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lngiltere, Sovyet
lerin yükünü 
azaltmak için 
bir harekete 
girişecek mi ? 

• 

İngiltere ile Sovyet Rusya ko-

Milis hidisesl 
lngiliz elçisi lngilterenin 

tessürlerini bildirdi • 

nuşmalanndan sonra iki devletin. I 
harbin yürütümü ,.e yardım bah· Yanlışlığı lngiliz tayyare eri. yapmışlarsa 
sinde iyice anlaştıklan, yalıus • • 

gelece~ barış şartlan ~~atında lngıltere, zararları .tamır edecek 

BU SABAHKİ TEL&ll.APL&B 

"Bu yaz 
Orta Şark'ta 

mühim şeyler 
olacak,, 

Avustralya 
sularında 
2 Japon 

filosu 
Lord Halifax böyle diyor Birisi ,...k, cliieri de SUP 

Ye lngilterenin harp aulanncla harekette 
gayretinden bahsediliyor hiılmayor 

iki müttefik arasında gorüş ay- ~ 
18 

(A.A.) R mi -.. 
nlığı. çık".1ğı söylenmiştl İki müt. liiı fncik«o Bilyiit F.ı;; ~ 
tefikm, ya~ıız çok ~nraki za.. l-lariciF• V.Uletine ır.._elı: Mila.". 
nıanlara iliŞkln politika mesele- ın bombalanmuı h&d.iaeai ıayet lo- L01U1ra ıg C A. A - B B O.: l 0Jch1 lt <AA ) _ AYlll~ .,._ 
lerlni "'değil, bugünle ilgW asker- ıriJiz tayyarecilerinin b& yanLtlıii ~ Vafington e1ç111 ıom Ha- twda.tı ~ psr'tea ııı.1ı: ı'• 

-
11k işlerini de bir ve beraber dü- ne&e.1 vi1d o'lmupa _ ki bu ilıti- llfa~ ditn atpm &nenb. h&Jkıoa hl- sfjgtinti gıeiJplt.tedlr • .__..._. ..ı... 

_L ...... _ t3ben ~ btr 41~ eiJlemlf 1'8 rwıda enelce ~, .... !ilca"*-ş\ınmedlkleıi anlaŞllıyor. Bize bu- mal Jtlc b~ lınkln dııında add.. intuterentn harp g-;ıyretl ne bunun şimdi lkinct bir~....._ im•~ 
nu obreten, Sovyetlerin Amerika dilemez - İngiltere hük<.ımetinla: bu sene 1çlnde llıt~ olan gellfme- te bulun.dulu haber almmıftlr. aa •-
Büyük Elçisi M. Litvinofun nut- icap eden tahkı'katı derinleştirmek G1nl. ~ geçinnt_..t:.tr Elçl d"'mlş- retle AvustTalya sulUm.da. mOblm bir 
kudur. hakkı mahfuz kalm~ ilzero şimdi- t1t iP Japon donarmıası bulanuJ'Ol' demıek-

d Ti Orta Şar.c c~ eaıcmmıyett tlr. Filolardan blrt C&Ta'dan, ve Tlmor 
Sovyet sisteminde - bütün en üddye hükômetine derin tıeee- wrerlnde bllhass&. duraca~. Orta adnsından gelerek A~ prp 

devletler gibi - politika ve as- sürlerinl bildirdiğini ve yanl11lıim• Şart vaziyettnın bu ya.z td>ltğlerde sularında bulıınmaldMır. Dllftt 111 
kel'lik işlerini gizli tutmak Adet tıdıafdruıcu halinde li'u teessilfe oa· mühim blr yer tutacağı kana.at1nd.e- Avustralyanın ŞArlandalcl adalsr lala-
oldugu~ gibi, gercktig~l zaman her- yan kazadan zarar c3ttJılerin zarar- ylın. Elverir k1 çok ya.nılm11 olmıya- nnd1dır. 

ynn. Bu cephede ya.nm mllJQı :m1hver -------şeyi meydana döküp hiç bir ten- tarını tamlre amade ol.cağını lıelj.. kınrvetl harp dlfl cdilın1ft'r. Bu J 
kidi esirgemlyec~ kadar açık liğ etm.lftfr, Miliatan umumi bir görüniif baf!U1Yl temin edeıı kuvı.1'Uıere blnler- apon 

.. klllik ·· t ~- _________ , ______ _..._._______ ce mll uzaktan malzeme gfınderUm.emt,. 

yure gos ermeA. de lüzu- te(Hr. Bunla.n t:ıJıma.'t ~ 300 S~IJ'9 donanmasın 
munda sıksık başvurulan u.ruı- K br s' Hı·nt denizı·n- ihtiyaç vardır. 
lerdencllr. M. Litvinof bu vazifeyi 1 1 a Çay ve kahve Mihver, Inglliz OMU..'WlUll. sa.~ 
üstüne almış görünüyor. VS§ing- taaı surette JJtlrak etmedJl'nl iddia 

tona gittikten sonra söylediği ilk bir taarruz de 11 vapur :;_r k~~=:~=~::= 
nutukla, Rusyamn düşmana tek Çayin kilosuna 750; tan ~ yetm.ışt-en fazlum.ı tnguıs-
başma aayanaınıyacağını, ingU- beklenı·yor kahveye de 300 kurut batırıldı ıer ~ediyor. 
terenin harekete geçip bir cephe Ingllterede ha.t1> .ıstllıaalit.ı. çot a.rt-zam yapıldi ...... .,. ... şım açması litzım geldiğini ileri sür- ..._,vu. dl nu de Jt.pllan atır ve 

bir akın . 

23 gemi balinlcll, yahut 
ağır hasara uirabldı 

J 1 8 d · • d orta tankın 1k1 m.bli, hafif ... -kl ...... müc·rn. Evelki gün söyledikleri Kıbru· 'taki kitala~ apon ar c u en1Z1 e -· -Ma ~""" Anbra 18 (A.A.) - Bqve· 7 m!sll fazla tMık ya.p110nn Halı> Lendra it <Rdaı9 '1,li - Bu --
daha açıktır, ve müttefikler ara.- buna karıi talim Wetten tıeblii edamiftir: kontrol altına aldtk. 1stlhsallnln yü~ sekseni deniz ""1rl be.h Va.fln8tond& .. a-n1 teblll net-
sında harbin ~iirUtümündekl ay- yapıyorlar ı _ Koorclinuyon he,-etinin diyorlar yerlere gönderiliyor. :M~ ı.>- redllmlftlr: MOllııtı* Amedbll, 
nlığı iyice belirtiyor. Bir sofrada, 300 sa,Jı brarile 19 Mart 1942 tldasındanber1 8700 dıişman tasnreet Avustralya hava Jaııttetlerl Yeni. Otnıt 

· tib - -- dl.L'luı:ulmüştür. Donanmaya meMUı) adasında &.ılamaura ı1maeınwta bullı-
~giltere Büyük Elçis~den .sonr~ Londrı-. 1:; (A.A.) - lngıiliz de- :~ c~.;ocia ;; ~e: Tokyo 18 (AA.) - Jap•>n umu· te.yyareler de 600 deu taz\a tayyare nan Japon doc•D!Mena. taam. ~ 
soz alını~ olması da soylediklen v-., d~ rmti.şl rdlr. ml,}lerdtr. ~ vapar bMmlqııf -

)l • niz ve hava kuvvetleri tarafından ·rut ve her neyi kahve fiatine ki· mi karaıtılht. Hint .ahili açığında ·~~-
ne - harbin kızışacağı bu sıra- mü .... eıl'b.n Rodosa indirils darb~. , _ _._ 300 .__ -- _ .... ı-...... 11 <1ıı-.- oemilinin batudd•~m Alıtıanyaya ban. a.lrmlan de- am ~r.ı ~'t!~1•· 1 alır ~ 

r tuaa ...__,,._,....~ -..-- .. -· _,ı'-.Ta-....ı~•--'--blrb••- ~uv~ıwe _. ..... ~ dıı - başka bir mana veriyor. Britaor ajanaının atbr1 mulaarr.iria.e 2 - a. _.... ful ı a k J:ııilclinnqılir. Japoa puıteled bu ha· ~;;~~ iM ~ ı atar t:na.,.._ • IJ!l..,,.. J ..,_ 
RuSya ile Jnglltere arasında gördw lngiliz tayyareleri tarafmclan- yem Ralh.te ça,. ,,. Wn ..- bere bü7Gk dıemm;,et •~rlar. bnrhWlar l(UllawJıorlal'. htatıaıde d&- tarayıcı ~ tıu .ıtı .... 

harp bakımından bu görüş ve Franaaz istila limanlaTID9. kartı yapı· 1111 19 Maıt MZ ıününd• iti- Gazeteler diyorlar ki: ha atır bombalar kullaoacaJı:a1"1ır. muhtemeldir. ı dl 11="'6' ı ......_ 
d'. .. .. . 1 kl 1 rdi ? la,ı taarruzla.ı habrlatınaktadır. Bu beren serbe.tir. .J cBu haber Japon donanmuanın l'.D31ltıere son hareket gilnll tçkı kolla- tahrip .edllcııtl • •ICZ 1 1craftıllr. 
u_su~uş ayıı 1 an ~e e . r mu'h.arrir şun lan iliw\•e ediyor: \.. yalnız Pasifik Okyanuaunu değil. nm sıvanu.,tır. O gün pdc yaktndtr.. 1 muhnp, 5 nat1JJ9 l,llaL9l 1a. batınl-
lngıltere \'e Ameıika, ışin SO- RodO'~ ile Kıbns arasındaki mo· Hint deni7.ini de kontrol etl'itini göa- · ID1f ya atır ~ alnmuttar. Daha 

nunda harbi kazanacaklarına safe 480 kilometreden ibarettir. Başvekil termektedir. Şüphe yok ki budu- Timeı'in bir makalesi ~~~mt~~ ı.ı:0:r a! 
güveniyorlar. Litvinofa göre, Rodoa garnizonunun bir knmı Al- rum yakında Hindı.tan üzerinde ve Lonclra 19 CA.A.> _ Timea gazetesi akm yalnı" ı taya .. maıoımu.tıır. 
müttefikler bu seklide, hiç iş gö- manda~. İl'imac:1a fayan .~ir menba- b.atı Asy~d.aki askeri hareketler Uze. eliyor tt: da.ponlann Hlnt Okyanu-
remeden avunup durmakla zafe- dan alman .• ha~eı"~re gore, adanın Anit .. K bir ,·üri heyeti rınde teaınni gösterecek(!ir.> sundan Basra körfezi.ne doltru ha.re-

.. .. batlıca endu•tıvi ılltbaharcla tatbik a • T le N· • . • . • • ketintn, Almanya.nın Ka.rtasya.yıı. ve 
re goturen gerçek 'yollardan ay· edilmesi muhtemel olan iRill plan· azasını kabul ettı . 0 yo ııınıp dıyor kı: clngılte- oradan cenuba dotrtı h.aNkeU Ue a.7-

Hayfa ile Trabluıtam 
arasında yeni bir nlmış oluyorlar. lan mudbince bir nevi mavnalar Uıta larcnınekUzak ,~arkta kaybettiği toprak· nl mmaında oiacatı nnı8111'"ktadır. 

