları zanm hasıl ota7or. Bet' 
linin bu manzaradan memnun oldufd. 
hattl bir manevra çevirmekte oldulO 
ezilmektedir, 

Ba vesile ile Balcaristanm takip ... 
deceti hareket battı dikkati çeldyot• 
DID Utro ıueteıinde Balcarlarıd 
vub9d en iyi izah ediUyor. Guete. 
ffitlerlD Bert ni ztyaret ettitı ııra"' 
BuJsar Başvekili Kös~vanofa söyle
diii ıa sözleri belirtiyor: 

"Ben Balkanlarda sfik8n fltiyonull. 
BuJıa"r mllletinin Almanyaya çahtmd 
ve sebat etmekle yapacafı yardım or
du ile yapacafr yardımdan daha far 
dair olacaktır ... 

Balpr ıazeteslnln ba sözleri buıtlO 
terde tekrar kaydetmesi dikkati çek
mektedir .• 

Yeni Amerikan Gemileri 

Nevyork, 21 (A.A.) - DOn Atlar 
t kte flri torpido muhribinden baılrf 
bir de h fif kru\:azör denize indir 1 .. 
l. l'r 
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Almanya 

. umurl amış say l KarlaraltırulaNevruz-Yedikatuerindibindeuaşauan 
r····---···--·00 • • • • • • "-\ bahtiyar malılilklar - Nevruziyeler - Bu yılın Nevruzu 

Ve 
Yazan: M. ANTEN 

i TAM KANATLI DEGİLSE DE Gİ'ITİKÇE UÇAR HALE GELDİGİMİZİ GÖZÖNÜNEs - Amaniiliin.. Ba _ Yazan _'"\ 

i ALINCA BÖYLE BİR İHTİMALİ DÜŞÜNMEK PEK TE AYKIRI BİR İŞ SA YILMAZ~ 1 Handise in:a:.ın a~~1 ?~ '(" I l \.. • • • • • • J fesi donacak. SA D KESLER 
lf1' taraftım Almanya)'! memnun ---· - İstanbul havası ------------' 

da gelir ıec;er. Hal
kın ~öyle ıere aer -
pe ktrlar&, yeni ye
~enniye b a ' 1 a m ı ~ 
çimenlerin üzeri -
ne yayılıp açık hava

etmek. diğer cihetten eski hükU- sinemad_a . Walt Disney'in r ya a . llillıııı. acı duymadan gönül rahatiyle bu ... B kadanna da . 
nıtt adamlarmın harbi haztrlamakta- renklı fılmlerinden bir~i • z n · ~ yapa~ilirler. Hatta, leylekler gi şükür. ~ü~ük ~arpten önceydı, !stan-
lci ihmallerini ve demokrasi rejiminin hoşlanarak seyreder~en ~ır· i R f•k H ı•d KARAY; bı, bıç olmazsa bir tanesini har b~I~ buyuk ~ır kış olmuştu. Nevruz 
Zaaflarım tebarüz ettirmek ayni za- den aklıma geldı: Eger : e 1 a 1 • caınak da belki bazılarınca b.lr gunu yerde bir arşın kar vardı. Mah· 
tııanda Vichy hükUmetine karşı hoşnut insanlar, doğuracaklan yer- 1 . J prensip şekline' sokulabilir. mutpaşa. yokuşund~n yukarı c;ık•yor -

=:t:~s~it:f1:ti~h~Y:~!aakizh~: de ~~n~ bayvan~ar gibi yu • rusu gibi uzun zaman dikkatle ,Socuk yetiştirmıy: yeni bir ~:ı::ıiar~~at~;:,ı ~:l~nık=~~=~~f;,e~oiç~~ 
a\'utmak gayeleriyle açddTğı tahmin mur as ' yavru arını yumur bakılması, güçlükle taşınması duzen vermek, çocugu devlet de: 
edilen Riom davası, Almanya ile Vi- tadan çıkartsalardı hayatımızda lizımgelen bir yük, yarı pıhı.ı, malı saymak, terbıyesını kendi - "Arkada kar var. On beş mar
thY"'ttln arastm bozmak ve bizzat ne gibi değişiklikler olurdu? dayanıksız ve miskin bir matı- üzerine almak ısııyen hukumet- ta kadar .. ,. diye haykr.ıp duruyordu. 
\1ichy adamlannın hatalarmı ve me- Tam kan.atlı değilse de gittıkçe lUk değildir; hemen' hemen ta lerin ışı de pek koıaylaşmış olur Soğuklardan çenesi birbirine vurup 
sııliyetlerini meyMna koymak gibj ta- uçar hale geldiğimizi gözönüne mamlanmıştır. Yazık ki, kuş du. Henuz yumurLa şeklınde ı teylek gagası gibi takırdıyan bir koca
l?ıamiyle aksi netceler vermelr mna- alınca böyle bir ihtimali düşün yavruları 0 derece bir erişkın _ bulunan yavruyu başkasıııa ver karı da adama: 
l'iı1ü göstermektedr. Alman hükiimet mek pek de aykırı bir şey sa. lik göstermezler; öyle olmakla mekle doğurup canlı canlı bağ- .-. "Başma yağsın,. diye beddua et-
ldanılan, Nazi matbuatı ve radyoları yılmaz, sanırım! b rına bastırdığın çocuğunu ya • ~~ştı. O zamanın ıs martına da~a .al_tı 
bu davanın ald!ğt cereyan ve istik- Türkçede insan hakkında yu· eraber, hiç değilse geceleri <lil- hancıya ciro etmek bir mıdir? g~n var. __ Nevr.uz Sultam~ bu auzlı~~-
tnete karşı ateş püskürmcktedirle'J'. murtlama sözünü zaten kullanı- lerini tutar, yuvalarında sessiz Devlet teşkilatı gelsin, kapı ka n~. h~ş gormeklı. ıTevekkelıllN~vrukaz gu-
~;._..._ Hı'tler son nutkunda, mahke-

1 
sadasız dururlar, uslu uslu U· nu c;ıngene arı an çerg enne pa-

..._.. rız ... Amma a ay etmek, dokun lar pı dolaşıp evlerden yumurtala - nıp: 
lllenin Fransanm Almanyaya taarruz mak t t ak · · ı "C yur · 1 ı ve aş a m ıçm. eva ı·nsan yavrusu ne gece der, ne rı top asın. - "Nevruz Sultan, ölüyoruz sogu-k-
tttiğini is bat edeceği yerde harp ha- h · l dı ~ Ş k da tırhğmı ihmal edenlerin mesuliyctle- ır dyumurt ar ,, der l:; ağz.ılar- gündüz ... Ağlar, haykırır, san- 1 u. no 'ttaik vakrl: Cihan harp tan .... D.iye haykırmazlar; 
rinı meydana çıkarmağa çalışmasını mız an saçma sapan akırdı cılanır, kimseye rahat nefes al. erinın gı t çe sı aşıp milyon- _ "İstanbulun Nevruzu, tzmirin 
hayretle ve teessüfle karşıladığını sert çıktığı, ukalalık ettiğimiz, bil • dırmaz. Bu bakımdan öbür me- larca insanın hayatına mal ol • :ı:emherisi ...•. demezlermiş, 
hır lisanla ifade etmiştir. giçlik tasladığınuz ve herkesin meli hayvanlar bile bize üstün masına göre nüfus azlığını do- - Sahi öyle .. Bu ne Nevruz böyle? 

