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Iran 
Yahut 

Milletlerarası 

Hak bilgisinde 
temel şartlar 

Nahas paıaya 
suikast 
yapıldı 

ŞEN ŞAPK .A 
SALONUNDA 

MEVSiMLiK ve YAZLIK 
Şapka Kole!Wyonu ha.zırl&ndJiuıdan :& dan 

28 Ma.rt'a kadar yapılacak g&t~ se"ls!ne a&Jlll 
l bayanları d:Lvet eder. stfı:ro HAMAM 11 

PAZAR 22 Mal't 1942 Sahibi: Necmeddin Sadak - N~rlyat müdürü: Hlkınet Feridun Es - Akşam mat~ 

TEL&B.A.l'Jd.B Milli korunma mahke- av sAB&••i 
nmıı~~~ıaa~~~----mma:~ 

mesi ilk davayı gördü Japonlar 

ıh .k. d 1 2 ki . .. A vustralya'ya 
ti ar an suç u şı uçer sene 

sürgilne mahkôm edildi yaklaştılar 
Yeni Gine'nin cenup 

sahilinCle Papua 
körfezine vardılar 

Rus cephe
sinde çetin 

muharebeler 
Staraya Ruaa'da 
Almanlar yeniden 
iıtihkimlar yapblar 

Fakir halka Birmanya'da GI. Mac Arthur 
ucuz şeker Rangon'un 240 kilometre 

ıimalinde muharebeler 
oltiyor 

Filipin'lenlen Avuıtral· 
ya'ya heyecanlı bir 

seyahat yaptı 

Ada 2 gün homhanl• .. a 
edildi, 14 Alman 

tayyareai dlt•lldl 



S hife 2 AmŞAM 22 Mart 1942 

·Gec ki ve Da Sabahki Haberle 

Harp tebliğleri 

Alman tebliği 
lkrllu 21 lA.A.) - Alınan otdulan 

başkumandnnlığmın tel:>~: 

Balkanlarda 
Mihver~n 

hazırlığı 
Malta aduın.da, Venezla tayyare - -

meydanı De La. vaıctt.ıı ııma.t>ına eihı- Moıkova.'ya göre miliver 
dtizün Alınan bcmba ıanareım. dal· 
pıar halhıde taarruz etm411er" alır Orta Şarkta taarruza 
v en •Rır ç:ıpt& bombalar atmışlar- geçecek imic 
dır. İngfllz adalan G1maJ1 Afrika " 
Or.crindeld hıı.va muhArebelerlnde 
dfl.."IlWl beş av t&yyaresi ~- Loadra ll (A.A.) - Reut=: 
tir. Mod.ova ndyowmm bildhd1A-lııe 

Alma,ıı denlzaUıla.l'ı :yekfuıu I~ bJn s4're, mihver devletleri Balkanlarda 
ıonUM.o olan CI d~ ticaret T&PU- Yo Ege adalannda hazırlıklannı 
rUe Amerlltnn don nmasına mensup aıUmnıtbrdır Jlr1ib"' de-rietlerlnin 
bir devriye gem1s1n1 .A.merUaı.n ve ~- • 
ti Ah1ka ıWtlllert ~annd& batır-- bodcB Orta Şarka taarnn etmek ol· 
mışlardır. dulu e3ylaıilmek.t~. 

AUnntlkt.e blı aem1 kıı.mesl.ne ;ya- Yunaıılıdanda, Clrlt t• Ye 12 ada· 
pıJan t.anrrmda b1r AJnwı dGJzslt.ı.sı da denh Ye hava laaliyctlcrl art• 
T&purlnra tam ınn.betle dört torpıı &t- m.tttndır. 
~t.ır. Dnşmanın tunetıı mftdafn- Bulgaristanda el konan 
uı netlcelerln gftrftlmNine mA.n1 ol- y h d• ı~ki i 
muştur. a u 1 em a n n 

1nıt1lterenın deniz çevtuJinde AI- bedelleri 
ınruı hava kuvvetlen kamede ııtden ~ J.J (A.A.) _ Maliye Na· 
4000 tonll toluk bt?.1'{lk TQPtinmU !ı&- mı. oflıi parJlmerıtoCfa TeTdiAt bJr 
~· Dl~ bir ttc&ret ~ de d y bomba. tesU1le lıasm ~ ~e. ~etçe .ı konu!an a-

. huCU emlaldne aft &.dcllcdn 1>orç 

A t K b 
• etlerf ile ,,,.. 20 sene içinde !de-n 1 - a 1 r nece!fni e&,-lmnfıtir. 

Jüri heyetinden Alman 
ve IVlacar profesörler 

memleketlerine 
dönüyorlar 

Sir Cripps 
Kahire'de 

Generaller ve amiraller 
Ankıı.ra 2 ı (Telefonla) - Anrt • ile görilımeler yapıyor 

Kabir JOri he)•etinden Macar ye Al-
man profes6rler memleltetlerlne Kahire 21 (AA) _ S:ir StafEoro 
dönmek üzere bugün ,dırimhden Cripp., ta77are ile s~dr. ıc.adiıd 
baıekct ebn~lerdir. ~lik hinuındA lngiliz mümam11lk 

erktnile mllzakero halindedir. 

Ankara hukuk fakülte• Kahire 21 (A. A.) - İmpara· 
• • • torluk gendrurmey bqkanı ımıeral 

81Dde Jmtihanlar Ny .. KaJdrqe ge)mlf Ye ar Stafford 
Anluara 21 (Telefonla) - An- Crippa, general Auclılnkck, amiral 

ltnra hukuk faküketlnde imtihanlara Cunn!ngham, bava marqalı Teddcr, 
25 mayu.ta baelanacaktır. M. Mill• l..ampeon '"M. Mondtton 

Erna Sack'ın koıueri 
radyo ile verilecek 

Oe sölÜflnilftOr, Sir !tafford Cıtppe 
bnıYotM bh ~ale sl5re Kah.tredc 
liMcaç g{in kalacaktır. 