. rı t rar .ıı.aza ak • • H' d' aı---•- • ..1!~ Ingiltereye göre anavatandan etmeStl ı metRuldür. Bu adan• Al- ... _,___ 18 (AA.) Ba vekil L '-~ , _ nm 
1 

ıçın ın ilta· """•LMU.a.nn Ja.ponlul& blrleııameı.t fUDenuu-er 
• Jt> ı •...: -'- · • ~a · - ı nı nareu:.: no.-taaı o arak kullanm-•- lıa.!dkt felü-.et o'-'-"1- n:.- ._ .... _ LAnd 19 (A.A.) B B c _._ .. , kuvvetler ayırıp şuraya buraya manyanm P .. narı ...... n cıııemnuyeü Dokt R fik Sa d b.,-'l &aa.t h'·t 1 '- 1-!'-- ıuı; ıauLUC, ...,...._ uıwuuı " ra - .: -..u• 

gittikçe artmaktadır Cenubu aıbt 0 • e Y am ,,...n u )a annı na~t mab\.eıtmiftir. mrakılmamaaı tçSıı her ft!T yapılmalı- l'led~ Reuter ., ..... bilcllr.ilcUlln 
dağıtmak ve Almanya karşısında . ..,,_ . d 1 '.._L h g 11 de BaJVekllette Atatürk anıt • Hindistan tarafından muvaff-L!...et- dır.• göre, Hayf&Jl. ae,raı ve Trablu-

k t hl.k ı·d· ıs~ametin e yapı acaa. er taarruz kahir .6 . h . " '-al> 1 et- 1 1_ -v 
harekete geçme e ı e ı ır. tcşebLU.t: için Rodoaa dayanarak J rı eyeıti azaıınt & u e mu .. avemet göeıtermek ancak ora• l&Dl'& ~ 1'IDl bir demlınhl: 

M. Litvinof bunu kabul ediyor. Kıbrısı. i~lini hedef tutacağı ta- mlftir. ya a.s~er ~· ma~~· n~li _,.-... So t t bJ• v • haıla y&pWyor. İni& llln4e O* mllt• 
Harekete geçmek tehlikelidir, di- bildir. Kıbnsta bultınan İngiliz Te de mumku .. olabilir: Bu 186, hem U• vye e ıgı :'~!ıc 0::eu.-= ı:.6::': 
yor. Fakat hareketsiz durmak da impar&'ı':orhdc kuvvetleri bir k.aç Refet Ulgenin ~ ı::oluntn- hem (leniz yolundaa Loacka 19 {.RadJo7,ı5) -Bil.sabah Hat evvel& Atdetı1s kl1l1ıan boJuaoa 
telılikelidir Tehlikeyi göze p.lıp hafta içinde başlamuı ihtimal da· ım arıstZ -> netı:eclilen 8o'19t tebllll: Din cepbe- gitmekte, soııaa loerillN ~ 
harekete geç. ilirse sonunda beliti it!linde bulunan M~"?° kuvveti~ muhakemesı• leni• mOhtın btr ~ olmamıf· 3 büyüt: ttlMI ~. ~,...: 

• nm Lir taarruzuna ınüzar~n talim eı·rmanya'da ttr. Iıyor. 
kazanç vardır. Halbuki hareket- fCÖr.neh<.dirler. Kütle hali~ yap1- ........... , ... ffMHı11111M11H111111MHHı1tı ...... , ......... ,., •• __ _ 

Siz durmakta hiçbir ümit yok, laca:C bava akınlarına Ye denizden 
. sadece tehlike vardır. 711P&lacak Mr inil& teteLIMirine kat- B. Refet Ol1ren'in ceza· SOn durum 

İngiltere ve Ametllcaya :göre" """"alt ~n müdafaa lwwrllklan landınlmaıı, yeieninin 
~ çek'UZUR~k. mmatt J'.a.abacl.c-___ .____ de beraeti İitendi 
kendileri için çalışacaktır. A ' 

M. Litvinof diyor kl; Harp merika bize Ankara ıa (TolıtCOllla) - Urla. d-

Japonlar birkaç iatika .. 
metten ilerliyorlar 

1943, 1944 yılına kadar, hattA. da- h J • busu Refet ttıda ue reteıııı 'Z11r1 Cl· 
h f ı .. b. arp ma zemesı ıeoe aıt dava.:ra; f:JucOn d9 alu' cea.- y · ....--..ı 18 (A 

a az a sure ıllr. Bundan dola- da denm 6d.lkU. nırunea km lddi&- - .._ .A.) - Birman-
yı elleri kollan bağlı durmak, verecek namede Refet ttıeemn -- kanUD.11· ya tebliiinde dlftiltnr ld. lranddi 
harbi kısaltmak için hiç bir şey nun muhtelit~ oesalaDıdı· çepbeeıincle bir taba ditmaıa müE

tılması ve yeteot Zetl 'OıreoJn ~ rezeleriıaia 1 S Martt& k~ada nell-
yapmamak mı llzımdır? cıZa- 'C, suçun sımut bııimacM: 0-...ıunı.rü ri akıntı 1Ukan ç.LLLı_n _ U-~o'· 

deniı mil Un M v aıin_..on elırimiz ...... ,._. ... _.. ...... ,._..., 
mano en a e ge ce,. . &~ .... beraetl 1stenmelct.edlr. nun oen~da Teinda..- ile 'IUıa· 
Litvinof buna çok inanmıyor. Amerika hariciye s~ alan ~e~ tbcenUı veklll Feh- awaw'a çdrıaklan '4:ri-meb.cliır. 
~ıZ@man haindir, iki tarafa da müatefarile ooörüttü ml Kural, tnüclataanııı yapalmallr.~ Bu müfrezeler 0 mevkideki Birmaa· 

. e ' mahkeme heyettllden bl& bir muau ıralı h · 1 t _, _._.._ 
yanyabilirı) dıyor. istemi§ ve muhakeme yum aat 15 e ra am •. • !emaaa g~ten aon· 

İngiltere ve Amerikanın tut- y,..:.._._ 18 (A.A ) 0 eo t bırakılmıştır. -..L ge~ ç~ılerdfr. Tikn1' mtiıa-
__....... . - ,(", • ı l'Cgest ftetice&;" d 'ttiba 1 kelilmit 

tukla.rı yol, uzun uzadıya hazır- Türkiyeınin Birlqik devletler büyUk E . 1 bulunan i mce k.· tan 
lanmak, düşmandan üstün siHUı- elçui Melur~et Münir Ettegün, ödünç ~yet mensup arına kep kü~" truk~u::.="~· 
Iar yaparak biriktinnek ve bun- v~~.e ~~~alama anlatınaeının tat- bır nefer zam tayını di Proma- d" ıı... Lı ~~ 

• ' bıld ıle ılgil; olarak Til it' h •1 k ,_ onm.., UU1Unm--. 
lar hazırlanınca düşmana saldır- malzemeai gönderilm~ ıyh~kkı:d: ven ece Japo~ ~uvvetlerinin küllt k11m1 el&a 
maktır. Hariciye Nazın muavi · M W 11 Ankara 19 (Telefonla) - Em· nkyi nın cenubunda bulunmaktadır. 

·ı b. ·· .. ed '- lna · e ee niyet menauplanna da bir nefer Tungoo cepheeinde ileri bwYet-
M. Lltvinof, alay edercesine şu 1 8 ır goruşm e ou unmuftur. M. .1 . L _1...1_ d Da lerimiz ı.:~•L lda T • 

.. .. Wetles gazeteciler konfer d zam tayını ven mest na&Alll a • v ..... ,,.U& yo n ungoo ya 
cevabı veriyor: ı.Guzel, guzel am- d . ! ki· ansın a hiliye VeUleıi bir IAyiha hazıdamıı, <l?gru derler görW.. ve KanJWtiı. 
ma, bu silllhlar yapılıp hazırla- ~!~rh"kum: ~ f ı· "'tta h. 1 Maliye Vekaletine vermiJtir. wan cenuLamda bulunan diifman la-
' cucı u ..,.. ı ıy~ ır an a,_ tal küll 1 • 
nın~aya kadar düşman, hiç bir ma imzalamamıştır, fakat malzeme Hindiatanda Asyali lin~:';~İ t kun-et eni& -.., ha· 
harekette btılunmnyıp bizi bek- göndermek suretile Türkiyeye müm- • . • tr er. _. _ 
liyeceğine önceden söz verse! ... )) kün olduğu kadar büyük askeri yar- mılletler kongreıı ş k 

Halbuki tam tersi oluyor: dımda bulurmak üzere yol hazırlan- Londra 19 ( A. A. ) - B. B. O.: e • e~ Ve glikozdan 
«Düşman şimdiki kazançlann- ~ııtır. Şimdiye kadar Türkiye Bir~e- ~=~r~~~ m~ı:l::nial\{Kl:n~ ıatihlik vergisi 
dan istifade ederek daha ilerle- fıkl devl~tlerd~ alm~lkt~.d ol~~~u birliği bir kongre toplıyacaktır. Kon- Ar:,~ad 18 C1TeleıE~nlihal)"~ ~~r ma zemeyı pCfln para ı e o emıt.ır. grey& Çlnll mumbhas gönderli.mest ıs- ve gUKoz an a man •ti .._ vıer511ın-

Necmeddin Sadak Ödü~ ~erme ve kiralama anlaırna· tenml.ştlt. RU8)'a, Blrnıanya., orta ~n arttmlmaaına dair olan kanuna 
sı, Türkıyeye halen yapılmakta olan Şark memleketlerl de ~e terrurtl bır ek llylıa hanrl-.ımıt ve Mocli.e 

(Devamı sahife 2, sütun 6 da) yardımı fazlalqtıracaktır.:t edll~elctlr. celmittir. 
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Sahife 2 AK:ŞAM 19 Mart 1942 

ve D berler 

f Harp tebliğleri 1 Japon ~ D U 
Alman tebliği • kuvvetleri 

Yeni bir cephe 
etrafında 

miinakafalar 

lngiltere, Sovyetlerin 
yükünü azaltmak 

llUliD .. •AA•_ Alman - 2 milyon Bi ma ya' da Japon 
~ı!mıınandanlığımn tebliği: 