Ingiliz kaynaklarının bildirdiğine bildiği şeyleri bir tavur takına- durumdadırlar: Kuzu, oğlag, ğurnla önlemek artık imkansız Durmadan kar yağıyor. 
töre: İki gün evvel Vichy'den Parise rak söylediğimiz zaman! "Yu - tay ve çeşitleri, dog· duklarııı • hale girmektedir. Bu gibi yı- - Kulak asma. Cemrelerden sonra 
dönen De Brinon Mareşal Petain'e murtlamak", gevezelik etmek dan biraz sonra dört ayak tize. kıcı ve sürekli harplerin sebep ::r 0~::i~~51b~~n~:~~~ vrzgelir. Ne 
davanın istikameti deği:ıtinnesi lüzu- ve sır tutamayıp meydana vur. rinde tutunabildikleri gibi ana- olduklan insan açığı ancak yav _ Öyle amma, bir de kurtlan kuş
ınundan bahsetmiştir. Almanlarm mak manalarına da gelir. Biri· !arının arkasından gidecek '-ale ruların sürü sürü, kuluçkada tarı düşün, Malum ya Nevruz Sultan 
'I'ransoseanik ajansı, Fransamn men- "H d. tl "L-ı- '' t d ık 1 · l k faatinin bu davanın sona ermesini ne: ay ı, yumur a J.>C:lAa • de geliverirler. Kanguro'ya ço- yumur a an ç arı masıy e a - bütün bunlara. yedi kat yerin dibine 
kap ettirdiğini söylemiştir. hm!,, dediğimiz zaman bu sö - cuklarını koyup kolayca tıi.şıta- patılabilir! gömülüp kış uykusuna yatan mahliik-

Harp uzadıkça, Alman mlletinin zün "öğrendiklerini, bildikleri- cak bir cep bağışlayan tabiat, * * * Jara, duvar kovuklarma, dam araları-
ıtıahrumiyet ve ıstırapl:ırı çoğaldıkça ni, uyduracaklarını; söyle rahat insanları bundan da yoksun bı- o bakımdan çokça sayıda na sığınıp kalan kuşlara, hasılı cana-
"e bilhassa nihai zafer hakkındaki iti- et, kurtul!,, gibi bir manası var rakmıştır' harcanan kümes bay - varmdan minnacık karıncasına kadar 
ıtıadı sarsıldıkça nazi zimamdarları, dır. "Yumurtlayıverdi,. sözü de ·*· anl 'b' · 1 rta hepsine dünya yüzüne çıkmaları için 

1 
. * * v arı gı ı ınsan arı yumu · - izin veriyor. 

A.lmanyanın mevcudiyetini korumak i- sak anması lazımgelen meseleyi dan yetiştirmek, doğum yerine 
ı;in bu harbi yapmak ve devam ettir- vaktinden önce münasebetsizce yumurtanın ve yumurtla - - Düşündüğün şeye bak yahu. .. 
tnck mecburiyetinde kaldıklarını is - . ~ d d kt' f d lar yumurtlamayı koymak, bunun Bunca ümmeti Muhammet titreşip du-

sıne açıga vur u, eme ır. manın ay a ı hadsiz, usulünü bulmak yarınki fen ve rurken haşaratı mı düşünece~lz bir de? 
bata daha fazla lüzum hissetmekte - Ha l d da b h edilse h H l h 
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yvan ar an a s esapsı.zdır. e e kümes ay - ilim adamlarına düşen bir vazi- Varsınlar, dünya yu"züne çıkmaıınlıır. 
dirler. Bunun içindir ki Riom mahke rtlamak b. b. t h f 1 · 'b ik yumu ıze ıraz u a van annln gı i prat· şekle so· fedir. Dünyanın yüzü altmdan pek mi iyi? .. 
lllesinin, harbin niçin ilan edildiği ve .. .. .. 1 d -
b 

gorunur; yumurt amıya ogur- kulursa! Ve belki de bu ı·..:, şun· dikı' o-
n tehlikeli teşebbüsün kimler tara- -s 

fından alındıfı meselesinin tetkikini ma değeri veremeyiz. Tavuğun Bir kere, aceleye hiç lüzum peratörlüğün vardığı ilerleyişe * * * Dün Nevrazdn, ötedenberi baha-
rın ilk günü ı;.ayxlan Nevruz 

da eğlenebilmesi ekseriyetle mümkün 
olmaz. 

Zaten İstanbulda, Nevruzun. ba
harın ilk günü olduğuna da pek ina
mlma:ı:. Üc; dokuz sayılır, Eskl mar
tın yirmi yedisine kadar İstanbul kış 
mevsiminin bakiyesıni yafar. Bu müd 
detin çok daha fazla uzadığı da va
kidir. Yaşlı bafh adamlardan nisan
da kar yağdığmı hatırlıyanlar. kiraz 
dallarının karm ağırlığına tahmmül e
demiyerck larıldı{rını ~öyliyenler, "c:fal 
lan bastı kiraz .... Lafmm da bu bahar 
ortasında gelen kıştan ve yağan kar
dan yadigar kaldıf'nı iddia edenler 
var ... 

Havalarm ısındığı zamanlara. latif 
bahar günlerine raslryan Nevruzlarda 
halkm "S,, harfi ile başhyan yemiş
ler yemesi, süt, salep içmesi, sabah
leyin simitle kahvealtı etmesi mutat
dr. Daha eskiden İstanbulda eczacılar, 
aktarlar "S,, harfi ile başhyan ve 
farsça isim taşıyan 9 türlü ntı; veya 
nebatı kaynatıp karıştırıp Nevruziye 
denilen bir nevi macun yaparlar, za
rif ve krymetli hokkalar. kavanozlar 
içerisinde bunları belli başh battrlı 
müşterilerine hediye ederler, yine bu 
devirlerde hekimbaşılar da ayni şe
kilde Nevruziyeler hazırlayıp Hünkl
ra, şehzade ve sultanlara takdim eder
lermiş. Bütün bunlar Osmanlı İmpa-

(Devaımı 4 DneDde) 

DOGA 
Sigorta Anonim Şirketi salahiyetinin dışında bırakarak sade- ywnurtlayışına gülecek gibi o- yoktur; biriktirir ve keyfine uy göre pek de imkansız olmasa ge 

te Fransız ordusunun hazırlanmama- luruz da kedinin doğurması kar gun bir zamanda kuluçkaya ya- rektir. Bütün marüet ana kar -
ıınm sebeplerini araştırmak vazifesi- şısında • benzerlik bakımından tarsın. Aynca bir değil, beş de- nındaki yumurtayı, küçücük • 
rıi üzerine alması keyfiyeti onları si- olsa gerek - az çok teessüre ka • ğil, bir sürü yavruyu birden çı ken zahmetsiz alıp dışarıda fen-
nirlendinniştir. ~ .-~ pılırız. karabilirsin. Hem de istersen ni aletler, makineler, vasıtalar-

Alman matbuatı: 1939 da Fransa * * * çıkarırsın ... İstemezsen· ne ilaç, la büyütmek, yetiştirmek! Bu 

eski martın dokuzuna, şimdi kullan- , Telefon.· No. 24263 
driımız takvimdeki martın da yirmi 
birine rastlar, 

Nevruz baharın Uk g[inü sayılması-
lianciye Nazırı Bonnet ile Alınan-

8
u, biraz da doıı;.,.,•dur,· yu- ne kürtaj, ne cinayet, ne dava - yapılabilirse, biri estetik:, öbü • 

