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Bütun Istanbul alkışlıyor 
Türkçe, sözlü, şarkılı filmlerin 

en güzeli 

ALI BABA VE 
KIRK HARAMiLER 

EL H R A ' d:ı 

r 
Yeni Postane Kar§ısırıdaki 

ALTI NT O P 
Kundura Mağazasmm 
Sağlam ve Çok Zengin Yeni 
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.Dil Kurumunu CiftciyeHerTürlü 
Yardım Yapllaca 

Onurlandırdı 
Cümhurreisimiz, Dil İşleri 
•• • 
Uzerınde Bizzat Çahştllar 1 

1 A~kara •. 7 (A.A.) - Milli Şef İsmet İnönü, bu•ün saat 10 1 
& da T~rk lli~ _Kurumt,ıl}U onurlandırarak Kurum Başkanı ve 

1 Maarıf Vekılı Hasan Ali Yücel ile Kurum Genel Merkez Ku
rulu üyeleri tarafmdCl\'O karşılanmışlar ve saat 13 e kadar meş
~ul olmuşlardır. 

Cümhurreisimiz akşam 16,30 da tekrar Kurum Merkezini 
şereflendirmişler ve .geç vakte kadar dil işleri üzerinde çalış
mışlardır. 

Bu çalışmalarda Cümhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 
Reis Vekili Trabzon Mebusu Hasan Saka da hazır bulunmuş- ! 

• tur. 
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Müttefikler 
Niçin 
Teşebbüsü Ele 
Alamıyorlar ? 

Mihverciler senelerdenberl hazrr
lanmışlardtr. Müttefikler sulh 
hlUynları ve diplomasi oyunlariyle 
barbin önüne geçecekleri umutlat'l 
içinde yasarken, mlhverciler yağ 
yerine top yapmayı tercih etmi~ -
ler, harp başlamadan evvel senP
Jcrce hnzırlanmışltırdır. Bugünkü 
hnrp ise dörtte Uç hazırlık ve 
dörtte bir dövüşmekten ibarettir, 
Harp başladığı zaman tnUttefikle
ri hazırlıksız bulan mihverciler, 
lbu ilk üstün1Ukten son derece is
tifade ctmcstnl bllmişler ve büyijk 
tnuvafiakıyetler kazanmışlardır. 

Vatmanların nğlr i çi sayılmasını 
i~yen Vali Dr. Lfıtfi Kırdar 

'M. Zekeriya SERTEL Ekmek Dağıtımı 

Ağır İşçiler 
Yeniden Tahdit 

Ediliyor 

Müttefikler iki buçuk sene· · 
dir müdafaadan taarruza 

geçememiş, teşebbüsü ellerine al. 
mıya muvaffak olamamışlardır. 
Bunun neticesi olarak harbın baş 
ladığı gündenberi hep sürprizler
le karşılaşmak, düşmanın istediği 
zamanda ve seçtiği yerde harbeu.. 
mek zoruhda kalmışlar, biribirin 
den acı mağlubiyetlere uğramış· 
Jardır. 

Bu niçin böyle oluyor ve bu 
vaziyet ne vakite kadar böyle 
devam edecektir? 

Vilayet, Vatmanların 
Ağır lş~i Sayıl masmı 

Vekaletten istedi Bugüne kadar müttefiklerin te. 
§Cbbüsü daima düşmanlarına bı-
rakmış olmalarını izah için orta.. Ticaret Vekaleti ağır isçi sayıla 
ya sürulen fikirler şunlardır: cakların kimler olması lazımgel -

Mihverciler senelerdenberi ha- diği hakkında vilayetlerin fikrini 
tzırlanmışlardır. Müttefikler sulh almıştır. Vilayetlerden gönderi. 
hülyalar;ı ve diplomasi oyunları len ağır işçiler hakkındaki liste
ile }Ulrbı_n. önüne geçecekleri u. ler üzerine vekalet yeni bir tali.. 
mutlan ~çınde yaşarken, mihver- matname hazırlamıştır. Bu tali -
ciler yag :yerine top yapmayı matnamede ağır işçiler esaslı su. 
tercih etmışler, harp başlama • rette tahdit edilecektir. 
dan e\rvel senelerce hazırlanmış- Vilayetin Ankaraya gönderdiği 
]ardır. :Bugünkü harp ise dörtte listede vatman ve tramvay bilet
ilç hazırlık Ve dörtte bir dövüş • çilerinin ağır işçi sayılması isten. 
mekten ibarettir. Harp başladığı miş ve 24 saat mütemadiyen nö. 
2aman müttefikleri hazırlıksız bu bet yapan Posta ve Telgraf me _ 
lan mihverciler bu Hk üstünlük - murlarına, nöbetçi kaldığı gün -
ten son derece istifade etmesini l:!lr Sonu Sa: 2; Sü: 4 
bilmişler ve bilyük muvaffakıyet 

Amerikada. miittefik kuv,1etler irin vnm1nn son sistem tonlarda., hiri 

1 rMü·;;-~·iiki·~-~-i~., ır--
s o vy e + ı erin Yaptığı Yardım Cava ·da 

Taarruzu ---o-

1 
Püskürtüldü ı 1 

Sovyetleri 
Memnun 

Edemiyor Rus Askerleri 
Alman Üniforması 
Giyiyorlarmış! 

-o--

Sovyetlerin Eline Birçok 
Harp Malzemesi Geçti 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman or

duları başkomutanlığının tebliği: 
Doğuda birçok düsman taarruz
ları püskürtülmüstür. Alımın ha
va kuvvetleri düiJllan mevzile· 
rine ve Vol~anın yukarı mecra
sında Lovat kesimindeki toplu
luklarına imha edici darbeler vu
rarak tı:ı~M"tı7hr \'?Pn"":tır. 

Sovyetleri11 eli11e 
geçen malzeme 

Londra 7 (A.A.) - Moskova rad
yosu hususi neşriyatında GÖYle de -
mektedir: 

6 Subatla S mart arasmda merk~z 
cepheııinde 46 bin Alman öldürülmÜ'ş
tür. Sukhnichl. Donogo1uzh ve Yuk
nov şehirleri düşmandan kurt:ırrlmış
tır. Ayni müddet zarfında 34 hücum 
arabası, 285 top. 8~ siper · havan to
pu, 491 mltralyöz, 236 otomatik tü
fek, 2804 tüfek, 28 tayy::ıre, 4 kızak 
794 kamyon. büyük ..,ıktarda obüc 
mermisi, mühimmat. infilak maodesı 
lokomo.tifler ve binek hayvanmdan i
baret ehemmiyetli harp malzemesi 
zapt ve iit!Mm ediJmlstir 

Sovyetler Almarı üniforması 
giyiyorlaJ"mış ! 

Berlin 7 (A.A.) - D. N. B. nin sa
lahiyetli bir kaynaktan öğrendiğin" 
göre, doğu cephesinin bir çok yerle
rinde Sovyet hücum ve keşif kuvvet
leri Alman asker7 üniformasr taşıya
rak esir düşmü!)lerdir 

28 şubat tarihli 1238 inci nişancı a-
1ayı komutanlrğrnm elimize geçen 
~ünlük emd Alman üniformasınrn ta
smılması emrinin en yüksek Sovyet 
komutanlrğı tarafından verildiğini is
bat etmektedir. 
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Sovyet Rusya 
Almr1nyr1 İle 

Sulh Y apacakmı~ 

l 

1 
1 

iki Taraf da Birbirini 1 
Yenemiyeceğini Anlamışf 

Londra, 7 (A.A.) - Tımcs 
gazete i diyor ki: Sovvct ef· 
feri Hitlcr taarruzunun asıl 
viikiinii Ru ·anın ccktij!i ve 
miitt,.fiklerin R.uc;vava '\'t•ter 
dı>receife vardım etmrif;;;.· 
duyguc;una kımılmnkta e:iftik
re artan bir temayiil g()•.:P

riyorlar. 
tt1If' Sonu Sa: 2: Sil: fı 

"--•n••••• ... n•Wft•••n•••n•••••••••••••J 

Et Fiyatları Tekrar 
Arttırddı 

Ankara. 7 (TAN) - Bu sene hava
ların fena gitmesi yüzünden kasaplık 
hayvan iş1er:yle meşgul olanlnrın faz 
la masraflarını karşılamak ve gelecek 
cenelerdeki hayvan üretilmesinin nor 
mal bir hadde getirilmesini temin et
mek maksadlyle çalışan ve atakada~ 
veks.Iet1erin murahhaslar ndan mürek
kep komisyon tetk'klerini bitirmiı,tir. 

Komisyonun vardiğı karara göre, ka 
saphk hayvanlara bir miktar dahn zam 
yapmak. et istih'ikini a;ı:altacak, ayni 
zamanda sürü sahiplerinin kazançla
rına bir zam yapmış olııcnlctır Muhte 
lif vilayetlerin et istihHiki, kasaplık 
hayvanlara uza tık ve y~km:lık dere
celeri gözönünde tutularPk etlere ye
niden zam yapılmıştır Hazırlanan füı 

teler yakında vilayetlere bildirilecek -
tir. 

Öğrendiğimize göre, bu ar.ıda İs -
tanbuldaki et fiyattan da yeniden 9 
kuruş artacaktrr. 

Japon Baskısı 

Çok Arttı 
Holandalalar, Karşı 

Koyma lmkanmı 
Kr1ybettiler 

Japonlar, Müttefiklerin 
Ric'at Yolunu Kestiler 
Bandeong, 7 (A. A.) - Fele-

menk tebliğinde, Felemenk kıta
larının bariz sayı azlığına rağ
men şiddetli bir mukavemet ~ös
t erdikleri haber verilmektedir. 
Japonlar, Felemenklileri müte
madiven hırpalamaktadırhı - t;e 
Felemenkliler kafi dereced mu· 
kavemet ıtöstcnnek imk i'"'ını 
kavbetrnic:Jndir 

Japon ilerleyişi 

devam ediyor 
Bandeong, 7 (A. A.) - Cava

da askeri vaziyetin vahametine 
rağmen. Bandeong'daki Holan· 
dalı miisahitler. adanın mihvere 
karşı dünva cenhesinin bir kıs
mını teskil etti~ini ve dünvanın 
bac:ka bir tarafında taarruz vaoı
labilecek baska bir cihc-1 daha 
bulunabileceğini söylemektedir
ler. 