HA P DURUMU 

Japonlar Birmanya'da yine 
harekete geçtiler 

Mihver kuvvetlerinin de son 
günlerde Libya' da önemli 

haı·eketleri görülüyor 

Uuk Doiu'daı 

,Japonlar, A'VlWtralyamD YW• 
nmd.a bul-.man Yeni Gine' de !ha· 
va faaliyetlerini artbr<lıklan gıôl 
Morcsby"' b:manmt de geçirmek 
~ bu adanm ıimalinden ccnu• 
buna do~ fleri bareketlellrıe de 
dnam ediyorlar. Japonlar, dün 

d.ir, Reuter muhab\rf, lia,1.ca J a,. 

pon bOclallunun Sittana nehri 
boyunca ıve eimal iat:ikametinde 
ppıldığuu bildirmekte, 1ravad1 
innağuu da aaJlar n kOçGk ~ 
rakiple geçrneğo tqebbils ede
cc1cl erinJ muhtemel .ı8nne1ctcclir. 

Doia cepbcslndeı 

Dün u.h&lılô Rııe tıc:Ll:x.:..e 1iu Umanı, havndan lkJ defa ·~ 
bombardıman ~ler, bu ha· •lire Doiu cepheeincle m6him bh 
Ta hncumlanm da A"YUStralyanııi dtğişiklik olmamıwttt. Maamafih 
Pınallndc, Oarvin limanına ka· Moakova' elan gelen haberler. 

Ruslann mıe'V%il taarnnlanna 
dar uza.tmııludır. devam ettiklerini bildiriyor. 

AYUStralyanın doiu "Ye batı Moakova radyoau da Ruelamı 
byı}anndA dolnabğı li!ldin1cn eorı gi.lnlerde bir çok meekQn 
y(lz harp ve nakliye gemimden ,-erleri geri ak:lılclarmı dUn yay· 

i 

Fransanı 
teminat 

Bir Japon 
kruvazörü 
batırlldı 

Bir Japon ağlr kruvazö
rünün de h ara uğradıği 

bildiriliyor 

Arnerikadaki Fran"'İz 
limanlarına hiç bir 

Mihver gemisi 
giremiyecek 

Vaşington 21 (A.A.) - S lli· 
hiyetli bir kaynak n blldin1diğin• 

Oaııhe.rra 21 (A.A.) - Avustralya göre, batı yanın kürcainde Frnn a
Bqyatlll B. Omtin bugihı ~ıdald ~ uhip bulunduğu adalard1tld U
demeote bulmıımı§tur: mnnlara hiç bir Mihver gemisinin ve 

20 martta, miltteflk uç:ıJcltu' R<i>a· tayyarcalııin ginniyeccğine dair BU-. 
urda dQşma.n harp gemllerlne brşı leşik Amerika hük!ımetine mllibet 
:ımıva.ffa.ıdyetle netıcelc.nen b1t baro- teminat T.erilınlttir. Fazla ol r ' 
teı J8.PD11Ştlr. B1r bftyftk la.pon km- Bir1~1t J\merikanın Vfohy :ile olan 
vasllrftn1hı ya.kılnrak ba.tırıldıAı bll- kanşık müna'le-betlerlnin çok ;>-nkm
d!r11mlft1r. uçma.var bataeynlarmın da aydınlanacağı da burada tahmirı 
Te J1mandalıi l"Qllllertn f1ddefil &.te• -..l'I!... 
ahı ~ hftemn gündtızQn ;yn.pıl· ıı::ıuıu,,or. m$r - avcılan mtıtte1'1k Birleşik Amen°ka 2 şubatta Mar
~ uçaklu1lo muh:ı.rebeyo tutua- tlııquc' deX! F ort de F rancc' a b!r 
mqlardır. ı htımmı ~~ n İ\lman deniu.ltısının girmesini ve 
•O• ttpındo blr dQpuın avcısının orada bJr Alman ubayını cılelilcele 
d~ göıillmtışttir. B tıQn bomba Karaya çıkam1asını §iddetle protesto 
u~ ~rtM d&ım1ltt11r. etmi•tf. 
Caııberra 11 (A.A.) - B:ışvddJ --------

OUl'Un dttn Rctba.ul'da ynpılan tunıız Ke , ç e _ 
eımumda ikınet b1r l&pon alttr trn• • 
vulh1hıtın h~ra tıtratıldıltmı bU-

dtrmlştlr. yet taarruz 
1000 Yunan cocuğu 

-

mllrekkcıp Japon filosunun bu DU§tır. Maamafıiı bUdln bu taar-
kıtaya Jhraç harek&M yapbğma nızlar mevzii n tabyevt mahJ. Heybellada Papas 
dafr henüz bfç bir haber gelme- ,.etlerini mu.bala• .diyor. lk.l 

Alman tebliğine göre hi9 
bir muvaffakıyet kazan

madan devam ediyor 
mittir. taraf da ilkbaharda baolayac&k mektebine yerleıtlril· 

Japonlann Birmanya'da Sit· büyük ıve katf hnreklt için hazır· meai muhtemel Bcrlin 21 (A.A.) - Umunıi k.ar:ır-
tang nehri boyunc taarnıza M:.lanna devam ed.Jyorlar. cthın tebl1ğlnde, dü.şmanm Kerç ya• 
~)erini hem Londra' dan, La'bya cepbeaindeı rm.ında.sında tıuı.mıila.nıın hiç blr 
hmı Tckyo'daı. gelen haberler Azıbra 21 ·{Te1efonlar - Yu- muvaffaldyct Juız:ınmndruı devam et-
tılı,yft ediyor. Tokyo' ya glSre Ja· Kahlreden gden resmt haber· nam.tandan •etfrı1c:cek 1000 ~ocuk t1ğ1 bllcllrllmeldedir. Düşmanın llS 
ponlar, yıldınm hıı:ile i1erleyiı· Iere göre Ubya' da Mihver m· için lıuırlddara de'\•am edı1mekte- tankı daha. tnhrlp edilml.ştlr. Pike 
lerlne devam etmPer, Rangon'• _..:.1 • ...:...~n faaliy-..ı a-.. , "l"'l._1. .ıı r~•-J H--'-..:1:-~ ... bomba tnyyr.rclerı Sıwstopo? Uma-

,_. ._.~...... ~ • .... ...,. ı 1UU aı.r. ~ ann • ~a pap nmd:ı •ooo tonllAtoluk l>lr Ucaret. ge-. 
mı 200 kilometre ıimalind• mJ ile Etguale aruında Mihver meh~~ ırerleıtinlmel-e~ muhtc- mJ.cdn1 batırm~rdır. Bu t&yyareı 
Tung. U'da bulunnn 6,000 kişi- lwvvetlerinin SnemU hareketlmi meldir. Munakallt Vcllumfn, <o- btlyük bir sarnıçlı gemiyi n~r has:ırıı 
lik bir müttefik kuvıvete hGcıun glSrülmOıtfir. Bu lata hareketK- ~ getiribneal için Rr ıvapur ug-ra.tllll§Jar, dcnlz teze{ihlnrınn, clek-
etmltkr, Rangon'un 120 lo1o· rinin yarl bıır taarruzun ha,lan- taf.slıt edece§! hahtt alınm~hr. trlk a.ntralına, akaryakıt depolarına 
metre batı tlmalinde bUlunan aıcı olup olmıyacaiıru lnUmOz· ~tıer kaydederek büyük tahripler 
EL.da'yı h8curnla zaptetmi~ler- deki günler g&sterec4tir. M k k• ) )"apnualardır. 