Ya Hariciye Nazn:ı: Ribbentrop ara- 5 •.... l k k d · ı G" l'· .. ek mik ik' .. ı· fa d 
murtlamak O

ldukça k"- usu cacı yo e ersın. oz u ru ono ı onem ı y a 
tında haklki bir sulh deklarasyonu- v- k lı ıı · klı lı li nun imzalandığını ve bizzat Hitlerin mik bir iştir. Kaskatı kabuklu, aş , e ı aya ' can ve ses elde edilmiş olur: Kadınlar, ge-
F'ransaya karşı sulh niyetlerini Da- sesi ve hareketi olmıyan topar. bir mablllku ortadan kaldır - beliğin çirkinliğinden kurtulur 
ladier'ye karşı gönderdiği mektuplar- lakça bir cisim, ağlayan, kımıl- mak ile kabuklu, katı, tek renk- ve gebelik dolayısiyle bir müd
la teyit etmesine rağmen Fransız hü- danan, yaşama isteği gösterip li, daha ziyade alet, eşya ve ye det işe yaramaz hale gelmeleri 
l«tmetinin tngilterenin tazyiki altında memeye yapışmıya can atan can mişi andıran manasız bir nes- de önlenir. Artık o zaman ka • 
/\!manyaya karşı harp açtığını söyli- lı bir mahlüka benzer mi? Yu • neden kurtulmak arasındaki dınla erkek arasında, ağır işlere 
)'erek Riom mahkemesinin harpten murta, fabrikasında tamamlan- fark pek. büyüktür. Ötekini m.. dayanma hususundaki ayrılık 
t<'ransamn mesul olduğunu tebarüz et- madan, kaba taslak ortaya çı _ safsızca göze alanlar bunu hiç (Devamı 4 OncUde) 
Urmesini istemektedir, karılmış bir eserdir; onu bir şı::-

Nazilere göre, Garbi Avrupa dev- b t k · · r:: 
letıerinin Şark devlelerinin işlerine ye, yavruya enze me ıçın ı r• 1\ 
kan;ımağa haklan yoktur. Almanya el alemin gözü önünde daha bir .. .. ~ .. . 
bu ülkeleri, Polonyayı ve Rusyayı ken sürü ameliyeler yapmak lazım. ! Butun ıstıraplann topland.ıgı yüksek heyecanlar şaheserı 
ili hayat sahası prensibine ııöre tan- dır. Günlerce üzerinde yatacak, T A K s İ M s • d 
ıinı ve bir sömürıe eibi istismar e- bekliyeceksiniz de sonunda ka- • ınemasın a 
decektir. Fakat Almanya bu planın buklarını kırıp içlerinden yav -
tatbikinde, Avrupada bir müvazene ru çıkartacaksınız. Halbuki me 
siYaseti takip eden ve ihtilafların çar meli hayvanlarda bu iş, gizli -
l>ışmasmdan harp çıkmıştır. Fransayı den, karında olur, biter. Eser, 
ltıağltip ederek hemen bütün Avrupa tamamlanınca kendini gösterir; 
ltıemleketlerini kendi işı:a1i altına alan elinize, birdenbire, canlı bir 
Ahnanya kıtada "yeni nizam.. tfil>1ri • 
~ ifade edilen nazi Mkimiyetini te- mahliik geçer. 
tie etmek ve buna bütün AVTUpa Bu sebepledir ki, yumurtla -
llıilletlerini kabul ettirmek istemek- manın gülünç bir tarafı vardır. 
'edrr. Bunun içindir ki naziler, Riom Hele tavuğunkinde, haykırıp 
lllahkemesinin, Franııanın Almanyaya yırtınmalarından ve horozun 
lta:rp işlediği hataları itiraf ederek uzaktan bu curcunaya karışıp 
lJcsti nizamı kabul ettiğini gösteren ayn bir sesle bağırıp koşmasın 
lliYasi bir tezahüre sahne olacağını u- dan dolayı tuhaflık, kuşlarda -
tııuY-Orlardı. kinden fazladır. Memeli bir hay 

Riom davasının Almanhıno istediği vanın grk demeden, feryatsız fi 
lekilde bir cereyan almasmt naziler- gansız, büyük bir cesurluk ve 
den başka - ve Fransızların tabiri ile - ıkl k b do-{;'ransızca yazan Almanea düşünen, e- ağır başlıl a, te aşına 
tir ve hain olarak doğmaş olanlar ğuruşu gerçekten beğenilecek 
istemektedirler: Hür Fransızlar bu bir iştir ve insanınkinden çok 
llÖzlerle, Deat. De Brinon, Doriot gibi daha ciddi ve kibardır. Köylüle

Bugün 

Birbirlerini seven iki gencin kurduklan mes'ut yuvayı taru 
mar eden eski kafalı cahil ve zaliın bir ana... Servetlerine 
mağrur hazır yiyici bir sürü düşkün insanlarla mücadele e
den temiz ve namuslu bir ailenin hazin ve heyecanlı romanı. 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

BÜYÜK REVV ve KOROLU 

Baş Rolde: 
"Saadet Yuvası» 
filminin eşsiz 
dilber yıldızı 

FATMA RÜŞTO . . ' 

$ARKILAR 

Nağmeleriyle b.~n tstanbulu Mu·· ZEYYEN SENAR 
mesteden eşsız okuyucu 

TORK .ÇE 

na rağmen İstanbul da hatırı sayılır, -..,._ _ _________ , 
soğukların hüküm sürdüğü zamanlar-, .. 

MUjde!._ MüjdeL Müjde!~ MÜjde!. .. Müjde!. •. Müjde! ... 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
<ARŞAK PALABIYIKYANJ 

Bugüne kadar gördüğümüz en eğlenceli ve en 

büyük filmleri olan 

AL TIN ARAYICILARI 
Filmi ile pek yakında 1 PEK Sinemasına geliyor lar. , ...................................... .,, 
Bugün SÜMER Sinemasında 

Senenin en şayanı hayret ve beklenmemiş vak'alarla dolu ... 

ı GöRUNEM.EYENknik KADiN 
Filmini mutlaka görünüz. Baş Rollerdıı.; 

Virginia Bruce - John Barrymore 
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TAKViMDEN 
BiR VAPAAK 

Bir Sanatkara 
Mersiye 

Yazan.: ULUNAY 
lrr ilı:i hafta evvel telgraf ajaıu-

lan iki aatırlık ufak bir ha
ver verdiler: "Tanınmış artistlerden 
Victor Boucher (Viktor Buşe) vefat 
etmiştir... Sanat ini bütlin cihana ta
nıttıran bu büyük artistin beynelmilel 
bir şöhreti vardı; genç denebilecek 
bir yaşta sanat alemini öksüz bırak
ması acınacak bir hadisedir. VictOT 
Boucher temsillerinde yalnız Fransuı 
kültürünün "beyanı vasrtası,. değil
di Kendinde bütün insanlığı kavrıyan 
b!~ görüş kabiliyeti vardı. O bu gö
rüşü incelikle, zeki ile, ltidal ile mez
cederek bütün insanlan ali.kalandıra
cak bir şekle ıokar ve bunun için hü
neri dar hudutlan aşarak sanat se
masına doğru bir yanar dağ gibi fe
veran ederdi. 

Bu büyük artisti Bourdet'nin "Fric
Frac., ı, de Flers'in "Yeşil üniforma.., 
sı gibl çetin eserlerde gördüm; her 
oynadığı rolde birbirinden üstündü. 
Sinema llemi Boucher'ye lakayt ka
lamazdı. Bir çok filmler çevirdi. Fran
srz filmleri, bir kaç firma müstesna, 
mevzua ve artistlere ehemmiyet ve
rirler. "Nemo Bankası", "HayatmJ 
Kazan", "Vigneıı du Seiınem,, gibi 
filmlerde Andre Lefaur, Popesco, gi
bi sanatkarlarla ihata edilen Boucber 
ye doyum olmazdı, Her rolü iyi yapan 
artist bilhassa sarhoş rolünde emsaı
ıi:r:di. Hatti bunu kendisi de bir ga
zeteciye itiraf etmiştir: "Tatlı sarhoşa 
bayılırım. Bazan pazar günleri ıokak 
ta kendi kendine konuşup giden bir 
ayyaşın arkasına takılıp onu dinlemek 
için saatlerce yürüdüğüm olur!,. 