için bir harekete 
girişecek mi ? 

~~~~e Avustralyaya taarruz ilerleyişi hız ndJ Daily Mail her halde °"""""'' ı...., oabırodol 
men topçu atetı -ee hava hücumla- için 12 tümen bir geyler yapılmauni • meye çah§acak, daha faydalı bir-
ıtıc hareket mevzllerlne kovulmuşıur. bazırlanmH • • çok yerler alacak, ham mad~ 
Doğu cephuıinin öt.eıcı klsımlannda -ı- Japon ar Rangon - Mandalay yolu- ' ıstiyor 
dÜ.,'JllWl dün de mulrtelll noktalardan V&§İngton l8 (AA.) _ Tamn- kaynaklan ele geçirecek, daha 

:c~~~ C: o~uk~ön~ ıwohnlıalı.kmecmuawdanForcıgne DUO hemen yarlSIDa geldiler Lcındra 18 (A.A.) - Gu~ler milyonlarca m:mn .esir edecek, 
ı:a;';akiyetatz yqolm'Qft~r. ucu; ı.r!rtm~ Cıoucspond~·· :raptığı bir talımi- B. Utffnofaıı eon nutl.-u sönucıbo- belld C!e yeni müttefikler kazana-
l'l mart arası d\ıı;man doğu cepbesin- oe göre, Paa~dc:i Japon kayıpları tile melr&leler )'UJ)'orlar. Wonl Prr caktır, Pek ~ k1 dü§ma.nın 
de topyekQ.n 131 tank kaybe~. 140 l.i.ı. kişiyi bulmuştur. Bu rakamı Uuk doğada: ~:nn ~ı:n =-· 96~; ce, ~ Mail'ae yezdağı makalede elde edeceği bu faydalar, bizim 
SoVl~t ııavn kuVTCt.lerl dünkü gün 63 pdr. i:>i bir menbadan aldığını kayde- •. L nutu'-• 1~"!-'_.!_ A..,...__ \ djyo:.- ki: cAvruı:ıa bt.asmda tutun- bir taraflı uzun hnre.ketBfzlig-lmhı 

d -~ _._ d J Japonlar Binnonymla Rıın- 'ıınc &: ... ~u~ ··-- -~Lr!- L•L ___ L_._ __ &ayynre kıı.ybctm.lşJerdlr. Bu ta.yyare- m gı.zete ıııu,-•e ya:unıuda ır: a• """'-...1 __ ..__} d 1-.. .!'L....! L_ ·.ı_ ,__._ o-lüm· d:..:.- mabar...ı.--"'... ınelt uMiu-ı o 'ime~- .sonunda hazırbyacağımız bütün 
Jerdcn 5G tanesi hava muharebeleri ponlar, bü,.ük kayıplara uğramak gıınıuDE 'll""'llG e 0 1S•u ~· DHJ'c- oa 'D'IT ... m ax:KI~ cLm en-e! marna.a ~ nmgo- • 

nmnda kn)'bedilmı,tlr. Bizim tny- tddi&esı1c bırtıl ıJYUDLınhr .<;önkö ketlerine 1mla devam ediyorlar. meşgul oldu4danndan btıJ.ede. lir. Çünkü Rualann Ye Oıta Şad:.ta- stlAhJardan daha tesirlı ~n.» 
,arelerlmlsclen blr1 JJ«Dımdır. ,ı..bı l.azz.mn• isfjyorlane 19-42 ee- Dün gelm Birmaıya ~lili bu JICk hu vaziyette lngiJiderden LJ ~ cmfmumm ,.ük.Unli hanflet- • IJtlolnofa göre Rusya, mttt.-

Maata adasında Alman Y ~- o içinde bzanaen\lanna l:an.idir• harelr.etin l:ırir koç İ9tlltamette ceniı • ,...dım bc.klenemiyeee- mek iı;in Almnnltırm ordu ve teyya· tefiklere çok zaman kazandırmış 
):ll}erlnln gecc giindfız yııptık1an h11- kr. yapaldığınt ve Japorrlarm mü-- iini anlatmıştır. nskdDi meogul etmek lazımdu. Doğ- Almanl"' ... _.,,...rı ... ~,"-' _:. 
eumlar, tayyare meydanlarında Ye 11- v, ngtond hasıl olan kaııaatt itim .ur ette ilerlediklerini göe- Aıneriıtalılara gcılinc.e. ıia:n- mdan doğruya bh lstil!l. hareketi ~ ..... -r--.1- ..._. ~§ '~ 
ınan tesWerbıde bfiyük yangınlar w gör.., Japon kuv.-etlcri ceman 2 mı1· tenndt.tedir. Tebliğde Tungoo lar AvwııtTa}yaum mtida.faumde ~· bile lıavıı akmla:rlle olemı yıpratmıştır. Ancak, tek başına 
kuvveUi hıfllAklat :yapnuştu. Akde- yon·~ 72 tümenden i>arettir. eivannda mul.areheler olduiun- mühim lııir rol oynamak lıs~r- tesir~ mlimtı:ündür.> daha futasını yapamaz, Alman 
~.de bir Alman denizaltısı 'nıbrut 1 % -' tan'A: fümenidir. Söy- dan bahsedı1mckıtedir. Bu me'W'- Jar. Şimdiden Avwtıelyaya mU- I & pute Fraa.sanın Maııı ulıil- ordulannı daha geriye atarnnz. 

=&~~ ~~= :n:ı:: ~ göıe A~a)yaya taarruz ~em1:1g:~a:!:L:d~lay J~=ı"'; =ti~ra=~eıi ~ lerinım mUdalt.am baldanda bir tet- «F.ğer bizfm kuvvetbnb: artabll-
cum etml§ 8000 tonluk b!t petrol ee-· 4 ktrVYet 12 

ttimendir. a)ll'li tempo ile iler~e de- kik yazıu nefl'dmİft:İr. Bunda deni- , ahut - dahil kolayı - eğer 
ml6lnl ba~. Sibirya'ya kartı hazirlık vam ederlene yakında Manda· ~=lıinbir ~'b:Ci.1t: Liyor ki: <Znnncdilcliğine gÖre batlı- başka bir cephe açılmak mıretile 

Amerika sahut açığuıdn Alm;uı dıe- ~ 18 (A.A) -ÇinbUkll· laya yaUapealr.lardır. Ardnn'ur. tıı.yiai de bu azmi f ~ • ..Li! miidafaala~ :o mil derinli· Almnn kUl'vetlcri şark cephesin~ 
nlzalt1 gemileri fl,000 fı<mDAtolUk D mcıtini uılı:ert sözcüsü Japon btala- fngiliz menhnlanndan «elen ek d 1.l g.ne kadar tc;kıJiıtlandınlmı~. 
dil..."llllln ticaret ~ b&~. rm.Q f&liti 5'J.M,,.-daJd miihim üsleri haberler ba ıntakada mühim g&ıtenn te ir. ) Fmıwa'da bulunan Alman n"\'!\"'Ctleri de ikiye ayrılıp znyıfiasa, o ıro-
keza Blri~ik Amerika donaııınuuuı. tcbdici etmdt .için hazırh1c yapt:Jllı- Çin kuvvetleri bulunduğunu bil- Japonlar dün Avı.tralya.mn ) 300 hin . : i tahmin ediliyor. Halbu- man Almanlan kendi sınırlannn, 
mensup bir ııa.bll mtib:ahz gemlsin1 de nm ifp. etmqtiı. dirmc:Cttedir. Bo kuvvetler henüz fima! doğusundm b~~~d · ki lngı1tere'yi müdafaa eden btalann hattA Berline ve daha öteye a.t-

ırmışlardır. . A:rnı eözcü bu bar~attnJl haber- Japonlarla temas etmemişlerdir. ed:alannı yeniden ouroar ı- nıevcudü mcmloket muhahzlan da mak imkanlı olurdu.» 
Tek başına uçan bir lnglllz tayya- dar otan Rusların da fÜph.m 1'ana Bir Japon kolu da lrDTadi man ctmiJJerclir. dahil olmak üzere 3 milyonu bu1-

=~n~~U:Z:ıı: ~~:k .::::= lau§' tedbi: aldıklarını i1ave ~,!"· Mııinıin yukarı bsmmdaki pet- Fi.lipinlerde Japonlar Ba.taan mzıktadar. Yalmz Almanlann Bclçi- OörülOyor k1 Sovyet Rusya, 
tı arazSBf üzerine netieeefz bir hti- Alman haberlerden nnl~ıldıgmn go- rol kuyulanna doğru ilerlemek· J'lnmadaaın<laki Amerikan mev· ka'du Y Al3ıts0tan takviye k:rta1an yaz boğuşması yaklaşırken, M. 

cmn yapm~ır. re. tnhibocn 30 bin k:irilik :iki Japon te vo ye.- yer mu+ıardbekr ol· zikritM- hticum etnı!İJlerdir. Fa- getirmeleri mümkünJür. Bazllan IJtvinofun a~ndan, yeni bir 
lilmeırımdm mürekkep bir kuvvet maktadır. -:o...i~ ealdınJ geri püskürtül- Rm~-'<~~- el~ olan ~raMo.'~a~i cephe açıbp hemen harekete ge-

B F k T Koııu'den Mançukoıya naıldedihnift.ir. Avuatra}yad.ıın yeni bir hııber ---,,...~ Alman l§ga~ 1ctt~1.an_ müda.faa mtı· çflerek Rusyarun ilstilndeki yü-• ) rİ Uzer .a..,ka luvvetli Japon müfı.ezeleriıUn yoıkıtur. Can adamndan Yeni Doğu cephe.i: yaçJan~ı..ı kafi degıldir.> kü h f"fl til •. istm 
&hli adelımnda Kareputu'ya gön- Gineye ıaoınan Japon k11'VVetleri n a ı c mesını .,or. 

Parti genel sekreteri 
İatanbula geldi 

c:lerildigi eöylcnmebeıdir. ~ acaba AVUBtnl~ya mı saldıra- Şiddet}j 90ğuk1aıa. ur fırtina- KOÇO K HABERLER Hnngi taraf haklıdır? Hareket 
cakl rd fr. AvustraJ larına rağmen ticldetli muharebe- i j bekl ... ..,_ '? H Mecıl• ·m· dünkü'' toplanbsİ a ır, yo an yanın J d - .ı .M ~h m şe yarar, • emCA mı. e-

0 ~ şark aahilinddci küçük ada1nn er evnm cuİyor. aamaıı ı * ft<- d f _.,_ bir -----"'-- h b tılm k f -
&-•--~ l8 (A.A.) - ~yük .. Jın•n '"--'---lerden durumda UM" ay an OLM.d ~.......,,. men ar e a a mı za ere go-~ ele &'CÇirerck bu krt.ııyı çenber .. M ou.g.q ber:t dev eden İ.stanbnl Bımaf ce 1 k Ml.Uet M--1~-· bumin Dokıor Mazhar . .....ıı b;.. degı-·~ı:ı. olmad.;n am - türür sadece zaman ve hazırı 

cc.u:q .. - • içine mi alacaklardır) Şimdilik .. ~ -· ~ri yıllrk umumi he)'et toplan- • . ~ _ 
Cümhurlyet Hal.le Parti.si. genel .sek- Germen'in ~ci.liğinde yaptığı top- / bu husust.n bir oey söylemek kn· anlaşılmaktadır. Dün Londra, tılan dün sona enniŞ;ir. Dün, .son mı? Bu ikı ayn goruş Ql'asında 

:reterl B Fikri Tuzer dün sabGh An- laııtıd • İmar mebusu Doktor Mı.ıs- bil değildir. Mutte.fikler Avus- Ruslann Harkofu •ptettiklerine olnnı.k fırmcılann Jrongrcsl ,.apılmış- yer alıp fikir söylemek bize diiş-
tnrndan. şehrl.mtx.e gelm.1ştlr. B. Fllt- lafa Bcngiııu'nun, Kocaeli md> u tra\,.e.ya fıücum edileceğini mu- da.ir hir haber Tennişse de bu tır. Şelrtimlr.dc 32 esnaf cemiyeti mez. Bu ölilm dirim savaşında, 
rt Tuzer öğleden sonra yanında Va- Kemaleddin ()!pak'•, Kütalı(ya me- haüa!c aayar huna k.ar11 ted· haber doğru çıkmamıştır. vardır. hiç bilmediğimiz bin türlü 8ebcp-

ve Beledi~ ReJsi B. ddlttor Lfttn busu Must.ala Bacak'ın, Seyhan me- bir alıyorlar. Ubyada: * B .. t". Tilr.lti _.,,..,..,, ı ak t 
Kırdnr, Ha1Jr Partisi :t.t.nnbuı idal'e bUA İbrahim Mete'nin, Zonguldalt AVU8tralyayı Japonlara kar- ~.un yeye "~ 0 m. ler ŞU bu devleti harekete yahu 
heyeti reisi doktor R~ ~ıu mtl>wru Mustafa Bozmanın, velet §t müdafaa edecek hrvv-etler Kerif müfrezelerinin çarp11- ~~ i~~~~~~~~~:.: hareketsizliğe götürebilir. Biz m-