·~!!!l!!!'!~~!!!!!!!~'."!l!!!!!!l!!!!!!!!'.!"'l~'!!!milllfll!!~!'!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~/ e tep ıtap an Donetz'de mcrka ve §lmlll kesim-
-- - - - ·-· = _______... - :;...r lerinde )'l'IlJden :yapılnn Rus taarrm:-y t hhA d Ia.n 4Uşnwuı aRu kayıplar verdlrerek urt a Si 1 urum Önümüzdeki yıl kitapla· =;~~~Jr~s~n~·,ba~: 

rinın basilmasina · ~~=~n :o ~ kadar Ruslu 

baılandi iM tayyare k.">ybetmJpeJ'dlr. Buna 

'.Ankara 21 (A.A.) - BUyük Al- L'b d M"h ·ı • 
man aes art-isti Emıı. &ck'ın paur ı ya a ı vercı enn Tetkik 
akşamı Kmlay menfaatine Ankara Eaaliyeti arttı eyahatinden dönen Sıhhiye Vekili ııbhi 
Halkevind~ ..,·cr~eği konser. 1648 Kabre 21 (A.A.) - Re.nen durumun iyi olduğunu söyledi 
metre uzun dalga Tlirklye radyosı1e hlııber veri1difbıe göre. dUn o6pnan Ankara 21 (Telelonla) - Maa· 

b.rşılık Alınan kayıJian 22 t&Yl n..--e· 
dlr. 

Tank muharebesi saat 21 den '\'e 31 metre 70 Lsa dal· faaliyeti artmıt. Tımhnl ile EJguala Anka"' 21 (Telefonla) - Slhhnt ve mlz tarzda 70rllmektedlr. Bu )'ftlerln rlf V.Uleti &ıOmOzcldd ,,ı için 
ga Ankara radyosı1e de eaat 21,45 aruında 8nem1J bta hareketleri •8- İçthnat Muavenet Vektll doktor B. mnumt nhhatlerl endlfeden lr1d1r. mektep k~plannı bubrmai• flm· Mo kova 21 (A.A.> - Cenup ba1> 
ten Z..ibarcn ncşreclilccektir. rOlmUıtOr. Hul~ Alntaa ~ 1çtndo ;yn.ptığı ~t- Hıtzıs.shha tnınmunun emrettı:ı ,-a.. did ı,. laımttsr Kita tu ldn llı- oeı>hıesbıın bir Jttsbninde btly{ik bll 

K k
•• d :nm:ıı;~~ul~~:11~!: 11feler her yerde tanwneo. yerlne ~ kiğıd1!1 ~fiıhn t.mı tmıfıi ~it ı:::::ı ~.~= 

ara oı;e yar ımseven- Orta Şarkta İngiliz fU beyanatta. bulunmuştur: ıetlrtimeğe çalışllmaktadır. Mroü- olwnnu§tur. ~Ta erki& talebelerin tankları Alınan bnt:ı.eyaııırmı tahrlp 
ler cemiyeti faaliyette paraıtitçU birlikleri ıbparta, Burdur, Antalya, Nazmı, l11m bazı noksanlarm ma mm&nda obıyacaklan ukedik derelerine ait etml§tlr. Muhtell! bölgcleroo hnrekct-

.. 21 (A A ) y 1 Aydın, Mutln. İmılr ve Manlsa. vllA· :rer1ne Cet.1~1 alUadc.rlara .tJy. lcitaplar basılmıetır. Jerdo bulunan Bovyct çeteleri Alman• 
~aköse · · - en to- kahir• 21 (A.A) - Bugün açı· yetımnde ya:pt$m tet.kll:atın netice- ledlın. İıtedtklertmımen ~ J&Pll- lık k 

11 
ır.. '--' lnrn, birçok tnyıplnr venurm~ır. 

~üt e~cı· Yard°? ~evenler ce:rni- sn vurulduğuna göre. bütün Orta !Jl 'bent memnun etml§tlr. mışbr. Yapıl:nıyanlan da JILPl].m.a • , la• 0
.:. b.Jc ~n co •• abftouan Kalinin'de kufahlmıf 

yetı f alıyete geçmııtir. ilk olarak Şarlr::ta muntazam parqlltçU birlikleri 1 Bthhl ___ hlzın __ eıı_cr_he_r~ye-rd_e_ı.t;t_, .oo.ığ_ı.-.ro_ıu.n.n.r1 .. mı._tşt.;....ır_ ... ______ ~eaçın V:ınız •oa x.....~.aJararmıeçLu :: .. e; Alman kuvvetlerı· 
bir balo tertip etmf§ ve 600 lira ha· mn-aıt bulunmakta<lır. Her tGrlü ,, - .. yuu.r o ........ 
eılat temfo eyleml§tlr. od il'" ... '--k ti h l A" b Kahve, çay l>uıTamryacağı anlıı.~ılmaktadır. Hoskoft 21 (AA) - Kallnin CCll! 