Artist sanat hayatma ilk defa 
"Nono,. piyesiyle başladı. Burada ya
rattığl Jak rolüne öyle kuvvetli bili 
şahsiyet verdi ki sanki eser onun için 
yazılmıt gibi oldu. Saşa Gitri bu r ol 
i.c;in şöyle söylüyor: "Boucher'yi bu 
rolde gördüğüm ve işittiğim zaman 
şaşırdım. Ona öyle bir nıh vennişU 
ki bunun başka türlü oynanablleceilni 
artık havsalam almıyor. Bana eser._ 
min hakiki hüviyetini tanıttı. Piyesw 
me Victor Boucher adı alem olmu" 
tur,., 

Boucher son derecede nazik. c:entn. 
men ve bilhaua mütevazi bir adamoo 
dı. 

Son defa Micbınıdi~re tiyatrosuncla 
bir perde sonunda arkadaıılariyle ha}. 
la 11eliimlarken birdenbire Uııtüne bw 
fenalık celdi ve olduğu yere yrith
verdi, Kaldırdılar, locasına C"Ötürdii
ler. Doktor marazı teşhis etti: 

- Kalpf 
Büyijk artist. endişeli nazarlarla 1ı:CQ 

diıina nbebi1 arkadqlarnu b!r çoli 
kişiyi rahatsız eden bir adam mah~ 
blyetiyle süzdiikten sonra :r.r•aşga& 

- Doıilanm 1 Dedf. Neden ma 
kadar mahzıın duruyorsunuz? Rahat
sıslıtım ve. .. onu takip edeblleeek hl
dise o kadar ehemmiyetli bir §C7 ol
masa gerek. .• 

Artistin bu büyük ölfun tdıtıkesiıoı 
nin karşJSmda göııterdiii te\>azüa kar. 
•r övüııcenliğiyle tanınan Saşa Gitd 
dayanamamrt ve şöyle bağırmı:ııtır: 

- Ö lüm karşısında bite olsa teva-o 
zü meler ne güzel şey imlş! 

Acıklı Bir Ölüm 
:Aziz, Hamdi, Remzi. ~ket, Halt-oo 

kı ve Ldtfi Avunduk'\m babalan HQ ... 
seyin ve Şevki Avunduk'un ağabeyi... 
leri, Rahmi Köseoğlu ile Recai Babuş 
un kaym babalın Zıya Avunduk:'un 
amcaaı 

MEHMET AVUNDUK 

DQn seldei blbten Hakldn rahme
tine kavu&mustur. 23 Mart Pazartesi 
günü saat 11 de Nişantaş Kuyulubos
tan sokak 13 numaralı evinden kaldt
nlara k namazı TeşvikJye camilnde 
ö~le namazm müteaktp ktlmarak Fe
riköyündeki aile kabr!~aı:ıma defne
dilecektir. Merhuma Haktan rahmet 
diler, kederdide ailesine beyam taziı.o 

yet ne sabırlar temenni eder:ıe. 

'.Acıklı Bir Ölüm 

lldamlan ve Alman kontrolü altlnda rinki de öyle._ 
tıkan Paıis ~azetelerini kastediyorlar. Şehirli insanın dişisi hayvan Tarihi konserler sollsti NECMİ RIZA 

Hissedilmeyen buse ..• Heyecan uyandıran bir derağuş
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

,~ ............. ; ............................... ... hmirln manıf ve sevilmiş sin'iaJa
rmdan, Ticaret Vekaleti D~ Ticaret 
Dairesi Raportörü Nuri Erenin ve 
Deniz Teğmeni Ercüment Erenin bl'b
baSl esbak Vil!yet sandık emlııi Ye
nişehirli Mahmut Eren dört aydır 

Ahnanlartıı Fransanm dahili işleri- lar gibi doğurur amma yumurt 
tıe b:ı derece mübalağalı bir şekilde layan tavuklar gibi bağırır! 
~ Alman - Fransız işbirliği * * * 
~setine taraftar olanların bile ço- f akat yumurtanın kıymeti 
i:Qnu sinirlendinnişt.ir. 

:Bitaraf memleketlerin matbuatı da şu noktadadır: Tavuklar 

Musiki Adaptasyomr Kemani SADi IŞILAY - Tamburi 
bestekar SALAHADDİN - K emani NOBAR ve 36 kişilik 
,, S A Z H E Y E T İ 

~lann bu müdahalelerini yersiE dan başlayınız, deve kuşlanna LÜTFEN DİKKAT: 
~Jıaks:cz bulmaktadırlar. Bu gazete- kadar, içinden çıkan civciv he- Bu eserin düğün sahnesi (Kızım Duymasın) filminin baş 1 
~ ,göre: Davanın Almanyamn iste- men yürümiye, yemeğe v e ana- yıldızı BEDİA MUSABNİ'nin Kahiredeki {Bedia Kazi. 
«1'ii cereyanı alabilmesi için, harp- sının arkasından ko<:np gezmi· •- -s- nosunda) yüzl' erce muganniye ve dansözlerin iştirakiyle 
~..e.welki aylar hatta seneler içinde ye başlar. O, artılP bir kısım ~ d ...., 1 tertip edilmistir. Buıtün saat 11 de tenziliitlt matinP 

ansanm iğ« memleketlerle olan memeli hayvan, hele insan yav-

~ münasebetlerine ait bütün ve- ~-••••••••••••••••••••••••••••• ltilca.ıann ortaya çtkarxlması ve ınese- ' 
len.in halline yarayacak olan bu ve
li:ilcaıann yalnız Fransız hakimleri ta
~dan değil beynelmilel bir heyet 
~dan tetkik edilmesi lazımdır. 
~azi %imamdarlannı sinirlendiren 

tıal tnuhakemenin Vichy hükUmetini de 
~lendirecek bir seyir aldığı hisse
llİlıncktedir. Filhakika maznunların ve 
tlintencn şahitlerin ifadeleri, Majino 
hattmm denize kadar nzatılmaması
lltn \ıe bilhassa tank ve tayyare kifa
~ctsizliğinin Fransız ordusunun mai
~Yetinde en esaslı amil olduğunu 
tilostennektedir. Harp başlamadan 
ıı;"()Jc zaman evvel motörlü vasıtaların 
~acağı müessir rolü anlıyarak 
! .~sız ordusunun buna göre bazır
"<OIUnasmı teklif eden General de 
~alılle'ün planlarxnın o zamanlar mil
~ tnüdafaa ~Orası reisi olan Mareşal 

111/19 ...................................................... ~ 

Bugün mükemmel bir suret te eğlenmek... Nefis ve §ahane bir film görerek zevk sürmek ister:;eniz? 

MELEK ·· slNEMASINDA 
ARJANTINA 

Şaheserler Şaheserini ıarmelisbıh. Baş R-0Derde: , 
BETTY GRABLE .. DON AMECHE - CARMEN MYRANDA 

CAZ - DANS - ORKESTRA ECLENCELİ BİR MEVZU - TABU RENKLER 

Senenin "LAGONGA" dan güzel yegane filmi. Bugün Seanslar: 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30 ve 9 da 
DİKKAT: Sayın müşterilerimiz Sinema salonuna yalnız seans başlamadan kabul edileceğinden 

her seans son unda tamamen tahliye edilecektir. 

,_Seven, ıstırap çeken ve perestiş eden kadın. .. 
1 CHRISTINA SODERBA UM 

Metresinin ihtirası için sadakatsiz Koca.~ 
FRİTZ VON DONGEN 

tarafından oynanan Mevsimin en büyük Aşk Roman1! 