Te belediye hn.n.r müdür vekllı B. İl>- etbclerine dıı.ir B&§Vekfılet tezkere- .41n1Stra)yalılnrla AmerikalılaT- maıımcian ,.. h:ıva faaliyetinden ı m~. dece iki müttefik devlet arasında, 
mhim old~ halde yannn tintvenstte leri o'kur:nuş ve merhumların hf\tı• dw, adad bir miktar }ngiliz be§kn mühim bir h dise olma- Toprak Mal:ıaull<'rl Ofl.sl dat'lt.Innk yalnız gelecekteki politika aln-
fen takülteslnc giderek bkıayı tetkik rıılnnnı tnziz için bq dakika eynkta ve Felemenk hvveti vana da m~tır. 1çlıı yenidcın 250 ton kcpok ayırmış- d değil' azik da 
etmiş ve bumda yapılması hftk~t et cdilmiıtir. Dört oncümcndc:ki ı.ır. Kepek tevınat.ınm ııstıem Jınzır- nın a ' en n .. ~trnanb 
&nratından knrnrlaştırılan yeni ~en miilıl>aTieie ha eeçimi yapılmıttJr. ~ ~ Jnnmaktadır. harbi birlikte güdüp yuru c a-

fokfiltesl binası lçln hazırla.nan plAn- Mad lerin • etm • ~e birleşti G t • ı . k 1 1 k * 'l'eml7Jlk ameles!nden Mu.sta.fa- kımındaıı ne büyük aynlık oldu-
~:::::::ıı~~r. mtidiir rilm~ e~alimda.k! kanun. ltı~~ aze ecı ere o ay 1 nm ldare8indekl çöp arnbası Kilç!ik ğunu - iki devlet pollt.tkacılan-

B. Fikri Tuzer ~ blr t.aç l?ahiliye cncürnemne teıvdi edılmıt- Ayn.ısofyada Clncl meydA:rımdan ge- mn öz sözlerine dayanarak -
RÜn lmlacak ve Partlnbı ,aptı~ tir. . . • • oerlt<ın ° ctvardıe. otunm 8ü:Ieymruun bellrtmek istedik. 
Onl'l(?rsite Talebe Yurdu hakkında ~l ll"Ultalan h~~~~~ Yeni nızamname bugünden ~ı~ve b~~~~~ Şunu da yazımrna katalım ld tet.ıdkler y.ııxıcaıttır na bir madde oklcnmesıne auır 1'.G· ~·...-.. .. .....,.... J~·, -.... 

• mm layihasının bmnci müznkeresi itibaren yürUrlUğe girdi ralam.ıştır. Burtınn ~ hMtQ- tkt tarafın yaklaştığım umdura· 
----- yapı~. Mee~. cuma günü top- nesine kaldınlmı§, Mustafa JUta]ann.- cak küçük bir işaret de yok do-

Stalin 'in Papaya lamtcakttr. Ankara 18 tTe!ıelonla> - Matbtıat B - Kart hAnılllıeri, rcsmt ellerle mk tah'k\tata başlamnıştır. ğildir. M. Litvlnoftan önce konu-

A--•-- 1 • .. ummn mödilı1.fttti 1nra:fmdan Ttiıt idare editıp gklllmesl ftcrcto tıaıtJı ---,.. ............. _, 
mektubu YUIUll arın sıgortuı Ba.ımı Birliği mıensuplanM ma.hsUS bulunan kontera.ns, miize, galeııt, .er- "6tm ,.ertne tatın olur. şan İngiltere Büyük Elçisi ~d 

Benı 18 (A.A) - Corıicıc del iatımbul baron ımllmtlat'l nyın 28 tBa8m kartı) uı ?C.rllmek ~rtınn, cı. stadyom n h1podromlnrln b11nla- E _Kut htmılllerl husua1 mnhl- Hallfax, bu harbin sadece muda-
Tıdııonun Romadan aklığı hususi bir hıcl c~ rtm Emlnönti H.nlk- meıVet milddet1 w karUarm htı.mın- rn ben7.er )"Crlere J>MWZ oln.nı.k sı- yet1 'btm: o1mıynn her' ttiritl trenlere faa taktiği ile yürütülmlyeccğinl 

d - ı d--!L.... ı~ed· St ,..,_ • eW:nde fe*cılft.de bir toplo.ntı yapa- ne tcmJn edeceli lnla.yMdarı gösteren rerler. da~ ıııfntUe kabul olunmiar. va.- ... :•yı ......... ı..+ı... Dficı-mnna nerede ve er e §OY'. .! cnumeın ır: anu • caı:lan!:D' 1 blr •---- h--'-- ...... -""H "" "'•us>~ ~-~ • p 0 }'-' . p· · .. _ _ı ~:ı:.: • 18D. n=UJrwıuÇ ~ ........ mıy~· O - Kanunen veya idaroten ........ zllelerlnl en b>l&y ifa. edeb!lecekleri ,ft~,dı la .,r~ ..... 
1 

Lord 
m apa n &;mCJ ıeye goIKJCTWt;• Yeni nVl!katlık kanunu mudbincc Yarından Qnıgünden~ itibaren yfı- bir ta.hk1k "9'e18- muameJcyc tAbt ohnı- yerl alırlar. Ancak alAlaıh da1re '" ne zaman 041 n C~m 
mektup, Va.tikan mahfillerinde hay- 1aoll ye maltl aTIJlmt:tann konrnnın- rürltlge siı'ıeeek obtn bu nü:amnanıeyc ya.n her tiirlO hAdJse "°toplantı yer- mties:ıeseıer, bu gibi ~nlen:le bulwıa- Hallfax gizli tutuyor. Bu kn.rnl', 
ret uyandırmıştır. Stalin'in poetn ile :=9-11 ~~~l~ulmslgorta !; göre ııan, yq:ıı Te mavi o1ım:a.k üzere lerlne kart bAmlllerhdıı ~ gl- cak kart hfi.mlllerlni tahdit edet>Ulr- bu yıl !çin midir, yoksa gelecclt 
imuılı bir mektup göndermui o de- ı..-.u ~ .... ·~''"Q &.\ili ~ üç tısuın nynlım b6sn Jı:art.lnrmm ı:ip çıkmalnrma m"iis:l.3de cdlllr. :ıcr. Da.Tetiye g&lderllmool tahdidi lla.rda mı g~çekleşecektır belli 
ttcc hayret u~ndmcı bir hllcfue n .6dll1e VeldUetl tarafından toplanan temin ~ lrolırylı1tlar §lmlardır' ç Mntbunt :tazıımunun 21 lnc1 tıaznmmun eder yı . . ' . 
dip! 'd d ı t • ,__. _ _ı bir lııom1tıycın bu 6'gortanm §eklini • - · değil. Yolnız M. Litvinofun söze oması e ~ eY e tşıcnnoe o İ5tanbtı1 .A Bnmn kartı Mmlllerl k rtın- nıı:ı.ddesln1n dlğcr lıülGmleri mabfuz BM1J1 Bi liğl azalarına 'f(!rilecelı: , " . ' 
derc;cc az kul~anıl!1'. bir usuldür ki = ~ mgıorın ee:ı~!~ nnı ~ eıtmetüe dıevlcl ~ b~ledi- olmakla beraber, basın tartı Mmlll:n!, san knrt, h~ertnc }'1lkandıı. ynmı.- b~larken: «Bana oyle geliyor ki 
Vntik8:n ma~fıllennm • bu • ~a k:ı.tıarm aıe,htndc gördillderfnden yeleme yeya bunlar adına il ya.pa.n bu maddedıc z1kredllen hüvf3et va- iınuz btltün kolıı.ylıklan, ynrdımcı Bitleri yenmek için pratik Çal"& 
ketumıyet gostermelen çok JYl enla· bvnun ~em hu..'1t1Stllldn ve- mfiesscsele.ı: tnmfmdn.n gerolı: şehir :nı.kasınm ~neındım w:reste kl- nznyn verllccek yeştı kart, hA.mlllcrtnc ler ilk defa olarak gözönünde tu-

labilir: Bu mektuptan baglta Pa- :Wot n~ teşebbiistıe bul~ dahilinde, gerek §ehirler amsındn lnr. B, c, Q, E bkrnlarmdaki kolayhklnn tulu or.» demesi lngilterenln h&-
paldt hır eıra ha ka ves Lır da al- tarar vermiŞierd1r. lşletmc ıcınroıertnln ııaız olduklnn D - Basın kll.rt.ı h~ri içln bu \'C misafir nza.yn verilecek ma.vi kart, Y .. .. 
mı~r. Bütün bu vesikolnr §imdi. Pa- P9vb1Adc toplantıda lm me3Cle .s:ılAhiyıete daynnarnk tenzllAtıı veyn nizamname ile muayyen olan h1Jı511S- hflınlllcrine -m1Kekabtıtyct erutııe- rekete karar verdiği düşüne 
pelrk rarahnd.ıın tedk!3:. edilmekte-~ JQpllaca.k teQObbüs ~ı parasız olarak yıı.)Y.lbllecek.l\1rl .seyahat Jrudn hüviyet varıı.Usı, hiisnühol şu- A Ye B fıkrnbnnda yazılı buhıruı.n uyandınyor. 
clir. ~ edlleeddtr. kolayJıklannd.Mı i3t!fade ederler. hadetnnm.em ve iltnmct.g{ı.hı mfu:ıbet kolaylıkları tem.hı edeoekt!r. Bu yaz çok şeyler göreceğiz. 

_ .. _ Necmedclin Sa 1' 

PERiLI KONA de çeıhrecldC bu dcği§ikliğo baknrak eon hadise budur, dedi. tum ve bütün bildiklerimi ııöylemek 
ekinine ruhsat vermeme& mtemiştl. - Bazı nol.talannı dıcmmiyetli istemedim. Ean.scn bildiklerimi o 
Maamafih anjinden ileri gelen ölüm bulcluiS.ım bu had' eye dikkatimi zammı •Öyleseydim, her holde daha 
vakalıırmda yüzde böyle değişiklik· ~nizden dolayı, eize tcvek4tür i~ bir netice al~~~azdı. Fıdrot ~ 

Tefrika No. 6 . Çevtlen: ABIUET Hiı..Aı.,t lor hruu1 olm.ası naWr değildir. Son- ederim. Oemek, bu m.aıluı.le, herl.c- z.ın ~~ızd-n dilmu ~ v.e bı~ 
. radan yapılan otopei doktor Mor• ain bildiği bir vak.ayı bulasaıteın yn· diklermu aoylememek ıçm biç bıı 

ihtikar 
yapanlar - ETVclki Düsbalıırm • " ~climn liµu nııede bulunmuş olmasın- timer':in ilk ~ ü:ale otmif• zıyor. &dbep görmüyorum. • 

[Es'k1 bfr e1'~ göre Perili Jto.. dem...-ıı~. tir. - Evet. Moıtimer bu ımıkaddemeden 
Mit namlyle maruf çitUkt.e &arr,moor'm:ı ~ nydmln· M" eveffonin miıruıç13ı olan :uı.tın - $imdi 1..erkeain. bilmec:li~ nok· sonra bikHkJerini f(iyle anlattı: Mallan me ru fiat üze. 
Baskervll ailesine korkunç tara tl)poklv ğa ~ lrir. okta~: Uşa- bir en enıd, bu maüktmıode yerleş- t::.lan da hamı anlatınrz.. - Bozkır tamamen ısaızdır. ~ • ---•- "" 
tekllnde bir cln mumnat olmnltte.dır. um ifadesm.. g6r , er <Jı,arlee m clu· meai ""' adelin!ıı imar ;~ de-vrun H im ,__ " l • " 1-.ı"- yıerde tdt tük yqıyan insanl r, bi- nnden sablanus; tutan 
Bu meşuın kam köpek va.kt.ile gen~ ıa!ci --ı...tiai d cttiv· .,,.... . .,. o ec. °'" aoz en soy cıom;tesı rib"rl . __ _J_ L -1 d l Si b k .__ı_ 

km 1 okul ~-ı ayrp ~ ne ~a~. gı etmesi, pyam temennidir. llOnra koltubrunn daha zİt?lıde gö- 1 erın; •ı.mımı;ı. ~ag. 1 Ir ar. r an aya yaurua.e 
bir kaç muş l'Dıl1hadan itibaren ayak hlennın tek- rx A _ı1:... ~u-,ı__~ r- ıl . • .. , -1•• ç.....1.. • • • ı. _

1 
1 _, Clıulea ıle hueuszyctmun ve ukı fı-

den Hugayu, bir dere ltCD!\nnda. 111- • ..ı_x:_.:_ idi J\....ı .••• uy·· or ki L4SO' M.u"i>'e QIDIU&UU, .uat Jö- T ' UKIU. cnresı ciddi biT nn ıuoı. 1 __ 
11 1