Müsahitler. Malezvava tevcih 
edilen takvive1erin Birmanvava 
erkan ması vüzünden buradaki 
İmoaratorluk cephesinde yeni 
l'Plİ!~melerin cec:aret verici oldu· 
e-ıına i-;::ırr>t f't mPktedirler. Ja· 
r-nn hır. RanPona doPru ilPri ha· 
rı..ı>tlprinP df"•am edi,yorlar. fa· 
kat harekPtleri ::ı~ırfaı+, .. ,1,.,..,ıc:tır 
Telnrnf mul1nberat1 durdu 

Nevvork 7 ( A.A.) - AmeıikA ·ı .. 
Cllındoenıı: arasmfüı telgraf muhabe
resi buıtünkü cumıırte~i günü t;arl- sa· 
Ativle 7,55 te kes;lmis•ir Fell!'menlı 

telgraf memuru aşııfıdaki son tdgrı:ı 
'r RÖndermiştir: 

fl?T Sonu Sa: 2: SU: 5 

ler kazarunışlardır. 
Mihvercilerin Avrupa ve Pasi.. 

:fikteki muvaffakıyetlerinin ikinci 
sebebi de, bıırp sahasına yakın 
ve merkezi vaziyette bulunmala
rıdır. Almanya ve İtalya Avru • 
parun göbeğlıli işgal etmişlerdir. 
Ordularını her tarafa kolaylıkla 
nakletmek iınkanlan ellerinde -
dir. Halbuki müttefikler dünya. 
nın dört köşeslılden on binlerce 
mil mesafeden ordu ve malzeme 
yetiştirmek mecburiyetindedir -
ler. Bu dağınıklık strateji bakı. 
rnından müttefiklerin aleyhinde 
olmuştur. Pasifikte de vaziyet ay 
nıdır. Ornda da Japonlar bütün 
Çin sahillerine hiıkirn vaziyette 
ve Pasifik adalarına yakın mesa
fede oldukları için süratle hare • 
ket kudretini kazanmışlar ve 
bundan azami surette istifade et
mişlerdir. 

r - ......... -..................... ~ 

Bir Amerika gazetesi, bu müte 
rnadi çekiliş ve gerileyişlerin se. 
bebini şöyle izah ediyor: 

Dünkerk, Girit, Yunan~stan 
ve Mısır hezimetlerinden, · hatta 
bugünkü Pasifik mağlubiyetlerin 
den mesul olanlar~ İngilter~i har 
bin arifesinde ve ılk harp ~nele-

"' f!lI' So.b~ Sa!' 2; Sü: 3 

1 Yardım Sevenler Cemiyetinin Yetiştirdiği 91 i 
1 Gönüllü Hasta Bakıcıya Diplomaları Dün Verildi i 

= 

Dün saat 15,30 da Eminönü Halkevinde merasimle rönüllO hastabalcıC'lık kurslarını tamamhyan 91 bayana diploma.lan verilmietir. Merasimde vali, 
p' erkanı bulunmuşlardır. Merasime şehir bandosunun çaldıgı istiklal marşiyle başlanmıştır. Yardım Sevenler cemiyeti Istanbal koruma idare 

Jh · • iza}nrı sahnede yer almışlar ve kursları muvaffakıyetle bitiren bayanlara Bayan U:tfi Kırdar birer birer diplomalarmt \'ermiştir. Bundan 
• • sonra şehir bandosu bir konser vermı~· Halkevi gençleri Defl5en Adam piyesini 'temsil etmişlerdir. 

Hükumet, 
lc;in 

Pirincs 
Esaslı 

istihsalinin 
Tedbirler 

Arttırılması 
Aldı 

Ankara, 7 (TAN) - Bu yıl faz l rılmış bu işe harcanacak miıteda
ıu zeriyat yapılması ve ıvi bir is- vil sermaye 1,500,000 liraya çı • 
tihsal yılı olması için hükümetçe karılmıştır. 
alınan tedbirler genişletilmekte - Geniş zeriyat yapılan devlet 
dir. H~küm~t tohumluğu ol.mı - çiftliklerinden başka devlete ait 
yan mustahsıle tohum tedarık et boş arazıyi işlemek veya işlenil. 
mek veya tohumluk satın alması miyen hususi şahıslara ait ciftlik 
ıçin ödünç para vermek üzere ve araziyi kiralıyarak bunları da 
Ziraat Vekaleti emrine 2,600,000 işletmek için zirai komitalarııı fa 
lira tahsis etmiştir. nliyeti de arttırılmıştır. Bu iş ıçın 

Bundan başka çiftçiye ucuz fı. de 600,000 hra tahsis edilmiş bu
yatlarla pulluk, sapan demiri ve lunmaktadır. 
sair ziraat aletleri tedarikı işine Ekmekten sonra halkın belb 
de büyük önem verilmiştir. Bu başlı gıda maddesini teşkil eden 
maksatla evvelce Ziraat Vekale~i pirinç istihsalini de arttırmak 
emrine aynlan 500,000 lira arttı· t-:nr Sonu Sa: 2; sa: 2 

Çin ordulan Basktımandanı 
Marec;al Çan-KaY-Sek 

Birmanya Harbi 
Çok Şiddetli Bir 

Muharebe 
Cereyan Ediyor 

Ranqon, Tama men 
Ö lü Bir Şehir 
Haline Geldi 
(Yazısı 2 inci sahifede) 

Fra nsada 
Milli Ma t em 

Yapıldı 

Petain, Mesaimda 
İngilizlere Ağır 
Sözler Söyledi 

Paris, 7 (A.A.) - Bombardı
man kurbanlarının cenaze tören
leri Boulogne'da Sevre'de ve da· 
ha baska nahiyelerde yanılmış· 
tir. Boulogne'da tören, kilisenin 
bombardımandan !azla snrsıntı 
~ecirmis olması dolayısiyle saat 
10 da açık havada icra edilmiş
tir. Adliye Nazırı Batel m· J\fa· 
resal Petain'in bir mesajmı oku· 
muştur. Tabutları mezarlıb 25 
furgon ta~ımıc;tır. Bombardnnn· 
na ui!rıvan diğer nahiyelerde qe 
•örenler vanılmıştir. Çok kala· 
balık bir halk teesc:ür ve hu u ı
CİT'~~ törPne i~irı:ılt :mi~tir. 
Mareşal PetaiR • mesajı 
Vichv. 7 (A. A.) - "D.N.B.,. 

Parisin fngilij>,ler tarafından bom 
hıılnrıması neticesinde ölenlerin 
,.,.ömülme töreni münasebetivle 
Mııre~al Petı:ıin'in bir mesaiı o· 
kıınmnc:tur. Mesajda ezcümle de
.ıilivor ki: 

O gecenin fecayiine ait tafsillt dl
mdlarımrzda o kadar büyiik tesir bı
raktı ki, duvdukl:ırımızı ifnde edecl!''t 
kelime bufa.mrvorum. ' 

t,'"ii? Sonu Sa: 2; Sil· T 

--- ----- DiKKAT .ununu ununu~ar ~..., 

Kimdir Onlar, Sorabilir miyiz 1 
Uzun bir müddet kapalı kaldıktan sonra bu hafta tekrnr

çıkmağa başlayan "Bozkurt,, mecmuası, okuyucularına 
ış!ediği günahların hesabını verirken mühim bir takım üşaatta 
bı.:lunuyor. E! C I 

. Bozkurtu çıJfaranlar idealist Türkçülerdir. Halbuki aralarına 
k'"!ndı muvafakat ve malümatlariyle, milliyetçi geçinen bir takım 
şarlatan ıdealistler de karışmış, bu yüzden hem şahısları, heın 
guttuklerı ideali zarar görmuş, şimdi bu, ıdeallerinı şohret, parn 
ve mevkı kazanmak için basamak yapan bu sahte ve şarlatan 
türkçüler<leh ayrıldıklarını haber veriyorlar ve diyorlar kı: 

"1938 de ~öıunck üzere olan Tiirk<'ülük da\•n ını <Atntiirk 
\"C ismet İnönii \"C Halk Paı ti i bulunduğu de\•irlerde Triikçiı. 
lüğün niçin ve nasıl . önmek üzere olduğunu anlamak d'l ~iıç 
ya!) Uozkurtç1ı!ru ellerine aldıkları zaman Türkçiihik dn\•asın
da samimi olcwluı la olmıyanları gayet 1-ıol.aylıkla ayırt ediyoı. 
duk. Fakat menfaat için Türkçı.ilük yaa,aııları teşhir ~tm~R 
istem<·dik. BiJt.Jd"' kendimize bunlardan istifade etmei\. gcr~k-
tiğinı düşündiik. Onların bu yolda ~esıcnni '1 ürkçü efktdtumu. 
miyc-"·e ula,.tnmak ,.e yardım etmek Turkçülüğe hayırlı bır '§ 
yapmak ricnır·klir. Biz o zaman böylP di4~ündük ,·t~ hu kurar 
sonua,d: Türii.<'Ü geçinen bir kısım ımılıarrirlerı -ıinıdiyc n:a· 
daı· okuyurnl.ırıın1za hep tavsiye ett•k.,, 

''Fakat son kapalı kaldığımız müddet boyunca şahit oldu. 
ğumuz hadiseler ne kadar yanlı~ dlı!_iiindüğiimüı:ü bize öğrettı. 
Ukanumumiye, şaşılacak bir sezişle, bu yapma idealist1C're 

hiikmünü vermi ti. Onların yazılarını okumakla beraber .:ınlnr 
hakkındaki kanaatini deği~tirmiyordu. 