C • . uı ed ba ) m em 111 ıuuan U anm~ınl Ve er gaç ayramı Jıemnde Almtınlann '"•!t).hl-•• buhı: cnuyeti tqlQ& en yan ar tnrlll tabrlp ftlerJnf baoarmamu &ğ· A.,... ~ 
4liln yaptık.lan bir toplantlda ipek ~ otan bu birliklerin talim ve Meclisin Y. arınki ıwı ~un dmımıunu haruI~ 
~ornp giymemeyi ve bu fikirlerlnl tcd>!y~f tamıımlıuunıatır Ank 

1
.
1
.... fi l mek 1çbı Jnpbklan bfit1ln gayret}• 

bntün tcMr hayanlımna kabul ettir· • Bugün Sincan köyünde ara va ı ıgi ·at eri ruznamesi ~ çıkmı.,tır. • 

meyi kararltıf1ımll§1ardır. Amerikadaki lngı'lizler kutlanacak tesbit etti .lDbra 21 <nıeronıa> - B070k 
Mlllet Mecllstn.1n puartMl sank11 

Edirnede kır koıuıu askere çağrıldı Ankara 21 (Telefonla) - Ynrın Ankara 21 (Telefonla) - M· ruzmmeslnde Ma.n1sa melbwJu Refik 

Edime 21 (Telefonla) - B~nd Neyyork 21 (A.A.) - Bhl~ (bug(Jn) ağaç bayramıdar. Halkevi t~a v~~liğf bucün!
7
cn fdbaren çiy ~= ::~= 

pp kır ko:wıuna !otlrak edecek Amedk.ada yap.yan bOtOn İngiliz te• ve dra.a• müdürlilğU milmeuilJerl ve oaunun -,, O, kaıvnrlm\11 almmadan tevkif edlllp edilm1yeci!~
Burea, lzmi. vo Zonguldak eldplerl buel, ukerlik bimıetJ için tainl· Sincnn köyüne giderek bayramı kut• k:ahwnln de 720 kunı'1~ eatılaca· n1n tefs1rl yollle h&lll haldandakl 
,dırimlzc. gelmİJth'. Sporcular Ata· mqtır. Haıp fabrikalannda çalıpn· lama töreninde bul~Lırdır. ğını tespit. etmi§tir. isteyenlere, kah· takrfrlnln gen -,erDme3lne d!IJr ıaac
tOrk anıtına meruimle çelenk koy• lar Teya bulunduklan i§ler tçin ...U· Sincan kHyündo ağaçlar dikilecek, ~~ ''e çay. 250 ger. gramlık pakctl;r rtr Ye nakil nmtalan bp.kkınd'Rkl 
dulnr. Yarış yann (bugün) yapıla· .alan s:arurt olanlar bu mırin dı· :köylüler muhtelif oyunlar oynıyıı.- ıç•ındc venlmektcdır. 250 gram çıy 38211 ıayılı krunmn ek kanun lAy1haaı 
ea~ır. tnadadır. eal::lardır. kahve 144 kuru§a satılmaktadır. vnl'dlr. 

22!!_ 

Son kış ve 
Almanlar 

Doktor Göbbelsin bir 
Alman mecmuasında 

çıkan makalesi 

ER L. Ko N 
. ehi _..ı• B d "t". . . • ., O d"'" O-"- K nak Bertin 21 (A.A.l - Alman N 

P IE AK dir ve genç vltlsJn 1 ncuır. u a· go urm'lyeyım nur - nu Aonra U§un (l,L;I;. o • B. Oöbbel! haftalık Das Re1ch men• . ı ı lcikadn size hddm ııfatilo değil, slr - F.cdadmm mnliUnesinc gitme- ta fC)'tanf bazı hayalctle.rln rol oy- mıınsında Aıınan milletlnJn Te ordu• 
Oharles'in vns:iyetnamesini tntbike sinde ne m~bzur g8rltyoreunuz dok· nadıiı hakkındaki faraziyaılzln doi- ıunun kışı nMll geçlrdlkl rint nnıa-
memur bir adam ıı!atile aöz söylü· tor) nı ot<luğu bir an kabul edJJee bile. tıyor ve dlyor ki: 

Tctr1ka No. g Çevtren: AHMET n1LALt yorum. - Sualim, •ize tuhaf ve ~nrip g8· ayni f.ecl lıkı'b«!n Londrada da genç A§ılmas gibi gözfiken ve biran 1çln 
_ Sir Hcnry'den bn~a bir ,.arls rünüyor ammıı. konakta otunnuo olan Henry'nin baflDA aelmVeceiini kJm bizlıere kadar ~ eden b.ra.nlıt 

- Ooğruau, bu suatinizc ne cevap Cl.arleein alllm tıabeı>leriıri aratbr• var mı) ~ bütün aile ~Eıadınm feci bir .uret- teırlin edebilir) MO§Um tecıhleıi. ,.aı. tbndl a~ılnı:$\ ~mı§t.ır. Kışın 
Yereceğiml bilnüyoruın. mamı ve bu mesdcnin tahkiki He H k Si Oh 1 •. te öldüklerini hatırlamak lazım. F.mi· ruz Peri}i konaia münhuır kalan end4<;c> Te acı lle serptlğ.lmlz tohunı.-

Holmes istihfafla omuz a'tktJı menul ohn.amı da ~rsunuz. Ta· !-L-;-bolar.,rd, .!.o .tur. ıır karbes ı nhn Jd, .ir Oıarle11 CSlmeı.den evvel bir fe71anı havsalam alamaz. Jar fimdl m&yvnlıı.nmaktadır. Blru 
Ş d .. k d ~ lirli Oz.. Fak t b u.ıru aım ıgımu yegane a ra ıısı, b . 1 " ebiLtc···u i)-L-!- .. • IQllrQ. geçen ayb.nn yükleri blztm 

- m ~ a ar tahkic.at v-e ta- mazur 1 n a n per- Uçüncll brd~i Roger idi. Roger, enım e ıorli§ • .Y"'"< a .. QlllllD ear. HafiyenS\ bu aöueri dol.toru ikna ıçın blr bAtırı:ı.dn.n ibaret tnıı:ı.caktır. 
libe.bıı;u. tabli gö~en l~cre hasret- biz aae, bu ~ann lulfUSU ~e) Söz- Baakenil ailesinin en mUtereddi uz- kalnn bu ~~. ferdml bu ugunuz 1?18 • etmedi. Mortimer fikrinde •rar etth Gelecek gell§imlert düşman ne kndaı 
tim, elimden geldiği kadar fenalıkla ~e. of aliniz aruındahl ~ vu 1di. Bu da bOyük dedc.i Hugo likan~ ıotürmemcmi bana vaaıyet .. korku 1le bcklJyoma. bl?; 0 derece em· 
mllcadcle ettim. Fakıı.t bizzat .$cıY- ndd:iyemı farkında DU1m12İ ~ ablaks k"f' bi h t •• _ edecekti. - Eger o yerde yapm13 olsnydı- niyetle beklemekte hnklıyız. Alır.mı 
tan ile müc.ıı.deleye giri§mck benim - Halr.bm var, bu i§lc m.W rüy~rdu 1 ız.1~• ? \ r 8\YB f I Diğer taraftnn dU,ünlllmcsi IAnn nız. meseleyi daha bUyük bir dddf· milleti he.ıp ıçın katı mahiyette ola.n 
t:!n eğlenceli vo meraklı bir m~nle olmanızı tebar rica ederim. h o1' t~gı. ereımı ayu~.nı, ~~. gelen bir meeelc daha ıvar: Bu •ız yetıe teltıkki ederdiniz, •arunm. Slr bir ımtlhnn gctlnnlştlr. Belki bazı· 
olacalı: Her halde gördüğünüz izl~ - Benden irtcdiğbrlz yardım ne• Y~ Mc k ~r~e cZgu\~0;:1 ~ ve çorak mıı.likinenin Unıranı, er Henry bir eaat ıonra Londrada bu· larımız alntrll olmuştur. Anunızda 
dn. ~lanı. eseri olduğunu kabul dir) ,ıçuJS76 1 