______ b h _ _ı___ı_! 
lr.otJ ,.,,.,l,,ıı...,. ..:H ... t-'1 TY\P-- ~ım;ı ' 'V)"IC gorun bl.t} <Ja d v efea eJ • - Üfn al ml'Ullp OIJIJWJlm af CD 9CDCW ~~ 

4
,._ -JLN"__..n..w~ 

- nnı.t Ye nu• -.ıul ~ .. e ...-,,......- .. , Milzade bu noktMlan itl>a· ar n ogma n en çur lC• Doktor Mortimer bu def heye- :ı____d r -'-'-1 nd Laft L-- bul bO~v ~ u.a~n .. t'ı"• 
byarak öldlirmilştü. Bu :f'ocla.y:ı gö- ' eeıyıdi. P.erili lkona!k.ta lcimae otumıa• ___ J_ bi ' v uu ur. ,_ • er ve ~e- dil Mll11 Korunma Komu\1lllD 
- B n- uL ..... ~A,... b1ri ren ayaklannm ucuna 'basa !baaa ge- v - ...1 di ~lllllH ' r • konuşmaga başladı: mt müt~ Stapleton hariç, bir ....... ugonmı "!ot DUUIU~ • • • dCVlı • • ga cosal'd oaeaıez . ~nı ederok tibfnı bir 
iomısundan o cece 6l:mfiş, ~ Msi z:ı~ m -~birr.r:..- d Sir Oı.arles'in vari:i lıfıla &ağ ise, b-: Ar~duzu l~rine geti.~1ek ~~ ço.~ mi: meea~ede eliyi tn'l!r gör· ~. Bu karam cöre 1nmdtuı ııon-
de dellrml§tlr. Köpek bozkırda Jaı.- 'P"IT mun111un ~ene e Bir H . lmak )&zımd Si H ugune .ıuı nr .ımnseye soy emeua- muş, m evve:r ms er yo • rn Uıtllrflr .lddinlJfle cftmıft mc:shtıt® 
ranlık l>:ıstıktnn BODra gö~- o su.tte, ba yerden biraz ötede, boz· .. 1. Hen'I) ~ük k rd 

1
.r.. r ği ~ry, ğim ne>Mnları dn birer birer Anin- Sir Outslee, hu inzivadan h~ln· yapılon mnllar !afC ınüdörl~ ~ 

dlr. brda bulu111ıy~~u. F~at jfaJee.ine 
0 .ınurı ~ a qının ° u ~· tacnğım. Müdckiumumi ölüm hadi- nıyordu. Muhitin JMU:hğı, doetumlA fmdsn &r.tını '~ ~ 

Son znmanla.rda Perlli Kontı.ktQ. bakılırsa. kendmı Lilmıyocek derece- Genç '"12:'.ı~~cktuplnrmı ~ sesi etrafında tahkikat yaparken, ornmızda eıkı bir bağ kumıuJ .,,"ô fia.tln ~rlnden t.ü~ 
otnro.n Slr Clınrkıe B8Blo:?rvil1n ftliimfi do rhottu. BummLı bernbCT. ncr~ kadac. So•>U"Ç•"UIIJ4 .. Amcamun olu· sükut dmi~im Çüıı3tü bir j)im Ada- . • mqru r 

bo cehennem !lCbanisino Gtfedil- :ı_ _,._ı.w. , ta • ~..:....!_ 1...... mültü TC bütü:ı emltık ve pnmlarmo '--D- b ·. __ _ı.v· b 
1 

_._,_ı ılme olan aşkımız bu raibıtnyı bır aonrn tutan banka.)>n tmlaeaktır. 
UQU cı:u::ıC'fn. yrn ....... ~ wr mı, nnnun en1ml5C01gı atı HJU<JC- k :ı_a.. le 1 d' • . s· -~n~- ......... ~ be JXdştir. Bir Oharle.s'bı dootu vo husu- ta5am f tlar • · ·ın hatı lad v l6wtrüC ct'tiğinj ~endisine ln1dinnelı: 1 k l k 1 • k 1• at aa-nil uvvct en ınm~r. ır Suçlu za,~ .... ......._ m...uL ............ e 

il ta.bibi Mortime.r polis ~ erya r ıgı- · • • ere 0 ay 0 ay manmama azım· <lıarlc:s cenubi Afrikadıın dünü· ederse bu pam derlıol tcndfsinc iade 
8hcrl k H hnea' ' Qrncaat ederek nı ;leri eürtiyOT. ıç~, liulunması mub.temel olaı_ı ~- dır. Ben de o kannntteyim ki Perili " d fen • bir ço~ ""§nhed le . edilecektir. 
bu ~ iş: n:ne§Cul olmnsını Dot."tonm raporunda ölünün çıelı.· telif yerlere tdgraflm çekı1mı~tır.) Konağu. tekin bir yer olmadığınn §U;. :ıerln~ı d bera'b m? d :,:;n Dün fuc: defa olanut kömürün kilo
.,._ ..+-ı. ~A''- ..... ba m""-'""'"'" resinde 'bir ~ değişiklikler mü• Doktor, g&Zeteyj kailıyarak dtk- dırlr halkn. dilinde dolaşan rivayet· mn . ıc: ı .. •e bir 

0
,_ ennel c b .':' sunu 13 ku-+"... tan Emrullah 

.,.. .. """""'i• ....... "' ... ,....,. ........... ...., • ....&. d ~~ l____ 1t t itina il ek _ _.__._ - 1~ 1 • · ed k bir 1 - l 1 1• ~ ç '"' gec er, u mu- ~-~ 
~~ ~ almlŞf.u"J v-uıe u ""'"'~ yazı~a rnğnıen. a ve et rar ~ yn-=r ~ teyit ece şey- er aoy e- ş:ıhed~eı: tetk'k H nk ede- ndmdaki kömürcüye bu 'tarnr ta.tbtk 

dr Oıorlos'm ceeedinde hiç:bn- edbir tinlilcten eonm Holmecı" c hltıı.p et~ eeydim, bu tarihi malikane. sönme- ~ ak: - . 
1
• 'j ı,;;un tı§S edllm~r. Kömiirle:r e::ıtllarntc panı-

Oıark..':in bu )'el'dcn ayn1anıJc ge- ~ §lddet eseri görülmemistir. ti TC: ğe ve 19S1Z kıı.lmağa mah!<rımdu. r · geçınyor u · sı banknya yntınlm!§, Emı:uIJah ad-
amt:ım• w devam • oidufu, ceee-~ b t • Morômer - • ~de dal.aonn Bu sel>cplerdeıt dolo.yı, dilimi tut· (Arkaaı var) ı~ye vc.rllmi§tir. 



19 Maıt 1942 A~ŞAM 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Millet mekteplerini ŞBDiR RABBRL Ri 
'iekrcır cıçip halka mucı§e• ~----------------------------~ 

reı der•i mi vermeli? Sanat j 
Mide bulandll'ICı ~ )'Uo kt ı • 

maktan da, okumaktan da boJlıın- me ep erı 
ımam amma. iman mademkf bayat· 
ta ba ıılbt mam:aralarla ı.ter lıttemes 
nk ıık karıılapyor, ara aıra. aruete 
llitanlannda. aleyhlerinde mllcade
le edil.iPne rulua tabammU) edaj:r. 

942 • 943 aeneaf lçlnCle 
8 taneıi açılacak 

Böylece itl:ar ettikten IOIU'a, Ka· 
dılıöylU, F~li okuyucuları- ôttendfllmty röre Maaı1f VcUle-

Mazımın 

jübilesi 
Oıtat Halide Edib'in 
Hazım hakkinda gilzel 

bir yazısı .. 

Tophane 
cinayeti 

Tatlici Mehmedin katili 
13,5 seneye mahkUm 

oldu 

Sahife 3 

sencıertn... Asırların llıt.ışamını go!.gelcmiycceCi... Güzelliğini unu~
turamıyacağı. .• ~ benzer bulımıJJaca~ı... En büyfik Rejisör 

CECIL B. De MİLLE'in yaratbğı 
(T tJ R K Ç ) 

KLEO ATRA 
Bu akşam L A ı E sinemasında 

KLEOPATRA b1r film değil, canlanan bir tarih... KLEOPATRA bir 
~ ~l, yaşanan b1r ~k romanıdır. Pl'Ogmma mı.ve olarak V AJJr 

Dİ.SNEY'hı en yent tımkH htlrttn MiKİLERTh'"DEN 

DENiZ iZCiLERi 
Numnrolı yerlcrtn.ızı lQtfen evvelden kapatınız. Tel: 43~95. amdan bay N. Sunl'nin g3nd diii U J'Ul'dum\Uld& anat ~ 00- SMatkAl' H"1mm :Jübllesl münnse- ikı ay evvel geceleyin ~e 

bir mektubu .im.men 8faiı1a yaza· ttaltmü 1c1n 7W lıh' progıem b&Z1l':- bet1YJoe GehJ.r tıyntrosu ~ua.smın t&tııcı Mehm.edhı dflk.1tAnınn g1rerek 
caimı- (fmsasmı dolra olmyama- laml§tır. Bu bu.sustn 1Amn plen bir ntıııham bu ~11 artLste tahsis üst kattaki odada. Mehmed1 botııP 
dnnsa beni affteain. Keza., p.zetey• tahs:laat Jml1 seM :m.nn.rU btlwmme edlleceld1.r .. Bumda Hfımnm hayatı, OldllroUkten sonra oekıınecede:n pa.m-
dercedifteki .rec:Baneyf de mazere- mnulmtıft1ır. eUlet.ı be: sanat mazısı. s:ılme Jcıym.et1 etrafında la:rını alıp kaçarken yaknlanan Velı- ,•••••••••••••••••••••••-.~ 
time bahlum.) Pqrama ıöre M&artl V tıh\01.l:t memlek'ettn flldf: ve sannt &damlan btnhı muhakemesi dtın b1ı1rıcı ıı#ır 

.ı: ı · ~ 11.r!md& J"Dl'dllmuzm m yu:ılar yazmışlalıdlr. oeza mahkemesinde blt1rllınişt1r 
Ba ntandaımuz ~Y e J'U170I': 111&,et ve Jıualarmda '6 ~ mm- Oıtat Halide Edip do, bu arada • Muha,eme aonunda Vehb1n1n tıl-
... • .. • .. • · .. • ............ • • • .... ".... tıebl aeaeütJr. Bu mekteplerln inoa- H!zmun sanat tnrokter1n1 mükemmel dilnnıek ve hırsızlık lan sabit o.. 

Bu Akam 
Kadıköy 

Konser\'atu:ır Orkestrası tarafmdnn 

Sinema

undn 

Eminönünden Kadıköy npunma 11.,. maıMIM ~lan iıcln ım.ut1 bir cıekllde ~ıt etm.ışt!T. e.ehır u- t1Hmüş, ancak, Vehb~ glhıdllz ~ 
yetitmCk tızere acele acele pıiyor- btl~en beo aene sarfında.' m11· yatrosu mecmoos:ı.nda çıkn.calt oWı ııce cıtıkktma. gtrlp mklanamıc gece BEETH QVEN GECESı• 
dmn. Köprü lb::erlnde Wr at tam J'VJl 121 bln lira '8MGt oıvrıJa.eat;tıı'. bu dikkate değer ~ o.şnğıya alı- Mehmedl te6mmüden öldtlrdiliü oek-
Mzama reeldi Ye kaJdınma bir bal· 8&nM mektel)lerl tAmamlımdılı tak· roruz: linde maktul va.rlalertnın 1lert ırtır- 6ef: SEYFEDDİN ASAL • Solist: FERDİ VON 6TATZER 
pm attı. 41rde ba me1rteplerde .en.ede lO b1lı cHAzıın, komedln1n en ba.sitınden, dükleri ıddlıa. yerinde g~. Bflet.ı~r OPERA :sineması g1,şeslııde ntıımattndır, Numaralı koltukronnızı 
Aldınnadun, yürüdüm. talebe ~et:tir. da me'k ytııll Kara.gözden ve taklitten ~lıya- Vehblnln, Mehmedl boğarak öldllt- •••••••evvelden temin eCJnlz. ~: 60S21 
Bir kaç adını sonra a:JDA insan 9'2·HI mall Jılı em:mıanaoa~ Mit mUll olan her •fiwnnı benım- mek suçundan dolayı 18 seno ve blr- ,.,••••••••••••••••••••••••~ 

_.__ _ _ı !.!'- 1!..da b" tüldirGk daha w.Pıeatn -*111 ı&ııM. sem1f b1r artısttlr. Fa!al.t Hfı'llm •- mzlık su~undan da Q.9 6ene olmak 11- • 
~ı. .-a- ; ır '"tıedı18M& b8flıyacak~r. dece b1r mukallit ve tuhaf adam de- zere 21 4'0lle aR"ır hapsin~ kara11 ve-
savurdu. . . Rtldlr. Yalnl% five ve tavıt taklit et- r1lml§ttr. Fakat Mehmedln ta&ı.llut 

Etrafa gö:ıı: r;udird.ima• de bir Konservatuar orkestra mek, 11ltre değU, göze hitap ederek etmesi, çalman paranın azlığı ve 
polia göremedim. Şeklen tdı. fakat g1lldilren bl.r snnatk~rdnn daha ço'k suçların 1~1mo.ı göz öntln<ie tutularak 