• "Bozkurtun yeniden çıkacağı haberi bu yalaucı idenli t
lnce kara haber telakki edildi. Türkci.ilük \•olunda kazandıkla. 
rı paralan adalarda, boğazda, safa1arda bol .bol yemişlerdi. Hal
buki Bozkurtun çıkmasiyle keselerinin geliri azahtcağını he. 
sapladılar. Bu idealist taslakları Bozkurdu hükumete ı:izli ıur
nallerle lekelemek istediler. DahB iğrenci gerçekten idealiı;t 
hildiğimiz birini de oyunlarına alet ettiler ... 

"Yukarıda bahsettiğimiz sebepler bize doe-ru yolu gö::;ter
di. Adı ne kadar tanınmış, ikna kudreti ne kadar keskin olur
sa olsun, mazi!Iİ yüklü, Türkçiilük yolundaki faaJiyeti bir lul
;cançt an, bir mevki ınenfaatinden hız alan, samimiyeti ~iiplwli 
olan insanlar bu davaya faydalı değil, ancak zararlı otabilirll·r. 
Bu dava, tertemiz ellerde olmalıdır. Hiçbir yabancı paranın 
kirletmediği, hiçbir ticaret kaygusunun nasırlaştırmndığı, hiç
bir me,•ki ihtirasının hozını.dıf"ı ellerde olmalıdır .. , 

(Devamı: Sa. 2, Su. 7 de) 

• 
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Numfnin hakJlcaten yüziı deilfDlİI 
U. Sanki birdenbire on sene ihtiyar
llm11 clbiydl. 

- Paclilı: sibl el lciri deiil ld 71lı:a
JIP lnartufaymı. Benmı lnzım 1 Bas 
acık bir fabiıe olaa .. Nazmlnlıı kısı" 
e7ecekler ... 

Ba tozleri narasında kavvetli yam
niiırle masayı ıiimletl.yorda. 

- Herlreme brıı ae diyeceiiz1 .. 
- Madem iri ba me1eleyi ticümfil-

len batb kimse bnmtyor. 
- Bana bu halde nasıl Jı:oca bu-

Jaru '1 
- IMSyle malıakeme etme... He

pimis bir felllret kartısmda.,,z. Buna 
e1 blrl"f yle çare bulacafu. 

Numi omuzlarını allktl 
- len de onan kadar cencıin. Ha

'8tta senin ne tecrtiben var1 
- Burılan bırak. Hepsin! yarın lı:o

ntanız. Bucün ba nbyı anut. 
Numlye bir pşkınhk •e llciz ıel

.ı.tt. Gene brnmm 13zlerinl bbal 

..Uyor ve ona bır çoculı: ıibi itaat e-
dborda. • 

- YaJmı, dedi K•l'fllll.I selmeain. 
Ttlstbril sörmek istemem. Kendimi 

ptedemeyip elimden bir bıa çıkar 
.,.. lı:orbmn. Odaıından başım cb
pn GJlrarmıyacak. Yemeiini ıen ıö
tllrherinin. Bakalnn ba meseleyi na
m haıtedecefiz1 

Fahire- Cemilenin odasına çrktıfı 
ı..•suımı ıenç ini tam•miyle milıterib 

lıitaP okayordu. 
- B•ban pelr fena olcla Cemile. A

t.ta hayatından korktum. 
- Gedttirdi ya; ona bak. Böyle 

daha ıiyac1e memnunum. 
- Neden? 
- Neden olacak? Belki ba haya-

tllDnl ıeldinl dellıtirecek bir lmll 
lar, ilen de ba defipniyen Y3ta1'1-

cemberlnden lnırtuımu, olurum 

Brtetl dn Numl 71taiınc1an daha 
ı-ıl9'-pn bir ılma He bıktı. Fahire o

blitiln ıece ayumadıimı biliyor
fabt mnirlenclirmemek için 

ı....•IOrlınaıDJıtı. 
Numl kahvnini içerken ıordu: 
- Ne diyor1 
- Hlc ne desin? 
- Halinde b"ru nedamet neri nr 
1 
Fa1dre :palan oldaianu bile bile ce

•erdi: 
- Olmu olar mu? Ailaıuıından 
slen yumruk ıibi ••• 
- Edepsiz. Rezili 
tDr heyecandan •onra bn koca bir 

c1et ba me1ele ile hic allkadar ol
ddar. İkili de Mıbrlamaktan çe

neleri korlnı18 bir rflya drmilt 
M 1411er. Cemile babasına raalama

lllÜ icfn odaandan çılmnyorda... U
..__.,_,. amana: 

- Balıllm bana ı.tediti muameleyi ,....._._.Mllr. Pabt 1nımın M>nana bclar 
lllllll•M7fe c1evam edecelini nnnediyona 

Yazan: IRF AN BEHCET 

yanl11 düıilnüyor, bir ıün nasıl ols 
bu kafesten uçup ıideceğlm ... 

Fahire; 
- Saat Diyorda Yaptıftn badala

lık biçare adamı o kad:u fena bir va
liyete dütürdü lef iki ıecenin içinde 
zavallı tamamen göçtü. Hakikaten öy
le idi. Ahmet Nazminin alnındaki kı
nııkhklar birdenbire derinletmi, iki 
katının ortasındaki çlıci ldeta bir 
bıçak yarasının izi cı'l>" kesklnlqmiıti 

Yan odaımdı, calışmak için masa
ıınm başına ceçtiğ zaman dalgın na
urlan bir yere d iriliyor v~ öylece .. 
atler ıeçiyorda. Yanlanndaki boltan
cı Bekir atannı karnı Nef ıe mnım 
bir sün Fahireye: 

- Beyefendiye ne oldu? Geçen giln 
raııeld"m ... S nki b"rdenblre ihtiyar
lam"-·· Dernı.tir. 

Nazmi, 11lr ıılı: İstanbula iniyor fa
kat Fahtreye nlcin indlfinl söylemi
yordu. Bu minah süldlt on beş gün 
bdar dnam ett" BI sabah kahTeti
nl içtikten ıonn kanıma: 

- Ev işi seni biraz fazla yoruyor 
dedi. Benim tanıdıklanmdan birinin 
tani7niyle bir h ımete bulchun. İki 
ıiln sonra ıelecek ... 

- Simd 1 k bana büyük bir ihtiyat
sııhk gibi görüyorum ... 

- Neden? 
- Cemilenin vaz yetini biliyorıan 

Etrafa dedikodu saçacak bir yabancı 
kadını ba zamandı iclmlze solrm•kt• 
mlna var mı1 
Nunıl, lnnşık çelaresinde lnım z 

bir tebessüm rüzcin dıllrlandırara~: 
- Senin aklın ermezi Dedi. Boyle 

daha bayırlı olur ... 
- Anlamıyorum. 

- Eğer meseleyi sen n anl mamak-
- Eğer meseleyi senin anlamaldr-

fma lüzum ıöıtermesem tafsilat ver
mezdim. Fakat matlak.ı ıenln de cür
me ıer k olman Jlzrm. 

- Rica ederim müphem konutma. 
Nazmi, bitird f sicaraıının atqia

den b r nniılnl yakarak· 
- Anlataymı Dedi Hitmeıcı olualı 
retirdiflm ba lı:adm bts: CemilenJn 
picinden kurtaracaktır 

Fahire bir dar~ yemit ıibı santl
dı: 

- Ne li5yl6yonan Ahmet? 

O>etama nr> 

r :~ RADYO • 

a.ao Prosnm 
1 33 Müzık (Pl) 
1.45 Haberin 
t.00 MUrık (Pi ) 
t IS Erin saat 

ı ı 30 Prorram 
12 33 Trlr ltt 
12 45 Haberler 
il 00 Şarkılar 
il 30 Orkestra 
il 00 Proaram 

1
1 LOS 1>a8e orttstrı ı 
IL4S lroaa ... 
11.SS Paal 
l t 30 Haberler 
lt.45 Konuıma 
19 SS' Şın soloları 
20 IS 1Conu...,a 
10 30 T rkiller 
21 15 Tevsıl 
21 U Dıns musl"11I 
22 SO Hıberler 
22 45 Kapanıı 

[ G'CE. GE.LE.M HABERLER 1 

Hukumetin Kırtasi 
işleri Düzenleniyor 

inhisar 
Maddeleri 

Şube ve Mağazalarda 
Satış Durduruldu 

TAN 

Munakale lslerimizin 
' Verimini Arttıracak 

Tedbirler Alınıyor 
Münakalat Vekil Beyanatta Bulundu 
Birkaç gilndenberl ıehrlmizde bu- lan posta ve telefon memurlarunıstn 

lunan MilnakalAt Veklll Amiral l'ah- verlerlne yenilerini bulmakta çok zah 
rl Engin, dün Münakallt Vekl111line met ~klyonıt Yeni memurlanmızr
bağh muhtelif müesseselerde tetkik- ve bilhassa km memurlarnnam kabl
ler yapmıştır. Kendisiyle aiSrO&en liyetlerfnden ve işlerine karıl R&ter
blr muharrirlmlze Amiral Engin su dikleri bağ1ılıktan memnunuz Tele-
beyanatta bulunmuştur· fon s~kemlz tamamen mahmul bl 

fnhJııarlar Umum MtJdQrlOfünOn 
verdiği bir emir üzerine, diln tOnel
deki inhisarlar satı$ şubesiyle diler 
satış matazalan bAyilere inhisar mad 
deleri satmamış)ardfr'. Umum MO
dilrlilk bu satış duruşunun muvakkat 
oldutunu ve bazı idari sebepler yü
zünden bAyiJere satış yapılmadıfmı 
blldirmlsltr. Öfrendlflmlze ~re. İn
hisarlar Umum MildQrlilfij bugQnler
de bir beyanatta bulunacak ve vasi
yeti izah edecektir, •- Birkaç gilndenberl fstanbuld haldedir. Y•ptıfım tetkikler netice

VekAlete balla daire ve mOesseselerde ,inde esltt abonelerfmlzd@n telefon
teklkler 711pmakla m@Mlllilm. Taııt larmı terkedenler olmadıkça yeni ta