d ezı m h aya d ıcr ai'1;;1J Hcnry'nln orada buhmmasına bağ- lunacak. Ne yapııyım, rica ederim ~yet. etmedim dlyecek pek az kinı· 
edenıiniz ya... Doktor oebindcn Me.tini çıkarıp :ne Si c::Uin·· ırum~ :ıı d ~ ~ hdır. Eier Hmry, Perili çifüğo çabuk aö\}•Jeyiniz. 8C ardır. Faknt esaslı olan 1 

_ BU insanm gırtlağını kopanp baktık.tan sonra cevap verdi: l:A r. 1'~ ; ~ n ld; cşı gitmezse, amcasının baelamıt cıl· - Size tavciyem ouclur ı Bir ara· ~· ~vnşt~. çal=, d v bu 
parçalıyan köpeğin canlı "VC maddt - Bir .naı eonra trenle Londraya r er çoc d a{sı 0 .ta~ 110

8
n• dulu imar itleri mahvolup gidecek. ~Y• bininiz. Sokak bpmnı tınnalı· AA/.. u~ ... :ı._ nBucr ., .. ı:?_~ u 

• __. ,._ 1 _,_ H • ra senç ya:ın a ve at ctmi~tir. u B ok.t h_,_1 d ..ı_ • d L.,_, '-" ... •_r d l at='..:' .. - unu ..... ~. •uu.ı.uu .. -
b!r ne.MGk olmaııı lu:mn gelirse de L .... ıece&. o an aır enryye karft nuıl çocu~ adı Heruy'dir. Binaenaleyh u n !' wıo;o.n a aa l1Z en ıu.ır Y_tın &ope~ı'.11z.1 c a ıp g ..... un~ 7es111dc doğu cephesinde ve mc:nle-
menşd Cehennem olacağını zanne- bir nzıyet ahnam thım) Bu haeue- Pcnıı konak sahibinSı vıiml olan sir danı§maga g.ddım. . sır .H~ry yı istasyonda kartılamagn Utlmlz içinde kışı yodlk ve şimdi 
diyorum. ta mütnlAanm eoruyoru:m, Hcnry, Baskervil ailesinin clyevm Holmea, bir an dilş~nceye daldık- g4d.intt. dunımu d:ıhn ~11 olarak göru-

- Anlıyorum doktor, aiz sfc mu- - Sir Henry, mOteveffanın Tlıf.. sağ hlnn yeg,Sno llzvudur. Bir saat tan sonra cevnp vcrd.iı -Sonııı no yapayun) yonız. Yakındn tıtnnıın yeni ncıl: 
re, büyüye, hnyeletlere ine.nıı.n saf af mil eonrn Southampton trem1o Londrn- - Fikrinizi kısaca hulasa edeyim: - Ken<lisine ıhndih'lt bar oey ııöy· Bugöreccılektırd. ~at bml n~lerlh oklanu:- • 
.ı___ J fı k ld c:: di r:"__ K kta t bi '--- • l . 1 . • B ..ı" •• d'·k n ar an Fnl r u em çı ~ -uman arın 6ını na ıı.tı ınız. .y'JID - &:JVct, elr Oınrlea 81ıdilkteıi son~ ya gelecckl'ir. Southamptondan Lon· ona ,eytnn r taıom tesır erı:ı emCZ&ınız. en oU§Un u tıen eonra tı 
fU aualimc cev p veriniz. Mademki m vArisf lir Henry olduğunu an.la- draya hareket ettiğini tclgrafln bnnıı Bn!kerviJleri öldürdüğilne kani bu· ne suretle hnrekct edcceğiniz.i aize r. 
hann anlattığınız hudiselerin gayri dıh. Bu zat Kanadada ziraatle m~ bildirdi. M. Holmes, size eoruıyo• lunuyorsunuz. Dügünceniz.i :iyice an· söylerim. İzmirde yerr savsıniısı 
tab"i eyl~r olduğuna innnıyorsunu7.. gut idi. Abl n tabiatı luıkkıMa rumı Ne yapayım? Bn!ıkervll ailesi· lıyabildim mH - Dü;"Ünmcruı. uzun ıılirer mi tı:mfr 21 (A.A.) _ nnn sabah at 
o hald<' niçin hana gelip de fikir dn· muhtelif k&J11aklardan topladı~ız nln bu eon ferdini ecdndının mnlikn· - Yoksn bu düaünccmdo hnklı acaba~ 8 de üç saniye süren bnrır ytr :ır-
nı vorsunuz1 Bundan baııka mr malCimat. her bakımdan mUkemmcl- nesi olan Perili konai!a a3tUrcyim, değil miJıfuıi (Arknsı var) smtısı olmuştur. H~r yoktur. 
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AK~MMNil~~!~----1-8-~~~~~-~i~l~t~~~,~,-i~ Esnaf birliklerinin 
kurulmasi münasebetile 