nılum mUnuebebiz ha Ml•ınl• be- konıeri ba.şkadır. o, taklidi arkMnda, tem- ceusı on tıç buçuk •neye indtrllmtş-
liya kalmamak •• vapuru kaçırma- Konae.rvatua.1' ortr~ lldnc1 ton- an ettııtt knrakterln hayattaki bUtlln tır. 
mak Uzere yürü~ümil hnlandw· sertnt H mart salı Cilntl a.kııamı 6e- aıbllltı.m-Olle.'1nt bir bUtün olarak knv- Vehblnln dükk!mdnn çaldı[,'1 ra
~mı. Aksiliğe bakın ki o ela daha h1r Tıyntrosu Komedi lnsmında vere- rayan bir nktOrdtir. Hhım. bir Er- kalanınca üoorlnde bulunun 118 ll· 
C21buk yÜJ'Ümeio bafl.,,.z mı? ccktlr. Orkestraıyı J'e!dl von Ştat:ner ment \tlcca.rını temsil etUğl mm.an ra Mehmedln va.l'1slertn~ in,&) edlle-
0 .. .. defa katdı.nmı plaleyince Mare edece'k. IOllst 0~ ta ~on- derhal hayatta ta.nıdı~lllllZ bir Emle- cektir. V~bl niYnOO Mehmedtn n:d d y yek- .ee1lst Muhtddln Sadak ~ ecıe- nl tQccıı.nnı dilşlinilrüz, bir yeni zen. ı1sleı1ne ııe'klz yüz llm öllim tumına-

aymıama un. anma cekt1r gin, bir ttllhanbeyi ve saire, ldm1 tı 'Ym?~k. milebbeden t.mm h1z-
lattnn. aaı;, m'D&lk1 ~t.ının en J&.- temsU ediyorsa. mutlak onun hayatta metinden mnhrum Jm.lacak 'Ye b1r 

Yan.aça: • . aet pe.rça:Ja:nnı !httva eden bu ton- gOımtış olduğumuz canlı bir ôme~int buçuk sene zabıta. ne-zarett nltında 
- Beyefendi! ~ bareketinb ser Olm41de:n :tuvvetıe alAta uyandır- hatırla.nz. Temsil ettiıtı Jmrnkterln bulundurulacaktır. 

doina değil. •• Beledmye tmblbatma maktadır mıetıer tonter gtınftnıe m.- c1eı1shıtn, ha.ttA tnrasnun ve Jtnlb1nln -----
da mupyir 1 • dedim. dar K~ııcnatuardaıı tıedarlık edile- tçtne o kadar girlyor kl. wıet ibazı Bozuk ekmek çıkaran 25 

Bu akşam SARA Ysinemasında 
Tenorlann Kralı,_ Bütün diinJnyı mcstıedcn ses ... 

BENJAMiNO GiGLi 
Şayanı hnyret musikili... Müe&ı1r e ihtiraslı mevzulu 

SEYDiÖiM KADIN 
fllml.nde cROMEO JULİETTE - L'ARLES:im.'NEo vo repertwınmn en 

r;1lzc~ ~larmı tıcgnnnt edece tır. Yl'l"lmnliı e"veldcn nldınmz. 
Sert .en Jtlslimc baldı. blllr. adaııtıe Toc:tvilleroeJ mu'hAr.rir dlyn- fırına ceza verildi 
Baiırarak: 1oğda k.IU'U:t.er1n Jrullanmıım llzım .._ ...................................... llll9'ı - Sea ne karqıyonan? Belediye ırelen tA'blrlcrı tullanmanuşsa, Bbım Boıı g\lnlerde §ehl'tn bazı mmta.kn- .. 

'l d" beni Türk ticaret l:iankaıinin onıan derhal uydunnaRa muvaffak lannda ekmeklerin bozuk ~tması 
~uru mm1m • IY• P.,.. 1·k ,. h oluyor. yüzünden belediyeye ~~tJer )'il· 
.uı. aene ı umumı eyet pllmaktadır. Beled~ re1sllğt ta.rn-

Cevaben: toplantiıi Hhımın ~.hn~e temsU ett.iğt yerli tından ynpıl:ın teftişler. §lkdyetlertn 
Beleıd' olmama lü- örnekleri bfittlıılüklerl içinde h:ı.yatı haklı olduğunu gösterın.1§ vo bozuk 

- k E~e~~. Sa Türk 'l'iCU'et Banknsmın .ıııonellk doA'ııı olarak görüyor ve ~tıyor. okmek oııaır.ın 25 tıruın ve eJmıek 
~ yo • ouyonmı. • heyeti umuml~ toplsntı.sı 18 mart tn- Bundnn d<ılayı kendi &lllasında, dal- bayllne yıldınm ~sı kes1lm1ştir, 
myen bu kaldırımdan 'btnlerce, rthlnde bankaınn Anlmmdtı.ki mer- ma hayatın en hnlis bir 1fndesl olu-
adam Reçİyor. Sizin butalıldı ol· m btnsmıdn yapıtnuştır. M~ yor, ve teped(J'Jl tırnağa bdar bu top. Otobüscüler zam 
mak ihtimalinb de var. Herkesi idart raponı 'Vtl bankanın bllf.nÇOGU ~ mahsulü <ılmam onu bütün mll- • d"l 
mikroba bulamak hakkına haiz d• hls&'edc.tlılnn «dlıik1ne amrdllerek let.e .ıvdirlyor. Bundan ~ka da ıste 1 er 
IWiııl:z. kn'bul Te tasvip olunm'Uftur. HAzım, dram tıırihlm17.dıe btr meriın- Otobüsçfiler, beledlycye miirocnat 

v efendim. bualan ıöyleyen Tllrk Ticaret Ballbm 1041 scn~sin- le:yt tem.sil cdeırl bc.ş on kıyımetlt lro- ederQk tarifelerine znm ~lerdlr. 
Len ay - • 7 Artık muhterem sat de çok 'nlrimll neticel<ır elde etmiş vo medl ıımıatkArnru2dan bl.rldlr. Garip Belediye iktısat mlldü.Tltlğü otobib;ü-

mıyım ..::ı..:~ L--ıa: temtn ettiği 843.000.- 11nı. ka.rla çeç- olarak bizde kal'a.kter deillen mil- ıcrtn bu taleplerin\ ıncelemektedlr. 
adım b .~ ... ~.. UGli 1 mi§ senelerden devren gelen otl.phP-11 rekkcp kıymeti komedi sahnemize muııınıınımnmmıınnıınıııııınııuııwııınımınınımııım 

~.Ben h.~ı. ytiriidük(e 0 da hızlı ~aklar yt"kQnunu bu defa tanın- muluı.rr1rler getlmıooen evvel aktör- laynn bir ylW;ek fikir komedisi ede
gidıyor. Yavqbyorum, o da >:•Vat• men karşılayacak v~ gelmiştir. ler ~~lr. btyatımızda kendini gfuteril'SO, m
lıyor. Maksadı ber halde beni tell- Bankanm itta~ meclls1 ra.porundn, Znnnedlyorwn Jd, ~ gfuı m~le- zımın arkadaşlarlylc beımlıler bu dev
rar müdahale ettrmelc. Bir akandal mt\essesece aksiyon aıhiplerlne nxtü- ketımtzde baalt )'11.hut mtlreltkep, acı rın müJdecls1 olduAı.ınu gelecek nesil 
çıkaracak. mftl:dekt sene tfı:roettü te'v2ilne ~n ve ynhut tatlı g6rn., ve g(ilil§lcrt toıı- hatırlıynoaktır.1> 

Bu TBzİyetıe Kadıköy Wıel•İ bulunacaltı ftmtd1 bellrtllmc-ktedlr. 
merdiven.ine kadar aeldic, fakat 
adam en 8l8iı 3-0 • 40 del tü- Tiirk Di t b• 1 · • 
11-""-_Jü T d '-!- __ ,:.._ § a ıp ennm 
IUUU • aın ora a uv pvu.oıv ru· 
ladıın. Kmdiainl ~dan. Vaziyeti Yunan meılekdatlarına 
anlabrken n•aOO.. bir daha tü- yardımı 
ldirdü. Polis de sördü. Derhal ko-
1- _ı _w _ _ı Tllrk Dit tabipleri ~, pıçe.n 
a.unuan yakaHK11: gtınk.l1 tople.ntısı.ıjbı. Yunanıstt\ndnkl 

- Buyunmm karakola! • deıdL meslek~ yardımı !ttifo.taa. ta
Bizim kabed.yı kuzu keailmeaia bul etm1$etdlr. Bu bU3ust.G I&zım ge

mi 1 TIP1' lıP1' Eminönüne ten yüzO ıeu teşebbtıslero baflannuştır. :mızır-
dönerbm vapur kalktı. O- de 'ft· lıtlaı'ın 1kmallle ~heyet fanll
parr bçınmtbm amma. bayle bir yettnt llerletm ktedır. 
lavru Lareketi olan bir hemterİyİ ------------
1248 numaralı polise te&lim etmekJe 
memnundwn. 

M E V .L OT 
•n Mcı1hum r.evcım ve pedeı1m!z Meb-

Bütün ııtırapan toplancJıtı yüks~k heyecanlar pheserl 

TAKSiM SiNEMASINDA 
Bu Cuma matinelerden itibaren 

Blıt>1rlCTtn1 seven fıkl gencln kunluklan mcısut yuvayı tanımar eden 
118Dg1n, eski ileafalı, cahil ve Wbn bir ann.nm ellnı aergij2ıcştt.. Servet
lerlne mn~r. hazır y.lyiel blr 6llrü dilşkün 1nsanıarıa milcadelo ederı 

tcnrlz ve na:ınuslu b1r ailenin hnztn ve heyecanıı !\:mınnı. 

YIKILAN YUVA 
Türkçe Sözlü - Türkçe Şarkılı 

Büyük Rev1l ve Korolu 
B ı LL ahba la met FERİT ŞERBETÇİ'nbl ruhu lc}ln 
•eş oq ıaM evve UU" .~ • bugünkü pefGembe lilnil MB.çb.da 

Pariste bulunuyordum. Pazar gÜnil T~lkll'J} c:a.mllnde ôğle namazından 
at yanşl~ dtik. Avd~ yeraltı sonra Mevltıdu Şeı1! lı:ırnnt olunace.-

lr'enile donmek mecburiyetiDdc kal- tından merhumu seven dost ve ataa- BAe ROLDE sa~e; DYllubcrvası Yıl:fllinhımdızı FATMA R ·u· so·u· dık. Bilet alma yerinde en aşaiı bir baların n arzu ede.nlertn mezktır y ~ 
aç ,.m kQi 1nrnu1c halinde aır•· gftnds teerltıerınt ıicn. e<tertz. TU. · RKÇE ŞARKILAR 
fanımtb. Ben • arkada durdumuı Refitnsı ve evllt.lnn 
da anımdaki arkadaş açlkgödü-
~ kalktı. İlerde bir yere aokUl· -ıı ..... ummu.muıımDlllllllllHQllHUUllnmıunnm =~!~ ~ Mu··zEJYEN SENAR 
maaile l>tt;ı'ber arkasında kalan önüne ae}ir. 

bvvet.li bir adam onu kolundan Bence bütün gazeteler, hatti raci· okuyucu NEct.t• RIZ 
tattu. Dışarıya öyle bir falatb ki 7~ ilk ıık lnı menu!a Dcilen- K~:nı~ 1 A 
bbimıld ancak yerde bir kaç dm meli.. H~ da ~ tan miinMebet· Muganntyesı 
711Varlaındıktan sonra durabildL lideri polise teslan etmefe teıvik ..... _ ........ ~..a.Ar 8 aw!uADDiN - Krunanl NOBAR ve 86 'l-t~llilt Baz 
Oradakiler mütec:avüi takdir~ bi- ohmmah. nuaıw• ~ ıu.n -
dm arkadaoı tabJDrle kvıılacİıla.r. Bütün abaliyi toplaJIP yeni harf. Beytwt.1. Mwıik1 milrettibl: Kcnw:ıt SADİ ISB.Al" 

Demek ki hallı: m\qterek hukukuna 1er1 okub?r aibi millet mektepteme LU-TFEN DiKKA T • 
ba tekilde t.,;avüzü bizzat kendi lolanak Ye muaoeret deni nnnek • --. 
menediyor. Her teYİ poliaten bek· de akıldan l[~or delil Bu eserin diit{in sahnesi (KIZIM DUYMASIN) :tilmlntn 
ierniyor. Her trGn 'Ylll>ura. tramvaya .............................. ..... .. . ~-.. Bq Yllclm BEDiA MUSABNİ'nln Kahlredekl (Bedia ... ,, 
ldnesken 0 bic1rnaiz ltipne, L-•--- Karüme -den asx..... kadar bak Gadn0!1llld•) ytisleree muıannl]'e Te dıuıs&lerln 

~ ı- K"" rakUw terli edllml lr. 
· tnalar1 ıördilk(e bu nb ıözümUn YaVonım. (V& • NQ) 