BALIKÇININ 

Filmini 
bugün 

KARiSi 

Sinemasmda 
görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine , 1 ............ 1 ......................... ~ 
Bugün SARAY Sinemasında 

Dünyanın en mc~hur Tenorn 1ıunaııımızm KAROSUSU 

BENJAMINO G 1GL1 'yi 
Napoli'nin sihramiz man zaralan arasında çevrilmiş 

SEVDiGiM KADIN 
Filminde teganni ettiği "ROMEO - JULJfETTE" "L' ARLESl 
ENNE LUCİA,, şarkılariyle "MARİA,. Napolitaine roman · 
sını dinleyinız. İlaveten: M;KEY MAVS'un görülmemiş renklı 

bir filmi. Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

1 müptelA olduğu hastalıktan kurtula• 

1 

mıyarak 2113/942 tarihinde Pangalt.ı, 
Eşref Efendi sokak, Kalem apartı:ma.. 
nrndald dairesinde dünyaya gözlerini 
kapamıştır. Cenazesi yarmkf. Pazaıı 
gfin.O Teşvikiye camünden kaldırı:la-ı 

c:aktır. 
İyi kalbliliği, hoşsohbeti ve neş~ 

ıle sadece ailesine değil, bütün tanı~~ 
!arma kendini se11dlrmlş olan merh~ 
mun aziz ruhu sadolsun. ' 

Matbaacı Teniyım Kardeşlerin 
babalan 

MİHRAN TERZİYAN 
(Kapalıçarştda sabık elblsecf) 

vefat etmııı olmakla, Cenaze tören! 
bugiln Pazar saat 14 de Ferlköy er
meni kilisesinde yapiliıcağı mn olu
nur 

······················-· ŞEHİR TIY ATROSU 
Dram lasmı: Sut 15.30 ak.-nı 20.ao dı 

P A 1i A 
Komec!I laamıt Sut ı 5.30 ak11.m 20.30 4ı 

öKSE VE SUtı:SE 

•••••••••••••••••••••••• 
HALKEVLEBİNDE: 

Beyoflu Halkevlndeıı: E1olmizln koıııttı 
seçlnı1-ri &nilmüzdeki cumutesi cQııO yapıla 
cak ... O.Ctin'in mukavemetine maruz kaldığı, 

~~are ve tanklarm çoğaltılmasma 
lz2at Mareşal Petain'!n mini olduğu 
~Ydana çıkmakta~ 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ,I ______________________ ._ ........................................... ,~ .... ----................................. , 98fl!'t'r Halkevlnden: Amatörlere mı'- u 
bir "Bofuiçi foto~ aerııisl., ~enip edHml;s 
tir, lJtlrak edecekler csc.rlcriııi ıctirmclid rı 

• 
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Hafta Konuıması 
( B&t tarafı S llnetı aayfada} 

da ortadan kalkarak iLsan dişisi 
de her işe, hMta ön $1?'8da harp 
lere sokulur; ordular birer mls
U arttırılır; yahut da liavaalık 
yalnız kadınlay bırakılarak ya
rının uçaklaqp.t_ ve uçak teşek.. 
küllerini bııı:& idare eder. 

11///' / // 
'11 / /,0~ • Eskidenberi havai bulduğu -

auız kadın en ciddi '8itilde ha
vaileşrniş, havalan~. bir cins 
ıilfilılı ve kanath meleklere dön 
müş olur! 

ı, ıı,ı////, I 
I // / I ' 

* * * ınsanlann yumurtadan çık • 
ması tabiatin icabt olsaydı 

b~z~ şeh~liler ~unu da doğurma 
gıbı guçleşt.irir, lüzumsu7.ea 
büyültür, başımıza bir sürü if 
açar, zorluklar çıkanrdık. 

Mesela, yumurtlama vaktini 
hesapla!" ebe ve hekim çağınr, 
beklerdık; (Yumurtlama evleri) 
ne gitmemiz de mümkündü. 
Derken kadın, gıdaklamıya baş 
lardı. Hemen, önceden hazırla
dığunız atlas kaplı, kurdelalar -
la süslü, kuştüyü serilmiş, en 
lyi cins hasırdan veya dezen • 
regte edilmesi için krome tel -
den yapılmış, bir folluğa otur -
turduk. Belki de bu folluk, Ih. 
tik tekerlekli, odadan odaya 
geulirilmiye elverişli, etrafı 
tuller, yahut mika camlarla çev 
dli, aerodinamik şekilde bir a
raba olurdu. 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • 

Ve Bütün Aqrırarı Derhal Keser . isim ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Baska 

Yumurta folluğa düşer dii.J -
mez onu kim bilir ne dikkatle, 
ınce hesaplar ve usullerle, sars 
madan, sallamadan, el sürme • 
den, pastörize pamuklar ve a
letlerle tutar, harareti elektrik
le derecelenen marifetli bir ku. 
tuya nasıl hokkabazlıklarla ko· 
yardık! 

Kimisi, yumurtlama hekim -
lerinin öğütlerine ,cilt cilt eser 
lerine uyarak kuluçkaya ken _ 
disi yatardı. Kimisi ısiıt nine tu
tar gibi bir kuluçkalık kadın, 
yani (Kuluçka J}ine) bulur, işi 
ona bırakırdı. Büyüyen çocukla 
ra şöyle derlerdi; - Kuluçka ni.. 
nen gelmiş; git, elini öp! Ku -
luçka kardeşin aşağıda. bekli • 
yor; haydi, hatırını sor! 

Bazıları da yumurtalarını nu 
maralayarak, hastane, daha doğ 
nısu (Yuınurtahane) lerde, fen 
adaınlan ve yumurta ba'kıcıla
n tarafından beklenip gourtle -
nen kuluçka makfnelerine yatı.. 
nrlardı: 

- Civc:Mn çıkmasına kaç 
gün kaldı? . 

Der, telefOıDla fkfde blr. gü -
nün\4, saatini sorardık- Vak~ p ı 
lince ana, ywnurtabaneye gı -
c:Jer ve hemen yüriımiye, koşyp 

1 
zıplamıya ..,lay~ inlU civei. 1 
vini tarttırdıkten .sonra arkası-1 
na takar, böbürlene böbürlene 1 
horoz bciba da yanında, evine I 
dönerdi! 

* * * . 1 

Amerikada olsaydım bel.ti j 

Mevya, Bağ, Sebze ve Çiçek Merakllları ı 
Ye ÇiffçDere Müide 

Türkiyede ilk Ziraat 
Eczahanesi A§lldı 

İstihsal ~ferberliğinde ~k ve temiz mahsul bol ~ leketds meyve. 
lebze, ıüzel çiçek yetiştirmek şartUr. 

Bu da ancak her yıl mahsule musallat olıın hastalıktan tedavi etmek
le kabildir, 

Her çeşit mahsuldeki hastalıkların ne olduğunu ö~enmek ve bunlara 
kaı"JJ ueu:ı ve iyi illcı bulmak ısta-seniz İzmir - Bomova Zİt'aat Mücıı-
df!le lstaS'YOnuna Y11"1J1ı:ı: Telefon: Bomovıı 18 (31~ln 

~ -
ı-,,-

de bu yazımı senario şek 
ıirie sakar, sinema şirketlerin - 1 
den elimi öpene bef, on bin do. 
lara satard1m. W alt Disney, 
kimbilir onu ne hünerle resme 
geçirir, ne m,arifet~ canlandı - ı 
nr, yumurtlayan insanın tu - ı 
haflığını ne ho~ belirtir ve b izi 
kendimizle ne tatlı eğlencf'ırir -

T 0R1( 1 YE I Ş BAN K A S.1 1 

Küçük Taamıf Hesaplan 1942 İkramiye Plim 
••c:Ww. 1 ...,.._ t MaJU. 1 Atmtoa. 1 tlclncttetna 
· tarihl•rtnıl• nprhT 

dı! . t 1942 lkramtyelerl 
Şehirden . Röpoı taf 1 

(Bq tarefı 1 IMAda) 
ııatorluiu De beraber tarihe k&l'Jlliırilt 1 
bulunuyor. 