Sa.hlfe 8 

1 
'l'etrl.ka No. ~2 Yazan: İSKEI\'DER F. SERTELLi 

TürlDy • bfr ~e, mı&nca B ledi eye Kar içinde Kömür ve 
emaf -;..eti• ..1L.• bir lmra1 dik- h :r~dayı öldilrtıJıe.k içSıı Yot.oba- 1 \' Klyo • Slyoda sJyogonllU11l a.danı-
n......&!_! ~c.J~-ı....zuq .d t b h ,· dı·k odun nar 1 Jl1A1a gCnderdiA't Adık feda.131 0" .-1 ıan eamurayllerle birleşerek hnlkı 
-:uuo.·ta L~b:-.....-- Useinde kötü bir r . a a ara g r c1U1 de hentız b1r t:ıa.Wr Jdttlı. en, Yolrohanw.dn ve d-ıhn cenı:r 

n uıı- .. _...... Aca'ba prens1n :feıtafa1, Yamndııyı oehirlerlnde: 
tEd>cla duruyor. Kapısmda kocmruı.:ı gıcı Jıdi. mlaycıı Zlldtırme~e mın-nffük olatıU&- - Yamada. B:uıza.y ... 
anna kili. Nakil vuitalarina yapi- Qkb!lha.n, bu Ok1 cıtddet.11 quk- Yapılan tedkikler netice. celt m1ydl? &dalan yükseliyordu. Halli: ,yr.-
MenJamı uyandırdı Her ıeç!şte _n_d Jmm artık aıa mıtglnln b1r m11J- ind hı k ld · 1 - elyogonlar ve Mllzadelerden maııdn taaın Yamada., diye bağırmax.truı çc-

• kere baktım. Kili. hep orada. 1 cak zam, açık llllft. an deol81 diye aetft.mlama~ ~ 1 e nar n a ırı maeı t>tıtün halkın .evdiği '" Japonyayı kf.nm1y0rdu. Bu sesler blr hıkılhlu ha-
• aelerinde çılmı,tı. Baımıa mat- anl111•ıldıktan aonra .bu tımtd1 boea 81tm.l§. evvelki rece- muhtemel görülUyor ıı:urt.nmcnğıne. 1nnndı~ <Snn Koroı.nl bcr ,·ertyo~u. Mlllet uyanmışt. zn-

T d ~ -w den Stft>are:n esme baş1ıyan PmUZ. Yolıdı9mada ne f8.Plj'Ol"du? lhnlcre, detebeylerlne, vurguncu 5!-
bm ı ~~ı. ~· cıuun an tayin edllecelC dftn 6gleden eonm knm ~tt:r. etngapuroan gettrdJğl &Mukaddes ro&onl:ım b.r§ı herkesin taıbh~dc 

• katip pıynz yıyordu. ber taraf tarlıı lhtilnmtlş, hararet te Öltcndiğim1uı eöre İtt1st.t ve l1ca· Jcıbçı llil eıms1ı blr Sş görebllocek mly- kökleşen nefret duygulan artık nçı~ıı. 
Kendisine reld ıordum. Uğradığı lllfırdan ~ !-4 • d~tlşU1r. ret VekAletlcrt qjun o k&nftr mb- dl? Yoku, Yıımadn, )ulı~t&n &ıyade TUtUIUJ10r, hiç k1mso dil§ünce nl söy-

obnamuJ. F.itt anyonıım filan· ledlyo m\lhl.d>e mMtiltilCl ~ tem etrl'..fında ıedldkler ~- Japon mIDct1n1n lcelı.d1s!ne ı~ğl lemekfmı çeldrunlyordu. 
yerde bu1mah lnılfim. Eberiya rtnmde nal1l TUltalt.rl ~ KÜÇÜK HABERLER dırlar. muhalıbet ve ıtımnda mı gQven1yor- Bu sr:ı.d:ı. blr Ja.Pon • 1r1: 

diıf tabakayı açan. Bu bizim :yapllaca'k amI&r etnıtrnd& ~er Bu tedkJkkr umMındıı. odun e kt'>- du? 
paketi lifı açtı. AJ'ak Gst0 Jilmıaktadır. mtıre konulnn ta?'lıın o!mdlyo Ddo.r Zlrn o tarihlerde Bamun yllerln 

rirenJiği kurduk. YllCJl}acü sam m1kdal'1 fhnd1llk * i'Onet eıval'Dld:ı. oturnn :tıı- verdiği neticeler tedklk olunma.lrta- hepsi kllıç kullaru:yordu. Y-.madnnın 
Katipte bir ,ikiyet bir fikiyet: ~~~- ~ ::~ ~fi :yaşındaki o[rlu Mehmet dtin dır. Bu Wk.lkler net.1ces1nde odun TC maUk olduttu kılıç~ noktndan far'k
«- Efendim, ay ~ ~06~._ tıed>it olundu'ktan evde oyna.rken ateş dolu mangalın k&ntir ruı.rmrun lmldınlması mtıhte- llydı k1. bu kılıcın ilzerlndo Uk Jnpon 
... Dükkan dükkln dol ınm.. do- :rot mnmıf b11~'"; varidat b(l~e ilzertne dıı,e~ )1lztl, vtıcudUn1ln btr- meldlr. h11lttlmdatı (Jlmu • Tenno> nun adı 

.___ vemıezler ... A--'...L--lnruna ~- .. ~•rfil""ck ""ık mtk.dan ıuıJdl ÇOlt yerlert yanmıştır. Mehmet Qo- Diğer. tnmft.nn bnytlk eehlrletde yazılıydı.. ve atalardan intikal ederek 
~""'""' ".........av ._._.._ Du "" -v uk hastanesine kn.ldınlıru.ştır odun ve t6mür Wvz1 Sş1n1 ~O.tınn- P""ruı Na'h1 alleslnlıı. eline -mıııti. 
pzık ..• T bii buruı da bayle 8rüm- vuıtaıanna JB.J>ılaeıı.k ıwnla.nn eea.- c · dırma.k ma~dlyle bir btrlL't kunıl; ·laponyadn Ş1lru1n (l) "';ır Akin-

:vuv ı oluyor ... » mnı ~ edecektir. * Bebekte cnmı 1mnmı Ytı.kup 11e m~ nıuhtemeldlr. do (2) ların, :ranı halk t&baka ınuı 

aSa.murayller saltruıatı .. 
61yogonlar saltnnatı .. 
Zulüm ve ce ı:al~:ı.tı . 