• Bay Amcaya göre ... 

' 

Cuma Akoamı 

ŞARK 
Sinemasında 

BU AK.ŞAM 
Sevi§en lld kalblİı mücadeleleri 
- Çılgın bir macare. içinde gü-
zerruı eden ülv1 bir aşk. 

SENiN &iBi 
BiR KADIM 
BİRİGİTTE HORNEY -
JOACHİM GOTTSEHALK 

SeYen ve sevişenlerin candan 
t.akdJr edecekler! 

FRANSIZCA SÖZLtJ 
A§k. gençlik ve Neş'e filıni 

Sinem smda 

Fcc~ ihtiraslı ve gayet kuvvetli bir film •.. 
Ölfunde bile mın:affcr olan bü)'tik bir qlon kuıv'Veti ••• Seçmek ••• 

lstirap çekmek... w t'1'1l§anuık ••• 

BALIKÇININ KARiSi 
Silper filminin harckctll menuu budur. Boo Rollerde: 

KRfS11NA SÖDERBAUM - FR1lZ VON DONCEN 

Şehir tiyatrosu temsilleri 
Tepeb~ Dram kısmında 

Gece s::ı.nt 20,30 da. 

PARA 
Yazan: Neclp Fazıl Kısaldirek 

ist.tklA.l caddesi Komedi tısnında. 
Gece saat 20,30 da 

M 

İstanbul 'l'Üksek iktisat e Ticaret 
mektebi mezıınlan cemiyetinden: 

Yurdumuzun muhtcllf tdıirlerfnde 
yeniden nçılıı.c:ı.k tıca:ret dkullannda 
llğretmcnlik isteyen memn nritnda.,
Ja.rınuzm Galata. Tahir hanındaki 
9fl'Dllyet merkezJne veyn mektı:-blıniz
dekl İf BUrosunn mürncnn.tlan liızu
mu b1lcllrillr. 

O K S E ve 5 O K S E Znyi - Sıı.nyer nüfus memurluğun-

" 
A p T A dan nldıf:un nütus tezkeremi ve ~ 

S O N ~rinde Yeniköy askerUk şube-* sinden w.rııen a.mrlllı: tezterant 
4 Nlan 19'2 cunınrtesı akşamı. kıy- knybGttbn. Wnllerbıl alacatım<ınn 

meUı ,eana.ikAr HAmn K&mWı:çü'ntln ~1n hukmfi poktur. 
sanat hayatının 25 1ncl yıldönümü- 818 doğumlu İama1l Hnldu o{:lu 
der. • Mehmet Ali Kallner 

- Madcm1ci ekm~ği yalnız buğ-ı 
daydaL yapmama~a karunız ver• 
dır bay Amca ••• 

... Q ~· ~ Jıuid&ım !Y!l• •• ı ı · ... ~oLut katırore k .•• ••• Patataı de katmalıyız, <laha 1 - Ac..~ip) ... 
lezzetli olur aanınml . . B. A. - Baka na, bütün pas.a.-
1 B. A. - Bclkı nmmn patates nder onunla işliyor! ••• 
lüka ~dadır 1 .. 
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19 Kart 1942 

lfl!lm•Sayın Doktor ve Eczacılarla 
Ballwnımi Da.kat N.uarma: 

ALKALiTiN EFFERVESAN 
MİDE, BARSAK, KUM H \ TALIIU.AIUNA JUKŞI 

b.lla.nılan llAcrmı. bu kel'9 mevadı i~ SDeld111 c1hetle 1llıllıml 
miktarda ~e ve l!!eZ& depola.nnd& bulundulttınu 81ftl].:ı.ra:nl& an 
ederim . 

......... A. NF.Ş'.ET US~HılN Libor&tllTan, ISTA.'IBOL ----· 

TllrldJ'8 09mhuriJ'8tl di-, n 
Kırıklık ve Bütün ağnlannızı 

lcabinda 6/lntl• J ka,e alınabilir. 
' Nevralji, derhal keser 

ZiRAAT BANKASI 
Kurultı§ ta?lhl: 1888 - sermayeat: 100.000,000 Tl\1'1c lirası Şııbt 1't 

aJan.ı adedi: 2416 
Zirai ve ticari her nm banlra muameleleri 

Kadıköy ikinci sulh hu
kuk hakimliğinden: 

942 4_ 
Zal ı - Kasun.pa.ş.l. nüfus ~mur

luğundan aldıtım nüfus tem:ffeUl1 n 
beraberinde Fat1tı yabancı asbrUt 

Para blriktlrtnlere %8,881 lira ilmmıiye veriyor. 

Y .:ı.n t.ımf t.a t.>
tog rafı bulwıan 

ouı Mliııar Meh
med Halim kızı 
Mer.ıı Emel Azu-

şubeslnden verilen merlik tezıkertmıi .. ••••• 
ve .içinde bulunan tecü evraklarmll 

1 ;ı K dGtoyunde 
YogıJ.rtçu Po.ı k 
c ddi'.,ınde 68 No 

kııybettim. Yenilerlnl nıaca~ımdan 
f'skilertntn hWanü yoktur. 
1sıo dotumıu Kasımpaşa. Bedreddin 

ma.halteıtl. 20 No. da. Avram otlu 
YetUV& Glron 
~ sWi tuvAletJerinde k ullanacaic aayet sıhhi. ufa . 

yumufak idet balwicliır. 

Her yerde FEMIL ve BAGLARINI arayiniz. 
da oturan teyze~· 
A~ M d!ha Ar 
kunl.ır'ın vası t.ı
yın t'dildı a -
k.ıdarl.ır.ı i aıı luııu 

Zayi - Galata.<>ara.ydan alm.ıf ol
dutum tasd.lkna.memi zayi. eyledim, 
yen smt nlnc:ı.ğımdl.n hülan.ü yoktur. ..•••••••••••••••••••••••1111 .. 

sao A. &ım 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasartuf hesaplarında en 
:u 50 lirası bulunanlara senede t defa çekilecek kur'a iff\ aşatıclal:l 

pllna göre ikramiye dabtılacaktır. 
4 ndet 1.000 liralık 4.000 lira 100 adei 50 lirabk &.000 lira. 

120 • H • 4.801 -. 
160 » 20 » 3.281 • ,s°'v!Mu.:,;!rl7~.~~!~'~~~y - l ı OIPLOMALI ECZACI ARANIYOR 

ya l 3tasına ihtJ aç \ardır. 1 . . . 
4 ,. 500 )} z.ooo .. 
' » 250 ,. 1.000 .. 

40 • 100 it 4.000 » 
T.ı iplerin mektup! <İstanbul P ,,t:l kut ı u No. 22 adre ine mO.- ltlet.memt.t Hutanesı açın reecn hır ceza.DO idare edebilecek kabı· DiKKAT: Hesaplnnndııkl paralar blr sene içinde 50 liradan aptı 

dii§mlyenlere 1kramly çıktığı takdirde " 20 fazlaslle verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eytru, 11 b!rlnclkinwı. 11 mart .,. 

U n b ld r yeıtıte diplomalı bir Eczacıya ihtiyaç vardır. Tal:ipkrin Afterl&lc 

Emvali Gayri menkule ve ikrazat bankası 
Turk Anonim Şırketiııden: 

ı itiii olmamuı şarttır. Ücret 140 lira}"& kadar verilecektir. 

:ttdclilerin hal terciımeleri ile birlikte Diploma sureti, Aakerl&lc 
vesaiki, evveloe çalıştıkları yerden aldıkları bonservisleri ve 3 adet 

fotoirafı (Ergani Bakın Türle. Anonim Şirketi İtletme airek.tödü
ğü - Maden) adreaine gônderme!eri ilin olunur. 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Konya Nafia müdürlüğünden: 
ı - Konya - Ktı.iınhan yolunun 11 + 490 - 11 + 80I ~trtled 

arasında mubtellf parç& h&l.lnde yaptınlac~ fOS9 esaslı tamıratı kapalı Alt 
~ullle eksiltmeye konulmU§tur. • ı~ Mart 1942 tarihu deki fevkalılde heyeti umumiye ıçtJmaında. ş .keı;.ın •.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

fesih ve tasfl}-.eslne heyeti umumiyece karar verilerek bay Lçtefan Iva.nço 
fle bay Emln Kehyagll'.ln tasfiye memuru tayin edilnıif olduklan ve şlrkıet 
daylnlerınin şirketteki hııkl:ınnı nihayet bir sene zarfında, tasfiye memur
larırın cumartesi ve pazar gunleri hruiç ole.rak her gün bulunacaklan Ga
la.tııda. Voyvoda cadcreeinde 27 - 29 numaralı Doyçe Oryenlhank Dl"Oadner 
B:ııık ~ubesl binasındaki dalrct m1h u.sasın:ı müracaatla, 1.W:ı.t etmeler\ 1\1-
zumu llan olunur. 

Fen fakültesi dekanlığından: 
Fal: Iteınlzde bir depo memurluğu açıktır. İ t~klilertn 29 3 9-1:? tarihine 

kadar Fen Fnkulbesi Dek:ı'llı ma. mürncaatınn 3563• 

Üniversite A. E. P. komisyonundan: 
tm H'rsıte yangın sondtırme fıletlerınin tamirini tanh.hut eden mu.e

ahh1€ u tnıı.hhudunü muayyen muddette yapmadığından namına 20 3 94" 
cuırı..-ı unfi. saat 15 de rcktorlükte pazarlıkla ıhale cdllec kt r. 3572• 

Bandırma askeri hastanesi baş hekimliğinden: 
4'.l ı rn ücrPtlı b r bırıncl mır h mşır k . ..ıo lir~ iıcretıe 4 ikinc sınıf 

1 m ııreı k munhııldlr. Bu ucrtlerden b~k:ı ayda 24 lirayı tutar tııyln be
deli al1caktır Tııllplerın nüfus teı.k'.cresi, hıısnühal varakası, sıh'hat :ra
poru ve çalıştı a hastan ıerdcn aldığı b n ı·•rlle ru dumada Mlcerl 
ha. ~h ne baş hekimlığinc muracaatlnn 2578 - °'588 

lzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Buca yolu yaptırllacaktır 
ı Kızılçul u - Buc:ı v Ko.,u yolunun 2910 me relik kısmınm tanuratı 

13 3 04.. tarihinden ıt baren 20 gun mucide le ve k palı zart usul ı ek
ıltmeye konulmuştur. 

2 - ıccşır bedeli 51019 lıra 62 kur~•ur 
- Muvakkat temlnst mlkt.:ın 3806 lirodır. 

4 - İstckllkr ihalı(' t:ı.rlhlnden en nz kiz gun \ el TUl. tik yollan 
Mın ka Mudurlu 'Unden ehliyet v ik.:ı ı alacaklardır. Keşl!lf"r mıntaka 1 
mudurluğunde goruleblllr. 

5 - Ek.s!lt.me 2. nisan. 9!12 peı·§embe guou s:ıııt 11 de Izmlr vUô.yeti Dal
mi E•ırumen odasında yapılacaktır. 

6 - Isteklller 2490 sayılı kanunun hu1tuınlerlne gine hazırl:ı.~acak arı 
zarflatı ıhale gunu saat 10 :ı. kacl-ır makbuz rouk:ı..bllinde vılayet nınlcamına 
verrrv•ıerl ilıin olunur. 1388 34:;9 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbult ubesinden: 
Mahtel!f değirmenlerde öğütmekte bulunduğumuz hububatın te-nw:

lenmeslnde elde edilen kavuz. tavllk yemL, çevrenti ve toz gibL çıkıntılar 
karş&llkh pamrlıc •uretile Llman ha.n 4 uncu kattaki dain.'m!Jxle satılacak
tır Pazarlıta ift rak edeceklerin blıı liralık banka temınat mektubu veya 

nakıdle bldikt 2'1. mart. ll•2 sıı.lı iunu s:ıc t n dortte Ofısımlme bulUillM-
laı:ı rıca olunur. 4.3598• 

istanbul Emniyet sandığı 
direktörlU~ünden: 

tl4l 574 
F.ınniyet Sandığına. borçlu olü Mehmet Arif ve Şui:r ye varialerıne llln 

) ol.l•· tebllA: 
Bay Mehmet Arif ve bayan Şükriye sa~lıklarmda, ijehzadet>a.şızıda Ba

lıı.banaga mahallesinde AcMı~lu meydanı sokağında e3k1 12 Mil. Yftll 10 No. 
ıu maa mllftemllAt bir bap kirglr tiyatroyu blrlncl derecede ipotek s&tere