* * * 

l ... mi ftralıık IOCIO.- Un 1 
• • 1000 • --aooo.- • 
a • "° • -KOQ,.,. • 
• • iN • -ilOG.- • 1 
ıo • w . ~- . 

Mect.t MI l!raD-40M.- Un 

51 • IO • asee.- • 
- • 21 • --0000- • 
,,. uı -tono.---9 a sene de bıwanm ~'be siaü 

bcrraklıiına ve ıltkhiuill ald9nrp 
tfewuz ıabatiı lı:omşu balu;•itıde wt ı 
içmiye hazırlananlar, pazar cünll a
daya cidip çamlar altmda, kırlara Çl

lnp çımcnler üıerinde • y-emek ,.emeii ı 
taurlı;,anlar, ıihleteal•, ' eri.ne ,a
~nlar vardı, Fakat Nevnız bir ıcldi 
Jri •• Hc:rlı:cııln paımaiı afıında Ul
dı Kilasa 15 turaitJrn "maıipı lı:ö-

•••••- En eon inodflya muvafık -ı••••• 

BOT0t4 MOBILY AtARINIZI 
eşitleri çok olan, İstanbalda Rızapap yokuşunda 66 No 

Ahmed Fe.vzi!nin Asri 1Mobilya 
~taZ&Snıdan almır. · · · ' 

murü, beş kuruştan yıktcıdan batdadi 0 . . Ku·lü.bu··ryde' n 
çıtası, pedevra tahtası alaınamıı olan en;z 
Jar titr~e titr.eşe: 

Aşai!ula ya&flı ruznameyl müzakere 
kin 29/3/9-12 Pı.zar giınQ saat 15 de 
alelide Umum), ıH~et toplantJSJ ya -
pı\acalmdan, Azanı:- Modada klln 
Klüp binası.na teşn!le.rl rica olunur. 

RUZNAME:' 

- Nevruz Sultan, ohıyonu şoiulr
tan . Djyc yataklarynın yorcarılannm 
fÇlnc gömülüp kaldılar •.. Defi! y~i 
kat yerin dibinde kış 11yku111na dalıp 
diJnya yuzünde olap bl1en1erden ha
bersiz uyuyan Allahm b«hth mahlftk
lan, bir türlü yedi lı:nt yerin inin hu-
:rur ve sükün içinde ya,:.mıık imklnmı l - •İdare Hey'etınln senelik rapo-. 
lıa1armyan insanlar bile baışl&rmı yor- runun okunması, 
S nlarından ç kııramadilar. 2 - Bi1lnçonun. kAr ~e nrar 'he-

Hem bu ydm Ncvnızu, btt yılm sabmm tetkik ve tasdiki; Mfirakip ra
Nevrazu gibi dört cözle beklenen porlarmın okunması \O İdare Hey'e-
Nevru7.lardan da olınadı. Dıinyanın tinin ibrası. 
&'lort bucaiındalrl bahar huırlıklanm • 
sördıikçe insanlar her tcYe ntmen 3 - 1942 se."le& Biltçeslnm tetıdlt 
lnf 111 azam&1ın1, bJhınn relmmıeııini \'e tucliki, 
temenniye baıladılar. Baharm beşeri- 4 - MOddeti hft&m buhn Xomo-
7f'tir surukliyeu-fi korklınç · maceralın dorlarln intihııbt, 
dusündukçc Nevruzun dünkü hali htT 
çtıklamnm, gimlıik rüne$lilt, ıriılluk, 
s.ıll~tanlık bir bahar rünü kadar ıe
;,ındırdf. 

- Buna da ışükıır. Beterin beteri 
Yar dıyenlcrc hak v,crdi. 

5 - Kur•a ile İdare Hey'etinden 
çekllecek 3 ıha yerlr.t: intihap yapıl
ma~ı, 

8 - Münhal bulunan 3 yedek Aza 
intihabı, 

1 - 1942 yılı için ! ısıt ve 2 yedek 
mQraklp intihabı. 

?A Yf - KadılılSy late aılldOrlOtllndeıı 
Raif, Hllnnct Jııtutlıu IBl Hatice Matlıu (it) 
11aınlarma aldılım elımelı lıarnolerlnl nyl 

ettllı. YenUerlnl ılacılrmı•dan "kilerinin hllk· 
mO yolı:tvr. 

-
Kedılrlly O•manıfı .,,ahıllesl All 

Suavi ıokalr No. 14 

. Beflktat Su lh , lorıa· Me"?url'u6undan: 
942/7 - Sabib1 taratınôan alınmak
tan imtina !!dilen' bir aC!et Stüdbeker 
markalı otomobil ~ikia5ta Ihlamur 
caı;ldesinde 72 numarnlt garajda 24/ 
3/942 tarıhıne musadi1 Salı ııünfi sa
at 14 den 15 e kadaı birinci nrttmna-
11 yapdacak ve muhammen kıymeti
nin % 75 !nl buldu:U takdirde satı -
lacak, aksi ~kdlrde 241/31142 tarihi
ne müsadif Perşembe ınnn am ... 
atte ikin<;! arttı.nna~ı yııpılt:caktır i
hale pullan. belediye resmi ın~
ye aittir. Tnlip olanhırın gösterilen 
gün ve saatte mahallinde memuruna 
mür3caatlan il~n olunur. 

ZA YI - Retadiye 111lfus memurlul1ba • 
dan nQfuı ve Re,adıye aslrerlllı ıu~uıl\Jeıı 

rerlılı tezlıerui ile EmlnilnQ late ınemurlu· 
fondan aldıfrm ekmek karnemi uyl 
ettim Yenll.rlnl alacaltll\dan eslıileıinln 

lılltmll yolıtvr Ruadive ıs 19 .tofu.,,ıu 
Abdullah oflu Ibrahim O•dcmlr 

En Uzun Türk Genci 
İsanbul'da - Karaköy'de 

Saat Yanında 

Piyango Biletleri 
Satmak için 

Gişe Açmıştır. 
Dünyada görülmemi§ 

P,u uzwı adanun 
büyük ~rin.den 

Siz de Bir Bilet 
Alarak Talihinizi 

Deneyiniz. ............................ ._, 
lzmit Deniz Sat.nalına Komisyonundan • 

Beton işi ilanı 
l - Tahmtn ohınan bedeli ıaıe Ura IO ınmı.- ibaret ohıı> .,_ 

teril~ b!r mahalde yaptmlacak beton tttn-.ı J)Uerlılı: usull71e eltailt
meıii 23 Mart IM2 Paı:artesl ıünO saat 18 da bmı~ Tersane kapamdakl 
ıı-•• MMlnMta 19pllacalt:ftr, 

a - Teminatı 1223 Ura 91 kunl8tur. 8U ile • ,_.. - tııuu.1 ~ 
naNe ve projeler komisyonda görülP.bılfr. 