Millİ PiyanCJO Dün lşlerimizln eheınlmyett herkesçe ma- leplerl karsılamanm imkAnsaı oldu-
ldmdur. Fevkallde ahvalin icap et- tunu an1adnn. f!rtanbul santrallannı 

Ankarada Çekildi tlrdlfl normalin \lsttlndeld taşıma tıs- tevsi etmek lAzTrndır. 
MilH Piyangonun 9 uncu tertip 2 !erini başarabilmek tein, esaslı ted- Devlet Demlryollan. Haydarpaşa ve 

inci çekOlşi dün Ankara Sergimnde birler abnak mecburiyetindeyiz. Bu Sirkeci lısletmelerl muntazam çalısı
yapılmıstır. İkramiye kazanan numa- vadide gemi !lahlplerlyle de konu•- vorlar. Yeniden aldıtımız but ted-
ralar şunlardır: malar yaptım, birlerle rtttkce artan kara nakliyat is-

25,000 Lir• Ken"•" Numara: Fabrih ve havu:zlamn11da da fRZ- 1erfmfıl tanzime pyret ediyoruz. 
387358 la ~ak mecburiyeti vardtr. Ta- GQnQn en mQblm meselesi olan ve 

10.000 Lira K•nnmn Numaral•r: mfr malzemesi bulmaktaki ırtı~1QIO ~Okt\metln çolı: ehemmiyet vet'dltl 
262262 288988 3211573 llnlemek için çareler anmak remlle- rlraat seferberlljlne I>Pvlet Demlr-

5.000 Lir• Kaaa"a" Numar•l•r: mlzln yükleme ve bo$altma iŞierin! YOilan d• fıtlrak etmlıttr. 
068043 12857'7 188573 175347 293149 hıdandmnak llmndw. Bu hususta tdarece Jaı>tlan ha1t1'ltklar sayesln-

2,000 Lira Knanan Num•ral•r: ırereken tedbirleri •llkadarlarla mO- de 1019 ctanGmQ patatel 1480 d~O-
Son bet rakamı 30'741, 35024 53555 uk~ ettim, mtJ de muhtelff hububat olmak Qze-

ff9362, 74983, 75284, 78547, 79428, Haliç vapurlarının tamiri çok esaslı .. e CftnRn 2479 dönOmlilk ıerlyat yA-

94543, 99727 ne biten 40 bilet. bir surette yapılmıstır. Bilet Ocretle- oılmıştır. 
1.ooo Lira Kınn•n Num•M1ler· rinde yapıl n bilyük tenzllAt netice- O.nizvollarr f brikalRrmda bir Su-
Son b rakamı 02470 11789• 12982, s"nde yolcu nakliyııtmtn derhal iki ~attrın itibaren ll~le Yf'YT!eklerlnln fab-

14257, 19561, 23216. 23727, 27402, m 11 arttrj!ı görlllmOştOr. 1'İkala1'C8 +Pminl çok iyi neti~ler Yer-
34830 41225. 51817. 55594, 55749, Fabrikalarımızın tamir ve inşa ka- mlstlr MDH Şef:ln teı;llerlmltln iqe-
55821, 84791, 88135, 78101• 91502, blllyetteri yüksek derecededir. Kısıı terinin temini hususund• kHmOr hav-
95595 9947'7 ile biten 80 bflet. bir zamanda birçok gemilerimizin tJI- uuımda vennit oldutlan llk emrin 

500 Lira K•un•n Numar•l•r: mirlerlnln ve havuzlama işlerinin ya- mesut neticesi buradıı da cok kısa bir 
Son döt1 rakamı 3584, 4092, 8015 ttıldıitı tetkik t netlceslndto ıörlllmüs- "<Smanda ırörülmil,tilr ... 

ne biten 120 bilet tU1'. MünakalAt Veklll. fabrikalar clva-
100 Lira K•Hnan Numualer: Deniz Tıcaret me'ktebinln bu,ıtünkll rmdıı lsci panslyonlan kurulmMı 1-

Son üç rakamı 580, 938 ile biten durumu çok lvldlr Bu mektep Cilm- cin alAkadarlara emirler \•ermlstlr 

800 bfl~. hurlyet ldaremiz"n Türk bahrıye111erl fsc:l panııivonlart lturuhnalı: sur@tt..le 

50 Lira Kaz•n•n Numeralu: için kJ,.Y1T1etlı bir eseri olmu~. fabrikalarda calışanlarm istirahatleri 
Son ilç rakamı 245 303 794 llJe bl- Posta. telgraf ve telefon ldı.releori- temin edilecektir Vekil mntehassı 

ten 1200 bilet ' ' miıln iıslerl iki üç misli artmıştır. Bıı ·~ı yet1$tirmek lru~lnde olan uıı-
10 Lira K.•Hn•n Num•r•l•r: vQzden dolan zorluklar1 ka~lamak talarm maaslannm arttınlma!!I ~n 

Son iki rakamı (54) ile biten 4000 'tein tedbirler nlmıya mttbunız ı\<ı- m{Je!:!'le<ıf'lf'r«' t V!li•~lerde bulunmus-
bil t kerllk \' zifrl,.r nl ;r vn ,.,.~ .. ,,..,.,, t1ır 

e. -~~------........................ --.... ~~--

Ziraat 
Seferberliği 

.. 
8 - 3 - 942 

Kimdir Onlar, 
Sorabilr miyiz? 
~ Bqtan ı incide 

Bozkurttan çıJı:anlan:-ıııc.ı bl
T ohumların Kazalara ıa memleket içinde ideaıı.t bir 

rümuz .llibi çalışan elleri yabancı 
T evziine Başlandı para ne kirletmiş, ticaret kavıu-

vı1ıyet dahilinde ziraat seferberlltt siyle nasırla""ış, mevki ihtfra
hazırhklan devam etmektedir. JICaıa- siyle bozulmuş bu vatancı, bu 
lara ayrılan mıdr tohumlarmm ıön- vapma idealistler kimlerdir? 
derilmeslne başlanmıştır, Her kua Bunl•n sadece Bozkurttan at
kendi tıeskllltı ne tohumluktan kiSy- mak kafi deITTldir. zararlannın 
tere glJndereeektlr. tltbahar ekimi r- önüne gec>mek icin efkAn umu
çln tarlaların iılenmesl hayli ilerle- mive önünde teşhir edilmeleri 
mlJtlr. Hava birkaç giln daha yafış- lbımdır. 
sız gidecek olursa, toprak tavmı ta- Erkeklik bun1arm isimlerini 
mamlamts olacak ve kolaylıkla ıOmıe "'"lrlavıp ideale vaotıklan zarara 
işleri bitirilecektir, Şehirde bat. ve 11öı vummak delil sinsi sinıd ca
bahçelerlnde yazlık mahsul yetıstlr- Jıc:tıklan verden ctk!U"IP efkarı 
mek için müteşebbisler bel ve çapa nmumlvenin proiektör.leriyle y-
tedarlk etmlye ça11$maktadırlar. ,:ı a. 

Patates tohum1utu Trabıondan ~ rnlAtmaktır. Bo:ıkurculardan ı
tlrllmektec:llr VIUyetln bu tohum~ tfPaUeri ve memleket namına 
yalnız pııtat~s yetlstfrebflecek mmta- 'h .. \.lon•., lti7mP+ 'hn~nr 
kalna göndermesi takarrür etmlstlr 

Fasulye ve nohut tohumlutu da SPOR: 
bugilnlerde ehrimize getirl1m1' bulu
nacaktır. Sebze ftdeleri Beykoz ve ~ 
Bilyükdere fidanhklanndan verilecek ~
tir. Ancak bunun için daha bfr hayli 

Saray l.;tanbul 
~norla Karsılaşıvor T.aman vardD". 

Orta Avrupa ile 
,,caretlmiz Ar+aealr 

Bir mOddet evvel Orta Avrupaya 
gitmiş olan Ticaret Otfsl Umum MO
dOrll Ahmet Cemil C"onk ~hrfmlzf' 
dönmfi tür Ticaret Ofisi Umum MO
d{Jril Almanyad•n sonra fsve~ w 
Macarl11tana gltmlıs ve bu memleket
leri a!Akalandrran ticaret işleri etra
fında görOşmeler yapmqtır. 1tha1At 
ve Dıraeat islerine ta•11ölt eden bu 
l!BrOsmelerln mOs~t neticeler verdiitl 
l\frenllmiştlr Ofis Umum MüdUrOnUn 
bu temasları Orta Avrupa memleket
leriyle karttftkb ttearetfmı.t inkişaf 
nttfrecek m•hiyettedlr. 

Ahmet CemO Conk, Aııkaraya gi
derek Ticaret Vekl111Jfne ınnı.meteri 
hı kkında izahat verecektir Oflı MO
dOr muavini Emin Macaristanda kal
mtştrr. Bu harta !cinde memleketimi-
,. dlmecektlr 

LiR maçlarına buliln. l'enerbabce 
ve $eref stadlarmd· devam edilecek
tir. 

P'eneorbahce stadında evvell Jl'enl!'l°'" 
bah~ fle Taksim karııJaşacaktlr. J'e
nerbahçe için pek de mOhlm bir ra• 
lcip olmamakla beraber T•kıim takı
mı Dımal edilecek bJ\o ekip de delll
dlr. Bundan sonra Vefa ile Sme)'lfta
nlye oynıyacaklardD' ki, iki taknnm 
kuvvet itibariyle mOsavt deneeek lı:a
dar birbirlerine yakın olması. sıla bir 
mRc etkacaf\nt göstermektedir, 

3 Lir• Kazanen Nu"'arelar: 1 1 1 
Son rakamı en. c2> ne biten 20.000 Dnmluoınar Dün aşe sterile asa ı ·- n-·ı 

bile ikramiye alırlar. Pireden Geldi Tacl(ilA+• n;;r"ccıeok 1 KOÇ'OK RABERL~ 

Seref stadmda Dk lı:arsdaıma J!e • 
siktaş ile Altmtul •r•dndadır. Bun• 
tlan sonra Bevlı:oz de ~ n
kı bir karsılasma yapacaklardır. En 
!lOn ve en mfihlm oyun Ga1absar87 
ıle t tanbulspor arasmdadD', aaı.ta• 
c:aravın. bu maçtan galip çıkman her 
ııe kadar tablt bir netice olacaksa da 
tKtanbulspor ka1'9!Smda temldnlt dav
ranacaih •nlasılmaktadır. Hem@n bo
vun ~eeelt kadar lcunetsiz obn.,.n 
fstanbulsporun da lnatC'I bir oyunla 
rıınca heyecan vermesi ümit edilebUir. 