ret 20 41921 tarihinde '127/1128 hesap numaraalle Sandl~ıınadaıı aldılıl 
08000> ıı..ra borcu ıı 8 911 tarihine kadar ödemedttınden fabl ~ ve ı 
m.asarlfi ııe beraber borç (2Z381) ııra (51) kuruşa vamuştır. Bu .-ep1e 3202 
nunıaulı kanun muciıbhıce hakkında icra takJbl ba.şlaıftı.at iWere tamılnı 
olunun ıhbarname borçlunun mukavelenamıede gösterdlli lkametglhına 
gonderi~ ise de borçlu Mehmet Artf ve Şükrtyentn oldütü anlafılmıt Te 
tebll~ yapılam~ır. MeZktU kanunun 45 incl maddesi vefM halinde 
OObligatm UAn suretlle yapılın88Dlı Amlrdlr. Borçlu ölü Mehmet Arlt ve 
Şukriye mlrnsçılan !§bu ilan tarthlnden ltlbaren blr buçuk ay t.çJnde Saıı
dığımım. müracaatla murlslerlnin borcunu Memeleri veya kanunen kabule 
ıayan bir fUrazları var.>a blldimıelerl llzmıdır. Mirası;ılar ipotel1 lcurtar
m zar veyahut başlayan takibi usul datreslnde dunfumıazlarıra. ipotAıtll 
ayrı menkul me ... kflr knnuna göre Sandıkça atılacaktıl'. Bu clhetler al!

kadarlarca blllnlp ona göre hareket edilmek ve heıt>trlne ayrı ~ nı>ar
nrune tet>IUı; mnknmına kD.lm olmak üzere keyfiyet llAn olunur. Cl6H) 

istanbul Defterdarh~ından: 
M hallf'Sl Soıtağ'ı No. St Cinsi Hla!e nıikta.ıı 

Çeleb u Sultan 21 KArgır nıntaaa WU 
hamam 3. 

B<.4 da cıns ve ev arı yazılı emlAk mutas:u-ntuun Yentcaım maliye 
ub ne olan vergi borcunda.n dolayı tahsili emval kanunu hGkOınlert dai

re ande atılı~a. çıl:anlm~tır 21/3 '942 tıuihlnden itibaren 21 ıı1ln 80lll'll. 
10/ 4 .. 12 tarihine müsad f cuma. alqamına lmdar ilk mbaJedell n 
1114 !H2 tarihinden itibaren 10 gün sonra 20/ 41942 ta.11h1:ne mtaıamt& 
zarte.,ı gunü son müzayedesi icra kılınacak~r. Taliplerin me~ale -
ı r nde Eminönü kıayma.kcunUğınd& ıe~• .._ ~ 
a n ıı n olunur. (3460) 

BiR OPERATOR ALINACAK 
2 - Ekslltme 23/3/~ tarihine rastlayan pazartesi ııWıtı Na& Jıl M 

Konya hü:kftmet konatınd& vlllye\ datml enctbn«ıln• yapılacaktır. 
• 3 - Bu tamiratın k.'elll1 bed.ell 88"9 llra a kurq olwp mu~ .._ 

mlnatı ~ 11rıid.ır. 
• 4 - Bu 1'e ald evi:'aık fU,lllardın 

ltleanemız Ha!ttane&l :İç.İn cıhltyetli bir Operatöre ihti,yaç vardır. A) Kefit bed(!ll 
Tüplerin atıkerlıkie ili,iği olmaması prı.tır. Jkametgih. tmvit- ve B) İhzarat ve imallt& ald .sllsl.lei fjyat cewell 
te.thin becleü mukı.hilinde lıletme tarafından temin edilecektir. 3SO C> Vasatı mesafe ırratıtlert ve helaplan 

D) Şoee ve köprüler fenni l&ftnameat 
ra kadar aylık ücret verilecektir. lıteklilderin hal tercünwdoerile w- il) Bayındulık Jjler1 pnel p.rtnameat 

Jilete Diploma ve Aılcerlik vesa.ilci suretlerini. evvelce çalıtt&lan F) Eksiltme prtnameat 
y.erlerden aldıkları Bonser\"İa ve 3 adet fotoğraflannı (Ergani Bakırı ! O - Mukavele projest 
Tüık Anonun Şirl.:et.i işletme Dir~törlüği.4 - l\1aden) adtr:et111e ede:u~~~~Ier bu evrakı Mr gun Konya narla m!iddrl!lğilnde götaıp ._. 

gör.dermeleri 118.n olunur. 5 - Eli:slltmeye girebilmek l~ln ücüncü maddede yazılı muvübi ıe-

-=================~ mlna.tm hususi muhasebe vemesln.e yatınldılm& dair ma'9:ım nıa 1"a lllJll.. • tar p.ya.ııı kabu2 banka. teminat mektublle eblltme gthıtmden • u it 
gun evvel ctaWier hariç• reteranslartıe birlikte Konya TllAyetlne JBln,. 
caatıa alınacak e-hliyet veslkamnm n 942 yılmıı. aııı Ticaret 'ffllb•• ,.... 
razı ve dödüncü maddede raı:ıh fannt evrakın görillOp ıma edlJmlt ...,. 
lunmQSl IAzımdlr. 

fırsatı çırmayınız 
Ga.yet kı e tu l ı t:ıı e a ı mınell liriikadin1 zarf 19 3 9t!! 

pe~ ııunü Sanda.l Bedestıenlnde Mucevherat kısmında satılacaktır. 

Memur alınacak 
Sümer Bank iplik ve Dokuma 

Fabrikaları Müessesesi 
Müdürlüğünden : 

1 - .Muessesemize bağlı Bakırköy, Bünyan, Defter
dar, Konya. Ereğlisi, Hereke, Bursa, Merinos, Nazllll, Oem
llk tabıikalanmız için 3659 sayılı kanun hükümlerine g6-
re imtihanlı ve imtihansız memur alınacaktır. 

2 - Aranılan şartlar: 

A- Lise veya orta mektep mezunu olmat •Yük
.sek tah&ll ve Ticaret Lisesi mezunlan ile, lisan 
bilenler tercih edilir ı 
B- &kedik filli hizmetini yapm11 l>ulu.o.mak. 
C- Her hangi bir hizmet teahbüdü altında bulun· 
mamak, 
D- Halen Yuksek tahSll müdavimi bulunmamak, 
E- Yapılacak tahkikat n etleeslnde sten ve sm
yesı itlbatile memurluğa a1ınmasma mlnl btr hail 
bulunmadığı anlaşılmak, 

1 - Isteldil6rin Ankarada müessese merkesl zat İflerl 
şefiiğine ve birinci maddede JUl]ı yerlerdekl fabrlı

talanmız müdürlüklerine 2'1 / 8/MI akpmına tadar 
müracaat ederek 28/ S/Mt CUmart.ell gtlnG saat 
14 de imtihana sfrmek n.... numara aJmalan 
llmndır. 

1 - istenilen vealkalaN 
&- Dilekçe, 
b- Mektep dlplomMI, 
c- Ntttua cüroanı «1942 aske.rtlk JQk1ıma•• 

bal'la 
4- Doğruluk kAgıdl «poliltıen mn88ddeb 
&- Evvelden l'C.!1111 veya h1llUll mGeuellilrde 
r;alıfmıf o1anlaruı l.JI ~ ftllhlul, 

t- Askerlik terht.tl kAlıdı. 
g- HAien her hangi bb' vuUede olanlana. bu· 
iunduklan mftMeeaenln ~ almalan 
§U'Uar. 

h- Tayinden 8001'& 1.!tenecei ~ bapa 
mClracaat ecUJdfll- uman ~ boJ, '* ftlllm Mot· 
rafı verllmeı1lt d 99h «11'70. 

6 - Isteklllerln teklll mektuplarını ve istenilen evrüı 2'80 111111, .,.. 
r.u&un hükümlerine uygun olarak hazırlayarak ikinci maddede JUl1l ( ta
rihte saat on donle kadar vll!lyet dalmt encümeni re1slltlne makl>m mu
kabilinde tevdi ebmelert ve PoStad.a T9Jci geclkmelerln kabul ed1lmJJ'er.lll 
ilim olun.ur. (2!K1) 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
l - Şartnamest muciblnce -2670. kilo kazein kola pazarlıkla atla aıı

acaktır. 

2 - Paz:ı.rlık 27/3/ H2 cuma. günü saat 11,10 da. Kabatatta 19'Ulla 
şubealnde meı:bz mübayaa kom.Lsyonunda yapılacı.ktır. 

3 - Şartname 8Ö'Zil geçen şubede her gü.ıı ôlleden soora göriileblllı'. 
4 - isWklUeriD. teklır edeceklert tl,;.t 63erlnden % '1 ;I güvenme ım&-

slle birlikte rnezkttt kom1qona mil.racaatıan. (3454> 

işçi aranıyor 
lıtanbul elektrik, tramvay ve tünel iıletmeleri 
umum müdürlüifinden: 

İdaıemls Şlf1.l taın.ktıaıMıo:l :lıç1n iaıtlba.nd& gosterecell ~ cöre. 
-~ 35 ~ Jcadal' ile• verlknelt surewe 40 .otulc ~ı .,. '-"· 
,ecL on bet e~ dokus bollnlr. lo ~il '" aıtı tornacı De we 
)in• saatte yeclt kunıt UCl!8t verllmett .uretıle Jirm\ ~ çıralm&, 1htt
yaç vardır. 

A*erllkı. i1üa.sı bulunm.af8A Jatet.lllerla Büfu.t h~ cfd "W. 
hüsııOhal tllJd&. flmıdlıP9 bdll pl•pnJI balunclulu naüe•e• lenlea aJmJt 
o~n h1ırmıet mtkldeU NQlan Ue bll'llkte 23.'3/HI PMIU'1lıll dn\ 
idannln Metro banı zemin ldd~ Zat İtlert ve sıcn Mtldftr!Otone mtl-
racaatıan lüzumu bUdtı'Wt.. (3800) 

iki daktilo ile bir kayıt ve 
dosya memuru aranıyor 

Ankara'da bir müe• eeede çalJftanlma.t mere, e*1" Jen1 yazı~ 
yazılmıt Tiimoe mil.necı&ırıert dolra oltü1abWı> yanlıfm makine ne 
JUIDAl'a muktıecb bir da.k1ıOo ne. Almanca n İnglll3ce 11Anlanna bt 
vakıf, d11'8r bir dü.WOJa '"· t1caı1 müestıe.elerde m'dbaberat ıtıertn
de kayıt ve dıoıııJa memmtutu ya.pmıf ~ bu ı,ıen bUıaJııtln vukufu olan 
tecrilbedJde blr lca.yı\ .,. dosya memuruna, acele 1htlyao ftnlır. Dalt
tlloluklara talip olaolann, tendllel1 tara.ımdan nıa.klnt ıı. yazıJıruf, 
tayıt ve dolya mem.urlu&una talip o1a.nlann da kendi elyazıla.rl:yle ya
zılauf, mufıual hal tercttmeleril, dolam tarthlerlnı ve 1stedlklet1 aa
prt ftcret mJkdannı " adıuılerlni ~tm&k ve şimdiye kadar çabf
!Dlf oldu1clan yerlerden veıil.m1' bonservisleri vnrsa, birer suretlnl de 
ekleme.le şartlyle, (A. B. C. D. riımuzUe - P08ta kutusu 176 - İsta.nbul) 
adrE!6hW acele göndermeleri. 

Beden terbiyesi İstanbul bölgeıi baıkanlığındanı 
Konferanslar, mıısahakalar, spor· bayramlan terUp etln<!k, mecmua. ve 

kliaplar ne.,retmek, atıettmı ihnlnJn tetklklne hA.dlın klüp blnası dahlllnde ' 
mO. kollekslyonlar tesis ve buna. alt fenni, edebi, ~dil teWkat tcşebbtl
sa.tm neşir ve ta.mlm1ııe çallŞnlak ve merlce'Ll şündWk TaJrs1mde Sıraaervl
ler caddesinde 57 numaralı bed.en terbiyesi İstanbul Bölgeet binasında ol
nıK .Qzere ıAtletizm Kulübü• ünvam tıe blr kulüp kunılm~r. Kul11bftn 
m1lesıılıalerl ve ilk idare hey'ett şu zevatt841 müreüeptır: 

Tthtin İl Bankam Galata şubeal. '8flerinden Adil Glr&y, Atletlmı. mn
tehuu Ma1ll Moran, Dr. Or1ıan Toroa. Beden tert>lyesl ötmment JIDbec., 
_. Arlan " beclen tıelbt}'eıll ötreım.t lale Tlo)'lan. c359h 