1, .- PUarhld lttlrak edecelı: taliphıri,n bu •rı. l1cfli oıctuklanna 
dair eblltmeden bir hafta evvekl tarihli Nana Müdilrlftlderinden ehll-
1et ve maballl Emniyet MOdOrl!Utlerinden alacaklan hflanilhaJ yesfkala· 
rrnı ve 7Uk•nda nub teminatlııriyle birli~ helU ııeQn ve ... ~ kom.is-
vona verm~. (3582) 

Ticaret Türk Anonim Şirketinden 
19 1JırtnelkAnan 1941 tarihinde fevkatılde olarıık toplanan ışfrketlmlz 

umum! heyetince beher hisse başrna 107,44 lira tevzii suretiyle mfiessl!ı 
hl111e !senetlerinin şirketee -satm almarak lptallnf' ittifakla kBTBl' verilmle 
olt'lutundan: 

a) Şirketimize ait müessis hisse !>eneU.erlnin iptal edildiğini; ' 
b) Halen enerinde müessis hisse !ıenedi bulunanların bu senetleriyle 

bir sene zarhnda şirketimiz Ankara, merkezi. İstanbul şubesi veya Bolu 
bOrosuna mOracaat ile matlOplarmı tahsil etmelerini bl1dlrirls 

J IDAR! MECLiSi 

lzmit Deniz Satın Alma Komisyonundan 

C 1 N 8 1 Klloıu 
Umu"' tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 

Sığrr eti 3Q 000 7000 525 
.. 20.000 14,000 1050 

1 - Yukarrda miktarları yanlı sığır eti iki ayn 5artrıamP.de olmak 
(ize-re ayn ayrı kapalı zarf usullyle ek~iltmeleri 6 NİSAN 942 Pazartesi 
günü' saat"15've• l'6 da İzmitte Terşan .. kapısındaki lcomlsV'bn btnasında 
r.ıptfacakhr. • • • • • • 

2 - Bu işe ait şıırtnamelcr bedelsiz olarak komisyordan almabilir. 
3 - Ektıiltmeyeı 1'1iMk ed~k taliplerin 2490 sayılı kam.ınun istedi

ti ticaret \'&'ikaHırın• 've yukanda ya7.ılr teminatlariyle blrll'kte tanzim e
decekleri teklif ınektuplarmı belli. gün ve saatlerdell tam bir saat evve-, 
llne"ıtad.ar komlsfonı vermeleri. (;J693) 

1 • ~ 

.Karar Hülcisasid1r 
C: 42/842 .- Milli Koruma Kanununa muhalef~tten Beşiktaş Orta

bahçe eaade$:n1e 45/T No. da kasııpıık ticaretiyle meşgul Ömer oitlu 
Mustafa GOrda:nar hakkınd İstanbul A~llye lklnd rf'za mııhkPmt"SJnde 
cereyan eden mahkemesi neticesinde suçlunun riili s:ıhft olduğundan, Mil
li Koruma Kanunut>un 3'1 ve Sil uncu mıırldeleri mucihince. yirmi beş.lira 
pari cezıı!!i llrlemesiı•e vP yedi giin müddeti(> dli1<kı'nımn'"'..:ap::ottlmrısma vt' 

hükOm kat1leştiğinde1 !iı;retl suçluya .ıit nlmak ü1erc k:ırar hOl~.sasmın 
Tan gazetesinde neşredilmesine 17.1.912 tarihinde karar v~ildı . (3704) 

lstanbul Bölge lafe Müdürlüğünden 
Ekmekte kart usulünün tatbikine matealllk taltmatname hültQmlen

ne Ye Ticaret V~kAletınirı emirlerine ıt:6re alır ~l addedllmit olup da a
trr ifçl kaı:tı almı$ olı.r.lıınn. Nfuın tevziattnda da bu kartları alab lmeteti 
için halen o !~ çalıs.tı~la,nnı m9be~yi~ 11!~1! bulun~ııklan m<ıess~P.den 
alacakları ve.;Ikaları tevzi memuruna ibraz etmeleri, aksi takdirde ken
dilerine drr js<;I kartı Vf'rilmiyeceil ve polis ianctarma Vf' bekçi clbl 
memuriyetıerıne ıılt eTb!Seyi taşıyanlArm tiundan ıstisna edllmls oMukhln 
llAn olunuı: (3727) 

Karar Hülcisasıdır · 
... , . .. 

... ., 

• NEVRALJi 
Bir Marka Verirlerse Siddetle Reddediniz. 

SATIŞ 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan 

Osman tarafmdarı Vakıf Paralar İdaresinden 71 HA 7S1 ikraz numara
•iyle borç altnan paraya mukabil 12/80 hisse~ birinci derececi ipotek gös
terilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli hissenin satd
masma karar veri~n ve tamamına ehlivukuf tarafından <5000) lira (00) 
kuruş kıymet takdir ediJmlş olan Kadirgada Şehsuvarbey mahaıtesinin 
Şerefiye ve Kadlrga limanı caddesinde eski 56, 58, yeni 60, 62 ve 227 
kütük ve 187 ada, 5 ~rsel No. b dükkAnlan havi maa müştemilAt kAr
glr çifte Kadir:ga hamamı namlyle maruf hamamm evsaf ve mesahası a
r;ağJda yaztl"hr: 

Mezk'ür gayrlmenkul Cifte hamamlar namtyle maruf Olup, esas :tU
barlyle iki kısımdır. Ve heyeti umumiyest eski ve iki kubbeli ve kavis 
kemer ve horası;n harçlı olarak inşa edilmiştir. 

Bunlardan Kadirfa me.,danma kapmı 187 taj No. b bulunan mahal 
halen ıtullanılmı>lıcta olur mezkCir hamama muttasıl. önd<> zemin katta 
dülckln ve birinci kııtta eskiden hamam odalan olarak kullanılan bir 
cofa iki oda bir helA kArgfr ve 129 taj No. lt hamamın müştemfifıtın
dan bir btna mevcuttur, Halen kullanılan hamam d'!nlnunda bir mermer 
taşlık ve asma katta iki oda ve iki peyke ve hamamm dahilinde kapı 
arası iki hell ve mermer iki sofa iki halvet ve 12 kuma vardır. 

. Arkada ufak bir bah~e olduAu gibi, burada kavis kemerli küllıan 
mahalli ve halvet ve fistUnde de müdevver beton bir su hazineSl mev• 
cuttur. İçinde terkoc ve elektrik tesisatı vardır. 

Yukarıda hudut, e'\'Af ve me.ıahasr ya:ı:lb ~lruJOn 12/80 his
sesi açtk arttırmaya konmuştur. 

1 - İşbu gayrlmenkulfin arttmna prtnamesi 261311942 tarihinden 
itfbaren 4. 94015110 No. ile fst. Dördüncll İcra Dairesinin muayyen nu
marasmda herkesin görebilmesi için açıktır. handa yazılı olanlardan faz
la malumat almıık Jstlyenler, işbU prtnlmeye ve 4. IM0/5110 dosya nu
mara~,.ıe memuriyetimlze müracaat etmelidir, 

2 - Arttırmaya iştirak için ;rukanda yazdı k1ymetın yüzde 1 ,5 u 
n;sbetlnde pey akçesi veya milU bir bankanm teminat mektubu tevdi e
dilecektir. (Mad'de 124) 

3 - İpçtek sahibi alacak1darla dflef' a1Alı:adarlar!n ve trtffak hakki 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarmı, hususiyle fal7. ve masrafa 
dair olan iddialarım ~bu llAn tarihinden itibaren on bce ıün içinde t!V• 

rakı milsblteleriyle birlikte memıırf::retlmlze bildirmeleri icap eder. Aksi 
h

0

alde haklan tapu ıdcru ile sabit olmadılı:~a aatq bedelinin paylqmasm• 
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen gün!fe arttırmaya iştirak edenler arttırma prlnıııme
eini okumut ve lUnımlu mahlmatı almtş ve bunlan tamamen kabul et
mis ad ve itibar olunurlar. 