Biltün bu snltnnntlnrm yık 
it gün yaklnşıyor. 
Güneşhl, mrtımız kadar kalpl -

r1m1z1 de wtncnğı günü uzaktan 
OrOyorum.ıı 

Sordum: lıf&a.maflh belediye m~ mt\- Şerif l\dındn b!rt dlln o c1vardıı. bit Ml:kndoya taparca.suuı. b:ı.Qlılık r,öster-
- Ya verseler? ••• Kcndllerl tlpfl d1lrloğuntin ıewıt edece~ r:am tnrı· ke.'hvede otururlarken blr mesele üzo- mcs1n1n bir sebebi de bn idi. MlJcado- Dzye:rek, Yoko!ırunn. sokaklaıınds. 

bpq nybklannı l[ethc ne y pacak· fesi btı1 kere de MkO.met tarafından r1ndo mtınalmş:ı.yn. tutuşmuşlar ve :f ramva Y malzemesi nun belinde de ecdatt~n ımımn. bir yüksek te" e halka ınklldp flirl<'rl 
lmlZ bekalun? tedldt edllecdkttr. Bu 1tlbru1a. nıı.kll ronunda kavgn etmişlerdir. Bunlar- Roman yadan •Muknddes kılıc• ı vnrdı. okuyord ı 

Kati bI bddemediği bu ıual vamtaıan tarUclcrlne :raı>llcı.cıı.k r.am- dan Şer1! iskemle ile imnm Yakubu . Samurayllerliı, ymı! muhariplerin Prensin fedai i 
brı Pd ç ard tsr a.ncnk 1 haziran mall ne tıeşın- ba§llldan aAır yarnlnmıştır. Ya.kup getirtilebilecek lk1 türlü lolıç ıruııanmnk hsl:larlydl. 
__:s;~ü bir~~ memur daha ıılı· dan 1Ub:ı.r~ :rtırtlrıtığe glrecdttir. teda.v1 altına. alm.DUŞ, Şertr yakaln- t.stanbuı bc!edlyes1 trıımvn.y idare- BJrtnl mera.sim günlerlndo bellerine Y okohama'ya varınca 

mrda. Ben de, eskileri olduium _ ;tmrak tnhklkata. ~anmıştır. amm, Ronwıytıdn. tnlnn ban Jta.n- taknrlnrdı, bı~ bl.r temboldli; b1r1 nh- Nogl, Yokohamayn. geldll;l günden-
~ mlldürtcri olurdum... • deme- Kur§un hırsızlrı * ~Hct.aş civanndn bir fa!>rlltnda ıım (le.."ıtl.mtz-0 sevkl imkAnlnnm a.~ lAk, d.lğerl ölUm Uade ede.rdi. ~kılıç bert Ynmadr.yı blr ~re b1 e cörm re 
ilin mi? Mesnevlhane, Fethiye camllert De onll§&n Toros ndında blr işçi dün ben- tırmak mnksndtyle BUkre~e giden taşunanı.'"l manMmı he:raes billrdl: muvaffak olam~tı 

Sirndiye kadar dae:-~ cemi- ıretb1ye mekteb1nhı kubbelerlndeıd z1n dolu bir fıçıyı temızıe?t.en ben- tm.mvay !ide.resi munıhlıası te~ntlze Vazlfeşlnnslı~ı e.hHı.k kaideleri içinde Prensln dık fecmısı Yolmh: mada 
,et)erinin faaliyeti bıma yakm bir ~n geceleyin sökerek Btlso1in z1nler c.teş nlarnk fı~ı pntl~ır. To- dOnmüş ve bu h~ raporunu östennek, ve her nn öllimü göze nl- Yn.m.adayı öldürmek fırsatmı nrarkcn 

di. adında blrlne sntan ~ rakalıh rosun muhtelif yer'leri ynnm~tır. Yn- idareye vtrmlştlr. mnk glbl mukaddoo sa.yeler ~ırdı. :t&ı11suuı genç bir t.ndm rıktı. Bu 
feYA ıııp adliyeye Terll~r. rnlı ~1 hastnne3•e tn.ldınlmı,, uzn Bamurnyinln vaz1.fesl, e1.endlsine, to.dın ı::a..ııynlnrda.n b1rlne benzlyor-

zıwna da 8?1:'1yoraunuzı Ay. bt; Aallyo &eld?;hıcı ceza. nırı.hke.nesl..ndt etratındn. ttı.lık1ke.ta g1r1"1!mlııt1r. Bu rn.potdan ruıl~d4,"ınlı. gOro Ro- ynnt fı.mlrlne '-e r..ı.b1tlne knrşı hudut- du" ya bir m<')1ıanc r.ık!cnsesl, yahut 
rr panı istendiğinden. fakat hiçbır yapılan muhakeme sonı.mda. fld'.dlı1n maııyadıuı tnunva.y 1dal'eS1n1n muh- mız bir roda:katıe ba~Ianmo.ktı. Hntttı bJr wnumhıwe sermayesiydi. sırtın-
it yapılm dığmdıuı bahsediyorlar. de suçln.n ıı:ı2>1t g~r!llmilşt1l.r. Hırslı * Yedlkuledc Al1 efendi sokaRı.-ıdn taç oldu~ maddeleri temin etmek &zertne nldığı vnzifc ufrnında. çucuk- do.ki Haur1 (4) sı pek rt"nkll çlçe :.ıe-rıe 
Bu lddialaumdll!:I dolayı cidden hAk· Hftscytntn dok.uz r.y beş R11n ımpse ko- 28 numnrnlı evde oturan bayan Nu- lm1tnru gtıo olmakla bernber, mttm- ln.nru Te nlles!nl de rc_on. ederdi. snsıenm1şt!. 
lldll"lnr, nulmasına, Ç!llmnuş ktıt"şunl:ı.n btle- vart kaz:ı.en mcrdtvendcn dijşınUş, ldlndür. Bu ltR>:ıtln. tnmmı,y 1d.ıı..rCGI Ma.:ı.mnflh bu btt köı1lkörüne 1tant NC>Sl bu kadını sörünce ~ırdı; 

Bir de kurunuvu&truun lonc.alannı rek sntın olan diğer Hftsey!nln de beti elhM!e tıı~:-WC sa~ ellntn damarlannı mnlııeme tem1n etmdc mnba.dUe pek demek değlldl; 0 e!endlsln1n. vt>yn knlb1 ç:ır.pmağa ba;ladı . 
..s:.. &ıüııe tirelim Bunlar _:_.ı• dn hapse t'onulma.sm ~ l1rn Jresml.ştır. Yaralı kndın ca.n ktu't.'U'nn Aın1rln1ıl memlekete ve ccm.1ye:.e te- _ Yalnız mısın? 
•:- • ge ı • ~ı- ara ceZMı ödemesine & :rar vertı- otom<>b1ll tıe Hnseltt hasta.nesine kal- ynkındl\ Rumen flnrAJnrlle temulanı ııa.lığını göru~. derhnl bu ıtnıı.ttcı~ Diy sordu. Genç kadın: 
ID cemıyetlerc kıyesl~ elbette kat ~at P Mı dınlmıştır. ~lıyac:ı.ktır. vazgeçer ve ~r bir şey yıı.psmıyncak _ Bir gece için y 1 dedi 
mlikemmd ıeylerda. Kendilerine m~ ... r. mevkide ~. arakir1 lle c:ıdn.kat.fnl )'tuunn. ııoktıld ::. nwm, n 