Beşiktaş Halkevinin 
Kır Koşusu 

13 Sene 5 Ay 
Hapis Cezası 

Beyoğlu, Şişli, Usklldar ve Kadıköy 
semtlerinde 19 apartıman, ev, mağa
za 'e dükkAn soyan ve yakal narak 
dliyeye verilen JICoconun duruşması 

dün bitmiştir. Asliye yedinci ceza 
mahkemesi 23 yaşındaki bu hırsızı 
her suçu için ayrt ayrı hııplıı cezaSt
na mahkdm etmiştir. İki s at stıren 
karardan anlaşddıtma göre, Koço J3 
sene 5 ay hapse mahldlm edilmiştir. 

Yunanistana yiyecek maddeleri f!Ö
türen Dumlupmar vapuru dlln lfma
nımıza gelmlşt r Vapur Yunanı t n
dan memleketimize getırnecek 1000 
Yunanlı çocuJu buna ait formalltelrr 
tamaml:ınmadı~mdan bu sefer getir
memiştir. 

Çocuklar Oumlupmann yeni lf'fer
den dönilşOnde getirmesi kararlaşır
sa. vapur Pireye g!deorken çoeuklarm 
ba)dmı tein sıhht bir heyet de gide
cek. yolda çocukların yatırılma11 ve 
dO)'llru1ması lı,:ln kAfl miktarda mal
zeme ve gıda ddelerl ~t{lrecektlr. 

Ticaret VekAletl nlllkadarlara gön· 
derdi~! bir tell?rRfta bundan ı;onrıı 

bf tün !ııse mevnılariyle y lnrz f s 
MndilrUlğüniln m~«Ul olııcağmı bll
dlrmlstlr. faşe MildQrO Valinin emri 
altında çalışacak ve bu mevzularda 
Valiye hrsr bütün iaşe lsferfnden 
meml olacaktır. Ekmek karnesi dalıt
mak için Belediye emrine verilen 
kadrol•r da ta,e Miıdth'lfttone df!"V -
redflecek, bir kısmı ise lll\rolunacat
tır. Mevcut 18'9 bUrolan da yenJ bir 
ıekllde calqmalara basbyacaktır. 

+ VALiNiN TIEPTIŞLSRI - VaU dtıa 
ıabab ,..ı ,..pıbaalrta olan Jl'Oll•n. ~ an .. 
HabclOfhı • ııca-.. .. · a .. ı '9Jftn l'Olla· 
rını ırer111lf, ,..,nana sGratle llnllaH lcla -ır 
... nniıtlr. 
+ KURIUll RlallZLARI - l•haa Mah 

m.ı tOrlMelahı ...... ı ... 1ı1 ıı-...ıan cahp 
aatarken J'•lıala•• lshalı " lleeatl a4Jay.y~ 
verllmlttlr. halar SS lrlle ~ HO .. yfn 
adında biri• Mterbtı nt ......_ J'•hlafl· 
mıtlardrr. 

BB11KTAI HALKIEVIND&Nr ..... 1U1 
ı t de EYimlaln llılncl mOklfatb lar ~oı••• 
iki lıataıorl tbmnlkft ,..pıtacalıtlr •tk•lıe
ı.a,.. lıtinılı edecelı olaalar ... , H la HaU... 
vlnde bar~ bul•nmalan llmndd'. Ataflültl 
halı...,. arlıada,ıana ltltfea tapflerl rica .... 
nar: 

lKJ'•n Klbtteel, !faili Kona. Saat, CenıO. 
Musa Klmn. Şakir Neriman " n.uan ,.._ 
kU. ıc-aı IC6k .. I; ~ O•caelhl. RalılP 
Nara 

Mt-'~AMF.RE ı Altın Flyatlan 
Yanl1111s ... ffler C...lntiain Fatih naı..ı Bir altm ohD Qç Undan ft bir 

-nfaatitM 10 Mut .. ıı akpını lltıafr lh• 
tla tarafından Cenberlltat sinema ını!a bl• gram külçe altm '50 1nırutbm utd-
kon..er Y•rlfe~ektlr. m1ştır0 

Müttefikler Niçin Ekmek Dajıtunı Mütteflklerfn Yap-
T eıebbüsü Ele ~ Baştan 1 

incide 12.fr Baıtarı 1 incide tığt yardam Birmanya Harbi 
Alamıyorlar 7 lere mahsus olmak uzere fazla "Ş mdi kapatıyonu. Yat&Sın Kra- kJjJ8 Bastan 1 lnclde 

• ekmek verılmesi luzumu bıldirıl- Uçemlz. Daha iyi cünler temennlıl-
~ B şta ı ı ide · ı· - ı le,. Cavanm d fer merkezleriyle de Stalin 900 .Ondelik emrinde, 
a:ra a rı ne mıştir. Vi ayet agır işçi sayı amı Alman ordwıunu bir,.,.k milletle-

. d "d ed lh tt ak] kild b t t muhaberenin kesilip kesilmed ii he- , .. nn e ı are en su tara arı, yac an şu şe e tes ı e mı~ niız maldm değildir. rin desteklediğini. halbuki ·Rus 
Mi.ınihçı, müfrit muhafazakarlar- tir: tnılltere ile Cıva arasındaki muhı- ordulannın buna benzer bir var-
dır. Bunlar harpten evvel İngilte Kaptan, kamarot, gışelerde bi- berenin her hancı bir inlntaa afradı- iım J?Örmedi~ini kavdetmistir 
reyi hazırlamamışlar, harpten son let kesenler, vapurlardakı zımba- ima dair Londrada henüz haber yok- ~unu belirtmek srerektir ki. Bii-
ra bile silihlanmada lizımgelen cılar, tahsildarlar, gece bekçilerı, tur, vük Britanva icin oldulu ıtbi 

Ranıon. 7 (A.A.) - Cuma Jrii
nü nesredtlen teblil: Cenup cep 
hesf nde Peıu dolavındaJd eevre 
bu.Un siddetli muha~belere sah 
.,e olmuş ve can>ımıalar esna
c:ında kuvvetlerimiz yararlık P.. 
•,.nnistir. 

sürati göstermemişlerdir. Hep ustabaşılar, hademeler, senntiret Japonlar Müttefiklerin 4mf'riluı Blrl~k hüku~tlE-rf i-

l 
bir uyuşma sulhu ile Almanya tipler, murettipler, mücellitler, ·11 t ol m ._,_ "in de harbi kazanmak VE' emni-

ıağ.t stlhlakinl Asgari Hadde ln•nnek ile anlaşabileceklerini ummuşlar elektrik saati okuyuculan, araba rı a Y unu nn~.. vptlf bfr sulh kurmak husu!Un-

0 B
• Bü ve gevşek hareket etmişlerdir. cılar, kapıcılar, yağ tasfiyecılP.ri, Tokyo, 7 (A.A.) - Cava cepbeıin- ia Rusva münasebPtlennfn ha-

Pinde ve toPeU ile de destek• 
1t>nen zırhlı kuvvetlerimizin yap. 
.,tı turruma düsmana alır za
•iat verdirilmls. dört tank kartı 
~ovma tapu ile diler haıı> mal-
"""mesl zaotedilmistir. Altmqtan 
'Azla düsman ölüsü 1ayılm1,,~. 
v AvtDlanm z eok hafif olmuıtur. 

zere ır ··ro Kuruluyor Düşmanlar evveli bu zihniyetin- süpürücüler, badanacılar, sanat den ıelen bir habere ıöre, batıdan vati bir Phf'mmivetl vardır Rus-
d b kliğ-· d · tif d kteb" t 1 bes" la k ıelen Japon kuvvetleri Baitriuorı'ıı a-1.-- 7 (TAN) - Hükfımet ğer bir koordin<>RVon karan ile en .ve u gev§e m .en ıs a e me .ı a. e ı, sucu r •. s~ a - va miltttofikJerfnd-- ne fsti-r' 

llllma:• a ... -..,;_.., -~ + .... ;., h tarafta h 1 J la ı.. .. .,; .. l ham leri ala,tıktan sonra Batavya ile Ban- .... 1~ 
• lerinin kırtasiye işlerini dü geçen sene kurulan tıcaret ofısi. e~ er yenı am e er- r, mu~ ar, am l§Çl • doonin araımda düşman lnlvv•tlerlnln ~fmdfv~ kadar v11oılan T&rdtmır RA"~a vazıvet delismemiş. 

lanek mabadiyle yeni bir nfn sermayesi 9 milyon lira art- lel ~gdi~iz ~paratoaffrluğunak lmdarbe- e!l~n~e doı:::nacıl~~ ~apanlar rlcat :pola 1r.:1m1,tir Ca•• batıun- ıifl'Vanıtnr mı? Büvitk Bl"fbınv• 
kurulmaktadır Bu büro tınla ak 14 il r karı er ın ırmıye muv 8 o uştur. 16ır ışçı sayı ıyaca ar ır da yapılan hareketlerle birlikte ola- tfifer slnari•lPrden daha ftt~la e 

dairelerinin °kilıt., zarf r ~ yon ıraya çı 1 İngilterede her sınıf kimselerle Elemek milctan bir nk bir Japon lntası adanm merkez- hemmivet vereft"k bu isteıtt ve-