5 - 12/80 hlsses: gayrimenkul 24/4n942 tarihinde Pazartesı gftnU 
saat H de.n 11 ya kadar İst. Dördüncü Jcra ıaemurlufunda ü~ Ula bal
rıldıktan sonra e-n çok arttıra.na ihale edilir, Ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yii1.dc 75 ini bulmaz veya satış isUyenlı; alcafma riiç
hanı olan dijer alacaklılar bulunup da bedel bunlarm bu gayri menkul 
ile temln edilmi5 alacaklarmtn mecmuundan fazlaya çtkmazsa, en çok 
arttıranm taahhüdü baki kalmalı: üzere arttırma on f{in daha temdit edi
lerek 30/-4/1942 tarihinde Perşembe ıünQ saat 14 den 18 ya kadar İst. 
Dördüncü ten memurlutu odasında, arttırma bedeli satl$ istiyenin alaca
ğma rüçhanı olan dlter alacaklılamı btı gayri menltul ile temln edilmiş 
alııcııklıın mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok arttrrana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edihnezııe ihale yapDmaı ve satış talebi dil· 
şer. 

8 - Gayrlmenku' kendisine ihale olunan ldmse derhal veya "Verilen 
mühlet içinde parayı \'ermezse ihale karan fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimııe arıetmiş olduf ıı bedelle almıya ra
zı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yed! gür. müddetle 
arttırmaya çıkarılsı- en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark ve geçen g'jnJer jçin yüzde 5 den hesap olunacak fail ve diğer za
rarlar ayrıca hükme hacet kalmakasztn memuriyetlmf7.ce alıcıdan tahsil 
olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı. ..prttuma bedeli haricinde olarak yalnız tapc :teral harcı
nı, yirmi senelik va!Qf taviz bedelini ve ihale karar pullarmı vermiye 
mectiurdur. , 

Milterak!m verJ'{ler, tenvirat ve ıanzlfat ve dell!llye resminden mü
tevellit belediye rllsumu ve müterakim vakıf icaresl ahcryn aft olmayıp 
arttırma bedcli::ıden tenrll olunur 

İı<bu gayri menkul yukarı gösterilen tarihte fst DördOncO İcra me-
murluğu odasında işbu llln ve gösterilen arttanıa şartnamesi dairl"Sinde 
satılacağı ilAn olunur. (3725) 

Deniz Le\ azım S.ıtın:.ılma Komisyonu İlanları 

Üç Çift Lastik Çizme Alınacak 
Kalçaya tadar urun konçlu 3 çift liStlk clzme 24 MART 942 Salı 

günü saat l5,30 dıı pazarlıkla ~lmacaklu. 
İstekllle.-in belli c{in ve saatte Kaıınnpapda bUlunau komisyona m0-

racaatfaı1. (3648) 

lVAf HBZI ILANI 
1 - Tahmin olunan mecmuu bedeli (17830) Un olan on bes kalem

de ~an 105,000 kilo mul)~l!t ctnı yae ııebzenin 23 Mart 942 Pazartes! 
gOnO ~aat U de kapalı zar.çıı ekılltmesJ yapılacaktır. 

2 - tik ~ml'latı (1322) lira (2!\) kunıs olup şartnamesi h~ gi1.n ko-
m,isyo{ldan pl\rasıı , olarak almablllr, / , 

3 - hteklllerln 2490 sayılı kanunun tarffah dah1Undt: tanzim edecek
leri ka

0

p~lı tekllı mektuplar1nı' en ge(' beJll ,Un v~ saatten bir saat evve
line kadar Kasnnpaeada bulunan komisyon t;>aakanlıtma ı:ıakbuz muka-
bilinde vermeleri . (2988) 

r ~ 

ı - Tahmin olunan mecmuu bedeli 34,740 nra OJnı (80 Ooo> kOo 
kuru OzOmOn 24 Mart t42 Sah f(lnO aat 15 de ltapab sar& eksiltmesi 
npılaeaktır • • 

2 - hk 'teminatı (2805) J lln (50> ırui-uş olu'i' .. rtnamesf her S(ln 
(147) kunıı; bede! mukabilinde komtn'ondan a\nıabfUr. 

1 .:.. 1steklilet1n katıunun tar!t&tı dahfJlnde ~nzim edecekleri kap&1ı 
teklif mek1uplarfnı en ~ belU ,On ve saatten btr nat evveline !(adar 
Kaınml)&pda bulunan lcomlsyon batkanlıtm.a, makbus mukabilinde ver-
'71fleri. (2911) ---- . 

. ı Adet Y~ll fanllA dokuma makinesi (kçmıiay:mda mevcut evsafa 
> g6re) 

20000 • ~ !'anili flnesi (Harlston marka) 
1 ~ " Cııy kazanı (komisyonda mevcut reme göre), 
4- , " l p.a)qr kepçe ~ " " '" 

1 
" 

- Yukarıda y-zılı' dört,. kplf!Il l"l)&lzemenln 28 MART 942 Pe~eml:ie gOnQ 
saat 14 de ~a!l.ll)ıPf\Sadıı •. bulunan nenb: J..eva:ı:tni Satr.ı alma komisyo
nunda ba:ı:arlr~ı yapılııca'~nd~n. isteklllertn • belli gün' ve santtf' mf'zkCir 
komjsy~na· rrıüracanttıırı • illn olunur. (3850) 

Beırollu 3 llnctı Sulh Hutralı halıfmllfin. 
den : Musıafa Hıklıı tarafındın Piloramln 
Lu i Ortanı ve Oıkar aleyhlerine acdıuı in 
leı ŞU)'U davurnın mahlremulnde : Davı edi 
!enlerden Ankıradı Efrl 101:.afındı a No. da 
rıtulıiin Ortanı ile tapu kaydı mudhlnce 'hiı 
udar oldutu anlııılaıt Jamp117e fllnen yapı 
lan tebllhtı rafmen mahkemeye ulmedllde 
r nden Beyoflunda Aımalr Mucit Jurnal eo 
lıalt11dı eslıl 29 yeni 20 uyılı arsanın 4vınt 
•• lralulnt 27 2.942 tarihinde lıarar wrfl· 

oldufundan müddeti lclnd• ttmrb ede 
b lccelılerı ahi ulı:dlrdc hbkmlin lııtiltteee 
fi ı.orn h lhuı ycrıne lcalm .,ımak .ı:crc 
M olunur. 

ZAYi T- 1940· 1'41 nfun devresinde Kın 
ı!iUI Kız li.nin<len aldrftnı 471 No. lı diıılo 
nıınıı lııırbettlm Yenisini alocaftmılan .-':I· 
•ınln hOkmli yol.tur Abdurr.hmuı lıın Fenhı 
Old 

ZA YJ - ı U9 senuinde Alıuroy o"a 
okulundan altıncı ıııufıen aldı~ l&'4illı:ıtı• 
nıe aVTetnl ııari ettlin. Y enlılni atıcalna· 
daa ulılainia hillunQ ohrtıdı.lı ilin ohınnr. 

C. 42/5!'i4 - Milll Koruma Kanununa muhalefetterı Galatada Bahk
pau~da Fermeneoiler• caddesinde 8t • namarada bıkluilhk• tlcar~lyle 
meşgul Me~m~ oğlu Naznn hakkmdrı tstanbt'il Asliye ikinci ceze mah
keme!!inde cerevan ed•r mahkemesi nı;tlces)nde !l;Uçlunuft filli sabit· ol
ğundan, Milli Koruma Kanununun 31 ve 59 .m'cu m1tddelerl mucibince 
yirmi beş lira para ct-zası ödemesine 've ;vedi g(fn milddetıe dftkklnının · 
kapatılmasına ve hükOm katlleştlğinde· Qoreti su~luya ai\. olmak üz~ ka- ---------....-..---19!'!~---~-------....;,---
nır hülAsaımm Tan ga,eteslnde neşredilmesine .ıpı 941 t rlhlnde karar Salalp ~ aeffttat mlld8rl Baftl Letfl IHrdtllletL Ycnlhoı lhmalpıp cadd•d' No 4 

JPcthl Jtaraacaıalı verildi, · ,. (370t) o-ıeeru• " IMllJ'lyat 'I. L Ş. TAN matı... 
,• - t .. ' 