F.saslı • 1er nonnal 99Jdl.. 
rahsmılrtadır 

ve benzeri ihtiyaçlannı tip maktadl ır. Yakıneb. pazak rtelrd~ gilnn temas ederek vaziyeti yakından miktar arttırılaeak inde Soeralrarta'y8 aclar •l•lftllftrr. rine eetfrmektf. tf.l'Pddüt etmi -
ek ve kağıt istihllkini U- neşro ~ac ır 00 ınasyon tetkik eden meşhur Amerikan ga Banda dlltmamn ehemmiyetli tank ~ktir. Fakat Rusya bundan 

Dün eec Ranıon ıtmallnde 
"ir tavvare alanına bombalarla 
~:ıarruz edilmis. fakat te1efat ve 

~" ...... r •• ,,. bir tasarrufla yapmak işıyle karan ıle de krom satışını tek el. ıetc:cisi Ralph lngersol'un müta- Ankara· 7 (TAN) - Bundan bır teşelrlriillert topla bir halele bahm - daha faı:lasını istlvor. Atlantik 
olacaktır. Buna dair ko _ den idare eden Etıbank emrine 1ia ve müşahedesine göre ise va- müddet evvel ıörillen lunm U.erlne maktadır. demecinin de ıösterdlii .ıbi. Bü-

•. 1...,., ..... eot.1r 

Çbtde Rirmon11a glni 
:ADl!fllıl b • . . 1 lık . t d •e mavaJdrat bir saman için her ıUn Cam miülaf•n•• lanlnttık 1 leıUııasy,on karan bugünlerde res u ış ıçın bir mi yon lira müte zıye şu ur: •erilen ekmek miktarının 375 ıram- ...,. vük Brttanva ve Bir esik Ame- Çanpins. 7 < A A ) - YU'lll • .,.. 

pzete ne neşredilecektir. YL davll bir sennaye tahsis olUDJllak İngiltere her şeyden evvel 1n. dan 300 sruna indirilditi malGmdar. ibere imlf rib .ıeleeekteki ernnfvetlerl l~in "111nft siinl .. .,,ıacaktır Raik tan-

llıımmıııe bu..n .. 1er"de ne.w.lunacak di - tadır. giliz adalarını duıünüyor. Harbin ö1nn.1:&ımise sore -~uı bir ıaman- ''msıvorlar. Soyvet Rusvanın '•ndarı tesahUrler 711mlaca1r •• n"7o 
a~ '$"- t_:.. .... r- Tokyo, 7 (A.A.) - J•Pon 11kerl tf ~ ta 

başlangıcmdanberi AU.8iliz ve A- da belki ıelecek ay ba,ından it ba- mlltahltlerine s!re. Can mldafua- a ayni 11.•YJfUVU RÖStennm • taanaf nesrintu bulanacaktır Blr-

Fransacla Milli 
Matem Yap1ldı 

.. Battan 1 lndde 

ırr- ubrlerini ilime b111 lit
,.ım. batım bırakan iki sene 

,........... IODtak kanlı bir kararla onla
aleJblne dönen eski müttef kin cll-

"dlıılh!ırl baklanda tarih hilkmllnl •e-

Taa Nehri Taııyor 
Sofn 7 ( A.A.) - Tuna nehri tek 
711aıebneie bq1amıttır. V din'cle 

ftlllmdlr. Sebil' tuwnen tü
edilmittlr. Aatrepolardald mal 

mldanm lcerlere .Uratle tquDÜ il-
biltlln ~ptlara el konmaıtar. 

ailba•u Viclia böl1e1inde lnaanca ba 
A)'iat oldaia anlatdıyor. Sl-

U Balpristana yeni bir ıotaır l!al-
1alc:mn etmft, n baılmıma afri 

,_ıamı cluıwnana bllMlttla ~
tlrmlltlr. • 

lof:pa 7 (A.A.) - Kral Borfı ab
.,are teAirlerinl J'ftin4e lıiaat 

.-.lı ...,. Vlclin lıııllpalne 

tr. 
'9llar Daııili,e Mal1n Galwonlri

cle V cine ıelclill lıiWirilmektedir. 

lsffihsal Sefe~SD~ merikan fabrikalannm yaptığı ren bu miktarın coialtdmuı ~ok mah nm )'llnlnuın bJr sin mael" nelen 1_ 1,iidir Stalin Rusvanın hedefi • "*'" nlialne bir m ... f dnderil .. 
~ harp malzemesir.in en iyileri İn- temeldir. Mıktann ne kadar olac:aiı baret blnuttır Holuda maime- nin Almanlan kendi topraklı- """ Cin minet nln .,arclnm ~ lthfr-

S- Baştan 1 lndde giliz adalanna yığılmıftır. İngi - henüz taayyün etmemiı olmakla be- meti. 150 saat ıllren bir .,,.ıchnm har- rından cık•nn•k olduiunu SÖV· '"li haklrnclıı lrendlıfnetemfnat nrfle
maksadiyle çeltik ekimi talimat. liz ordusu .tngilterede alıkonul: raber ıeçen aylarda oldatu gibi yine binden ıonra adanın dolu merkez ve lemis ve bir Sovyet 1.aferinirı .... trt;,. 
namesi de değfftirihniı ve ekım m~- Dıjer harp~ ı- :::ın:cli~dar ekmek verileceii ıöy- batı uhlllerinde köprilba,tan tcaiı .\vnmadt veni bir emJ>f"rval zm Ran11on bir ölli teMr 
için müsaade almak müddeti de k~cı sınıf harp ~mesı • ve edllmeıf üzerine akamete aframr,tD' kurulmasına zemin olae lttna, Atılüte oelfll 
25 hazirana kadar uzatılmıştrr. mustemleke askeri ıonderllmiş _ Japonlar, lubaya'ya dotrudan dol- .:tair endfM!leri ortadan ks\dır-
AVPıca butun devlet lllt'IDurla tir. Böyle olduğu için .de İngilte- Yeni ParalanmlZ ra,,a hac:amdan celrlnmelrte w on.,, mak fstPml!ttlr. Artık anlaıntmıs- Rancon. 2 CA.A.) - Reaten ..... 

,,.. h tarafta ğlub t tecrlt ite ilrtlfa etmelrtedfrler. Mer- ttr ki, Rusvanın '1'ftnfvetf temir taablrf blldfrmw: RaNr"tt &11 1ılr ee-
nnm çiftçıye izami kolayltldar re~ turtW:: ıye e ugra. Ankaraı '1 (TAN) - fngilterede kez sahilinden hareket eden JaP011 <>dilemezse. Avruuanın emniVP tal,. hıll~ tre1Tftlstfr Bitin matua-
göstermes~. istihsali antll'll'!ak m . , amıştır. butınıan ve Basra,. aıebnlı bulunan kola Bancloeq"ln J mil tlmallae 1WI- tinf kurmak da imlrAnnzdır Bü •ıtri• Hln'hı "1rf c:a,.111 •aeahfrr Kas 
tedbirleri ön pJ.Ana alması alakalı Cung-King de çıkan bir Çin yeni paralarım!zı teııellilm etmek o- ml•tir. Batnn>'I ı ... 1 eden mtıfre- •rıılt "rltanvanm sfva!llt-tl han>"'' te11 e hnlan but YlftS'lllar w 781-
makamlara tebliğ edilmişti~. ııw:t~sine gö:e, müttefıklerin ıere cumhuriyet Merkez Bankası zeler ,imdi Bandoens' lraşatma ame- ulh zamanlannda duruluktur 'fta nblan o1rmmur TahUye dela-

Şlmdiyfll kadar alınan ve §imdi Pasifikte mağlup oluşları ne mal. Ankara merkezi mUdilr muavini Nu- liye1lnl tamaml•mak il ere cenap iı- vi•tyle Mitin hallı şehirden aYl11ant 
den sor.ra da alınmakta devam zeme azhlmdan ne mesafenin ta- rettfnln rf7uetlnde bir h.,.umlz ttlraınetfıulen ,,_ Wlttfnnelttedlrler li'akat Büvük Britanvanın bir 1claleftda" b8~1• .,.blann cılana11 
ecft!ecek olnn tedbirlerle bu se- zakhlmdan, ne lkllm prtlanmn Bura,. Sltmlftlr. Yeni paralarımız JaPonlarm alntll ilerle~1r Japo11 "vrum devleti olm,.lfla Mnlw>" •ıbif idi Sfmdlye bd•r bit c!erecede 
ne .. p:Jacak zeriyatm geçen sene müaadesizlljindeıı, ne de asker ealdleriyle de dell~lrllecektlr. ~terinin .. relretlerlni tara.nt T\.tltue konuan mt11et1~T cami ~eniıı ıstçttde bir tahffYf' ıarfllmemft _ 
lerden ..... ı.. fRZla olaca"'- tahmin bulummımawından ileri p1mlf. için ellerinde lretlf t.71relerf il& ba "~nın menfaatlf'rivl~ a1Akadr tir Bananl• beraber ha'rat bll1'1k 

~~ "' f Bu -·"'ldbi tlerin bebi lallllQall mldafllerl .. ~ fllmAlf mecburiYetiT"fff' nldutn d "ıi" """mfl)'ll alramac!an c199Mll ectf-
o\unmaktadır. ır. --. ye 89 - Biz flnvlili.k dilfmanlan.mız C.l'!RR RABBRtBR: 11110tnlmalT'•l1drr. İneflteT-t A- •or Ranconan tahr~lnl temht etlen 

sadece mUdafilertn cDha başlan- la fabrikalarda harbedlyoruz. Bu .,,en"ka w ltu1VBnın en 111r· .. "'annra1ann ço111 •rt?t cltillmlYOr 
Cordell HuD lıtifa gıçta buralarda tutunmak mÜID • harp makine ve malzeme harbi • T bo 7 (AA) J poa1ar 111ana baflııırivle birb\"lerfn,. ., Wırh• 1raprl•nn6' nlrtlyTe slrllen 

Edecelonit ~:ı.'t:t.m~!~~~!l!!'~ ~_:_~~lndvuı~birdf!:-~· mo.:. Pel~k ;...: -...im~ "11malan llmndır ve fnırftb oı:~ 1r•la'hehlr nltfp .., mlrlttmlen '11lldi 
. 1 .b;_._.t' ........., .. ~lllWWJ& en UIHU&& uua-. lan ltoemana'I ı.aı etmifl• ... te- "Pili.tinin IU anda bu anlıııınn • ... 1rahmnuttu' Ct..arda u1rerf ha-

lladrit. 7 (A.A.) - Vqinıtondan tı o mamuı • ra çıbrcbtumz gün lef..at>bua\l mtslilr ameHyealne ..._ederek Por- tf!srlh etmf!li de fevbllde .mıklar 71pıldrlmı sa.teren bellr-
ıelm haberlere ıöre Hariciye Huın * * * elimize alacağız ve harbi dilfma- teMs huclaclana ,,alrlqmalrta bahan • tiler wanlır. 
M. Cordell Hall'tln yalnnda istifa e- nın topraklanna götüreceliz. rmqlarc!rT. "-mmlyetlkUr Teso llerll,.n J•ııonlann teh&clf 
decelfne dair pyfalar dolaflftaltt•dD'. ıu llbeplerden ber birinin va Verilen ma16mata göre de fab. • -.ıtıncı. hhınan bu timanm mHafaaın 

0.!'.;~'!~:'~!:ı!:..~afaaklr ziyeti izahda kilçük bir bil riblarda harbi hunm•lr tçJn Macar KaWnesl Ankara ., (Rad,o ıuete.a' ..:., t.r...nı. ............ •"•••'""'~" 
sesi olduğunu kabul ttlıek dahi, ta.bit edilen tarih bu ,um llkba- 1 Almanlann RU8lan ~ex 

ispanya, Donanmasını 
Kunetlendiriyor 

lladrft 7 A.A.) - Bahriye NUtrh
tma 200 mi170D pecatalık mamam 
t.hliat ftrilmiltfr. Mncet s-nile
rta modemlettirilm•i •• denb Uı
lerinln ıenltletilmnı bab ı me-.11111 -
dar. 

ortaya çıkan hakikat milttefikle- bandır. İki üç ay aonra müttefik stlfa EdecelonlJ 1-int. RU81arm da Almanlan ge• Y• l)Utür Rusyayı boşaltmava ra
rin fU veya bu sebeple blll te- ler fabrikalarda.ki harbi kazan • Budal)elte, ., <A.A.) _ Basve- nlf t~raklanndan atam\yacakla. E. olacak audır. Eter Almanlar 
şebbüd ellerine almıJa muvaf - llllf olacak ve barbt cepheye nü- kil Ladia1as de Bardoal'nln hu- 'f"ID1 anlacbklannı. bu itibarla bu buna ran olmazsa Rual'lr ıenft 
fak olamamıı bulunmalandır. letthmiye bqlıyacaklardır. talık sebebiyle stmdiltk vazife ı- iki muharip dnletfn blrlbtrleriy t.>praklar• Alınan tgaU albnda 

E, bu ne valdte kadar böyle de İngiliz ricalinin dediği gibi, de. fa ed@miveceli resmen bildirili· le sulh yapması ihtimalleri iler1 calchk~a böylf' btr anlıpnar• ka • 
vam edecektir? . mek ki, tehlikeli ve lltıraplı ıün- vor. BasveldUn Jrabinentıı tstifm- ıül'UJmektedir. Ortaya ablan tiu bul edfıcekler midir • 

İngiliz ve Amerikan matbuat lerln çotu geçnrlf. uı kalınıp ~ı verdlli ılyalf maltfillerde ıulh ihtimali Japonlar tarahndlln Bu rul"ı rivayetlerinırı bir pJ'Oo 
ve riea1i bu suale fU cevabı veri- Bakalım ilkbahardan IOnra g6re. rivayet edilmektedir. Hab@r he- terviç edHmekteclir. Yaln• llöyle pıu1c."'da dmAsı ihtimal dE- h tı. 
yorlar: • cefimiz manzara ne olacaktır? nüz teyit edilmemiştir bir sulh yapılabilmesi için Alman ra ~Jme1d~dlr 
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Resmf Rulisalw• Halzclr. lcalnacla Günde 1 Kap Allnalallr. 

lstanbul DefterclarllğnNlaA 
Latanbul Unıvsstt.a babe-fnde kalorifer da1re.ı 711mndald Maada 

talebe için acıtacak kentin 11/3/142 Carpmba SOnD .. t 11 de Defter
ürlık Mil11 ~Wt MOdOrlotQnde ınllteeekkil komlqonda ~ arttırma 
p. ve bir ... mGddetJe klraJa ftrilecektlr. Senelik muhammen kira 
bedeli (380), muvakkat temlnab (2'7) Llndr. 

Talip olanların bu slb1 it ;raptılclanna dair nrala mO.bfte ve Cnf
'9SS!te idaresfnden muvafakat vesikan ibraz etmeleri maktuidir. Şart-

namesi MIDl DnWt 4 dl kaleminde ı&illebWr. (2813) 

.. rdur Mllye Hukuk Mahkemeal11· 

D•• H..._ ,. __ al den: Burdurun Tepe mahallesinden 
ı , UTI& ~ ıtezibmı otlu Hacı Mehmet kısı Slıl· 

1 1 ı o dik& A7ar tarafınclan kocaaı Burdu-

Mevya, Bağ. Sebze ve ~- Meralddan 
Ve Çfftçlere Milde 

Türkiyede ilk Ziraat 
Eczahanesi Asıldı 

İstihsal eeferberllllnde eok ,,. temiz mabm1 bol ,,. ıeJcem ~ 
...... ıo-1 etcek J"etiftinnek prttlr. 

Bu da ancak her ;rd mahalle muallat ola ._..,., .. Wm .tmelıc-
ıe bblldlr. 

MÜJDE : 

BELFAM 
lkılrlftl IUG0NDIN ltlbaNR 

Sa;rm halkımlZID hizmet ve Jltl
fadeleıine anetmelde ,..ı du• 
:JUU. Her )'erde ara;rınb. f.atan. 
bul umum sabi ;reri: Bahçekaps 
Me;rdancık Vakıf ban Clldded 
No. 17 SOle;rman Rllrbq. , 

Her çeılt mahsuldeki haltabklmn ne oldutunu Btnnmek w bunlara 
karp ucus ve l;rf llAcı bulmak isterseniz İzmir - Bornova Ziraat Müca-
dele istasyonuna yazmıs. Telefon: Bomcwa 18 (3153) 

( • fLllR .. TIHAUl81) run Aakeri;re K. dm Hacı Osman 0-

,, lllılıtahldan •Dte"- lullanndan !luatafa otlu Mehmet Ca- A N A D O L U 
t.ienbnl, Dtvan;rolu N•. ıeıt 9UJ aleyhine mahkemeinfze açdan lh· 

-T·el.•mlllİIM __ ,,, ~v!uıvur:ı!m:!=~eı:~ Üsküdar Askerlik $ubesl Batkanltimclan 
Jundutubdan ba1ıaUe kendlafne Dinen ı - Sııbemlzde tayıtlı bulunan maıaı 1UlleF w enU. felalt ~ ç imentolarl 

·~ Huk..ec •••1ceıw•11• tebll&ııt Huı ,.ist.eallmekte mıibakmıe rtntn 142 ,..ıı ;roklamıımıa 18 Mart san tarlhlDde be.,_.... " u NllaD Türk Anonim Şirketlndeıt 
Konak mahallesinde 2t Şubat 142 Pertembe ,ona ... , IN2 akpmma kadar df'Vam edecektir. 

BabkeslrU MUltafa lml Kem- 1,30 aa Wfk edilmft ve mez~ ıtın 2 - Ma1Q1 subay v• eratın npcr. maq rami .nedi. .U. Mwf:ret Ştrketfmlz hı.edarlar umumi he-
Tqalp tarafından kocası Urfa- ve saatte hazır bulunması ve;ra bir ellzdam. tütOn ikramiye cpmantariylıeı ııehlt ;retlml~ ._ db hllvl- 7etl a .. Jlcla yazılan .. lı:flde il Mart 

Ya;ylak kazasınm Baaık nahfJe- vekil aöndermesl Ulnmu 14 Şubat yet etlsdanm1, tütOn ikramiye cOzıdanı ve maaa aJmalrta ile .... ctbdaD- 1942 Salı ,ona uat 10 da Galatada 
muldm Su mühendfal Cemali 942 tarih ve 8283 ııa;rılı Cümhuriyet larb'le birlikte fUbeye mürariat edecekl.dtr. Vo;yvada caddesi Atowan hanı 1 
ale;rhlne mahkıemenıfse açftan pzeteslyle Din edllmif oldulu halde ı _ Ypklmna pıert harfe olmak .._ IMır dn al]eden _.. .ut OneO btald dairesinde toplanacaktır. 

111' davuaım cad mtıtwlremealnde plmemı ve bir vekil dahi lhdenne- 11,IO dan 90IU'a 17,.. tadal' yıq>dacak,,. ba ......m. baridDde ,..._ BUZNAMEt MCZAKERAT: 
Cmnallnln ~ mlJ oldujUndan Hukuk Usula Mııba- maJa pbnlt olanlar lrabul edllml~. 1 - JINI ;rdına alt idare meclisi 

lllıimrO."ın~~ f8l'bile um.:: lı:emelert tananunun 401 d maddesi 4 - MalQI subay '" eretm :roldanuısl .,. tek sOnJerlnde w tehJt ,,. mOraklp rapcırlanmn okunması ve 
YWMJ'V nraJtumm mucibince m~ lfJ'8bında ,ettm1ertnln ise Qlll clft l8nJeriDde,.... ~olan ummdar- tuvtbt 

iaclesi tı.erfne davacı 1'emdye muhakeme yapdmaına ve bu karann ,._ -pdanktlr 1kametdhımn u. ,,_ • ı - Meskar J1la alt blllft(O ve kir 

~iddia ....;::::;- 1- .. >ine Jlloen tebllllne bnr, ı - y--.. - - - --- .. nnr .._....,..._ile kobulB, 
tebJfp ~ e 'VWl'l1nllttlt. Berinucfbl karar muba - baJlln nah~ mGdOrlQOnden tudlkll ta1lkDd b~ lllıdllabertefi;r1e idare mecU.lnin ztıb-.;-etinl ldaresln -r!.;,8...... 

28 
ı.::;: S:2 kemenln muallAk bulundutu 28 Mart blrtikte totOn fknmb9 dbdaolanm 111'-" dndm'dlkı..t ~ 7*· deD dolQa Ara " pçen heup :rıh 

.-- t 
140 

b tAUk edf M2 Pertembe IOnil saat 9,80 da mah tamalan ;rapdaca ne Utnm1Je ca.danlan Jlne bDdlllrlDe l8de- edile- neticelerfıae ·· dr aar. medtlf teklif-
....... .. • - kemede huır bulunmut ve;ya bir ve- cektlr 

mOddeaale:rhe buSOn ietn ili- kil 86ndennesf, •IW takdirde muha- e ·- Yoklama mtl4dwtf zarfında mOnıeut ~ W.- llalr leri bakbnda anır nrllmeat. 
u.-~blfıaolmakl• 78

8 
P~~-t~ ahına !: kemenln 117abmda cereyan edecetl tal$ ve lddiulnd.a bulunamtyacaklard.,-. (312J) 1 - Vazife mMBetJerf biten idare 

- m~.u •"n ve saa.... tebllaat makamma kalın olmak üzere - ------- ------~---·~-----------...-.- meclisl balatf7le mllraldbln intihap 
llUdlbmemlzde bur butunmaa ~· llAn olunur (890) ve:ra tekrar lntlbaltlyle aidat ve hu-

'ftkil &hdermesf ve aksi takdir- ----·-- - ----- aur baklannın tayin ve tesb.IU. 
dit Bukult Usula Muhakemeleri ka - ı ... nbul I IAcıl len Memurlulull• 4 - Ticaret kanununun m neO 
~un m ft st9 cu maddelerinin defi: 42/llt - Bir borçtan dola71 1000 KiLO ZEYTiN ALINACAK Mllddellne pe Jdare meeliat kalan-
: edDecelf teblipt müanuna mabcus olup para;ra çewilme91ne ta- t(orntsyanda meYCUt evufına unun olarak ..,. ldıc. -:rtla 10 Mart na flrketle muemelede bulunmalan-

olmak az.. llb olunur. (890) nt wrUen bir balı. Od tanape, bir IN2 SaU ıoneı .. t ıs de pasarblda abn11eaktlr. na izin verilmesi. 
koltuk 10111942 tarihine teaıdOf eden bteklllerlh belli ıon ve eaatte telcllf edeeeklerl ~ il"- ı.ap. Uıo1Plll he:rette )luır btllunmalr ı.-
Sab ıtbıll .. t 10 dan 11 • bdar Be- ıanm11 ~ ıs niibetlnde kaU tem'N&larb'le birlikte KtmDPtflda bulunu ıiyen hlaedarW' ualeten veya veltl-
::rollunda Valde çeJmai etıdd•lnde kamJQooda bur buhmmalan. (1149) leten blmıl 6UlundUklan em ı ve-
lOS numaradaki apartımanın Ost ka- ,. esham ,.-ine kabn evralEI içtima 

•em11m•nmda mukim Villiam bnda birinci aeık arttırma suretiyle lflnOnden bir afta Gnce tlrutin 
Va'aon taraflndan Be:rotla TOnelba- pıll'll7I' eevrflecellnden talip olanlartn ldald mertresbie "1ahut An· 

.Jmnal llOkak Nlkltlc apartmıaıun- muanen lln ve IUHe meskGr ma- ~de A~ de l'rance No. N da 
ı No. da MJrt Veman aJe:rbine ae- halde buhanaeak memunma mllracaat dmJIDa Şlrtr9'1rıe teslim etmeleri icap 

bopnma dav.mda M. &1e7he ebnelerl DAn olunur. lluhammen bedeli ('900) Ura ola 8000 Takim Pirine ~ eder. JCarp1ık olarak alacaklan mak-
i&*rilen dava anulae'I•• ı.bUI n- <tam> (11.1.1942) ~ıona IHt <ll.IO> on ... lMçUlıta J!Qd9r- buıllar ı~aaan ence ibra& ec111--. 

berin• vwOen ............. altı OelcDAI' c. Mlddlu• ... mlfwdete ....... Gar ~ ltomlQm tuaflDdaa bpelı urf 1llali;r16 tir. 
evvel adree blnltnuıdaa c*IP IN2/18 atm aldıacakt*. 
Yazılarak teblflel• prt cemı- Ta;rfp edOen ftyatbın fu1e;ra ... lhl qe ~ (112) .. (IO) lmrutlü hsuvakbt temi- ZAYi·. Tirebolu. Ukerllk tubeltn-

anlaşiliblmdlln dan anuhaJinln satmak suretı;,le Milli Konuma Xa- nat, lrammun ta:rid ettllf veeikalarla tekll&rlnl muhtevi sarf1artnı &:Jftl 
ye ile birlikte mahkeme divan- nunu hüktımlerlne muhalif harekettıl l(ln ıaat (14,30) on d6rt otuza kadar Kom1afon ReflHtfM vermeleri IA• den aldıtmı terhiş ~ safi.-et-

banıestne Wik ve ~ tllnat fcrJ• bulUndutu ldCUpJyle mamua ADado- indir. . tim, ;,eniılnl alacatımdan eaklslnln 
ve muhakeme ,ana olarak tl:rlli lufeaennde Dere mWDetlnde n No. Bu ile an prtname1er kamlQGadan ,..._ o1ll'$ da~ktadlr. bWnnO ;,oldur. - 1111 dotumlu Ti· 

eclDln aQnde davaci aelmedlllndee 1u me cı&urur ~ 4llbi 111 D. la (1111) nllolulu ealltı .. ,. " ... "' Kare. 

n.nın muameleden kaldlrlJma9ma llam1'. o.-aı.r .,u,. cen lllalıke- -------------------------------------.---------
verilmil " mJleme ,..,.ı.n- malnce ten )[jman dunqmaa so- lstmb?·I llAL.e l&&e Mn.r...uw:..ı..n 
muhakeme plnO olarak ta:rln mmda :rtrml d&rt Ura alll' para cea- mu ~ -s ...._ ............ 

r'ıilNll-.; ~ M2 PazarteBi pil .. t llyle mahktmlyetfne ve ,.ıi ,an MQdQdOlllnıDzde mOnhal IJd daktiloluk lcln im~~· Ta· 
edlldllfaden davetl;re maka- müddetle dllı:klnmm kapaldmUll)a ~ ....._ ,_.iti ..ıa.R w ..._ llnCIDI ,, .. ,. ..... ..._..,._ 

oJanak lr.ıere ilin olunur arar Yerilllılf ve bu ıtarar JUıtO..- ~ Ata AMlllr it- IClne4l ltatmdakt 1nOdOrlOIQınfla ıat ~ 
(IOO) miltiı;. bGrGluM 13 l/1M2 tarihine kadir lDDncutlan. (3151) 

ZAYi: B. tal, B. 1881, A HlH 
No. b Mart a;yma alt elrmek ftSlka• 
1artm D1i ettim, :JenDertnl 1ıace1n
...... ~1Pktm.-~ .. 
Kurulcavak oaddeli No. 27 Ah"'et ... 
dr. 

Çocuk Ansiklopedisi 
2 liyUk Clt 

Mekteplerde ajretmenlerin ve çoc:uklann 1iayat 
bilgisine yardımcı olarak kullanabileeekleri mtlbm
mel ve biricik eserdir. Slnıfında muvaffak oJanlır 
Çocuk A,,.;klopedisini okuyanlardır. 

MUTLAKA BiR TAKIM ALiNiZ. 

--------
7 nakll7• ı ata arabaa ıaıo 1u 75 14.l.INI caman.& 

... , ıo 4a 
I• lf1bn benlr nü 1• 14 IO 14.l iNI Omatlll 

... ıı de 
Yubnda ~b ı kalem ..,. blzalarmda ;raztıı ıon v. uatllrcle .. 

cıt ebiltme De almal'aktlr. 
Şartname ft nQmUMJerl her ıtln komlQonda ~ 
btekın.rtn beW IOn ve •atte teminat makbusu ft lranllnt ftlllr.

lart7le Galata - Mumhane eaddelinde 14 numarab dairede lııU1adM .._ 
tmalma kom~na ,.1me1e11 (2711) 

Selmlye Tümen Askerlk Da1re~~-
1>aırmı1n ballt ;yabancı Kaclık-. Kartal, Adalar. 8UI 111beltrlnılt 

;,a'banel n:rıtb aı,tunan m. ne. m. m. 121. m. n1 dOtumJu tanıtar
ma erab talim için elllh altına ahnacaklanndan acele lı:~ buluaduk• 
tan ;yabana ukerllk pabelertne Ucamet tltldı ve ntıtu. ~ be
raber bq vurmalar! ft bu fUmn celp ;rerlne kaim oldulumm blllmne
ainl ve davete icabet etm~er hıklnncla aabrUlr kanUnunun m....a 
~tatbik .U'lec:elfnln bUlnme.l. <2411 - itti) 

Etriisk 

Tr•zon eled.fYe ~setinden 
.._..on ip!t~ TQr;k anonltb tlrlı:etine alt biae eenetlerlnln 1141 

main J1lı blllriçolunda \atldılı m kurut ~ o.rtnd• 45 aOll 
mOcldetle belecUJemls namına satm almmaa •lı:arrOr .tmlltlr. zn.rtnde 
bu firkete alt bllle MMdl bulunanlar t Mart 142 tarihinden ltlbaNn 12 
Rllan MI llntl akpmmlı kadar buluncluklart nrJerdelr,t TGrklye it llml
kaa tubeı.tne mctncaatıa blmll olduktan blae aenetlerlnin llbU .,.ser 
Gaerlnden tutarlumt almatan ft ba mOddetln hltannnclan llOlll'8 'beledl-
yece ..... alma ...... nlbQet ftri1ec:ell - olunur. , .. , 