D:lenSU? insanların çırak olarak aan• eker tevzı•ı• c·nayet mı•? gösterir ve lrend.lnl öldilrilrlren bunun No .. l· u. 
illa ı:irmeslnden kalfa olmasına lzmirde milli korunma sebcb!nl de stıylcrdl • 
...... _. " ı · ' l 1 k • 17 ncl a.,~ t>cşlangıcındallhcrl uzun - Haydl bir yn binip b.'\hçc-
QUXHnn açmnsm!'-9 ~ ~ıne. • -· suç arı ma l eme~n kılıç ~ımnğa, s:ıJA.hlrctı olnn mnu- ıere gidellm, dedi. 
.,luk eocuiuna, ıstüıs~ının mikta· --- -- tunır 21 (A.A.) - MUlt Korunma. 1. . d• rayUer tç1n bu kılıç aynt mmn.nda. Ge:ııç kadın 1Urnz etnı.edl. Bir rt~· 
nna. kazıı.ncmuı derecesıne, zararına, Her aileye birer kilo Kanumınn a.ykın hareketlerden do- ,Çocuk A mın cese ı bir (le~! ve nmnus tlsmnllydl. Bu sa- ta,yn binerek §eh1r dı§ına. çıktılar. 
Mlakma. içkisine, kabclıatine, lba· •eker verı"le"'"""'.'- As.n mıçlnn muhn.kem ıçtn kunılan otop!İ için morga !Ah1yett ?ıalz olnuynnlnm kılıç ~r- Burada netıs 1okHertlle me~ur bir 
det.ine, hülasıı. maddi ve mAnevi ~ ..... ~ yeni mahkeme dOn m: dut'UŞmMUll kaldırıldı mt7.lerd1. samurayUe.r kılıçların.\ bahçe vardı. Noel bahçenin kn.pl.61 
._ ıeyine kan arlardı. yapmıştır. sanatkArlnnı tezy!n ctt1rlrler"" kılı!- &ıihlde rl§'kndan a.Undı ve ccnç ka.-

Cerçl. bu. - lertlero hürriyet Vlllyet, aııcıertn .ocker illtl~t,1•1111 te- lıı.rını ~güzel süslerlerdi. dmın ellnden tutarak indirdi. Bahçe· 
nıtnfl7iı> onları türlü kayıtlarla, mm etmek mnksadtyıe heı allcyc İzmirde bir eczane Emlrgfm clva.nndn oturan Kerlm1n Snmurnyller avam tnb!l.kasınn nls- ye ()lrdller. . 
prtJarfa ammla cemiyete rapte- bl.ttr k1lo ~ker vcnneyJ. knrnrlaştır- d h l k on b~ Nmdakl cıtlu All dört gtm betl bt\yijk 1mtl ·azı rn. mnllktUe Yokohamanın en güzel ve e{;lmcell 
den _ ortaç rejimİnin hususiyeti nuştır. Şekerin bu tnrz.da tev'lil et- a a açı aca mel ka.ybolmuf, ~ mQracaatt Bcr eyere ıııe~ ~p c;ıkabllirle~: t>lr mesire ye~ olan bu balıçede 
idi. Dihıyımm her tarafmda lGnCalar 1'1.fmda tedkikli!r ya.pılma.ktadır. Fa- İzmir 21 <A.A.) - Sıh.hntı n İçti- tmertne yapılr.n e.raştuma. romm.da alışvertşte mra. ve nöbet beklemezler, prensin feda1s1 NOgt lle tnQ kadın, 
qağı :rukan bu eveafta.ydı. Sonra li- mrUs1 gfuıtlne kMa.r bu husustn. ka.- mat Muo.\'enct VektLleU lzınlrdo me-.•- geno o cıvard:ı. boş btr evde ölU ola.- hükCmıet kapılarında. dıı. her husus- bir ceınsiyenhı nltında. otunnuşlr.t 
~ iktisat bat g&ter;p ferde ala- rar Terllecek ve tntbikıı.to. ceçllecekt1r. cut eczıınclerln lhtıyacn kM1 galmocU- ~ bulunm~tur. Bu ov de Alinin b!ı..- tn t:olnyhk görürlerdi. BunlAr bir nevt cPey-cUJ 1ı;1yorlardı. 
lıildiğine aerbe3li verdL Emaf da J>1ter tam!tan bh1taç gllne ko.da,. ğtnl cl5rcr<'k meo.'Cudn ııAvrten btr ec- bam Kerime aitUr ve b1r mQddcttEn- ft)val~JcrdJ ki, MuLoo _ nıtonnn ın~- Umumi kadınlar böyle Jçklll lcr!er
L~- ·-'· L-'-'-" _......._._ - oehr'Jm!Tide fe(lterln bollnnmıı..sı bek- z~nc dnhn nçılm.•uıınn ml13aa.de et- beri boş dumuıırt4dır ET1n b1r odA- nıtJyetı bbuı devrine kadnr t:alta- ete en pabah içkller:l t.erc1h «1 r. r-
...,ma bu,~.... UIUUJUl: nnı.a ne Jemnektedlr. ~ır pcr !n.brlka- n1l~t1r. mndn bulunruı A1lnln .başındn b1r ta.- natlan ı;QrmQ.ştfi dl. •Pey-cu> ttncin Jçldsıydl, 90k 
JllPbiı. De ett.iii MI&! edilmedi. amda neonlara ytlklentnı, Çok mlk- .: ..... vardır Al1n1n ' .erttJ. 09 !kadelıt bcı.ş dfuıdiirilr, dor· 
( H ı b• • memlekette!) Amma darda ~r bugt\nleroe rlmlze ce- banca. kurşunu yarnsı • Samurnyller, hlp o.duklan e:ıld- düncü kndehl adıımnkıllı aariloş yn-

e e IZ1ID ' ÖLÜM eesec11 otopsi :yapılmak tızero moıııa b1yete g(}Tenerek ~ mAlrur olurlar, par ve beşin 1 k d hl 4,. nl 1 d 
Jere batım hürriyetin bu tilrlüsü I leeektlr. taıdlnlmıştır. Qocui';un ne suretle vu- fZZ'CUneflsler1nl bir ~ blle ~ knlkamazdı. c a e 4-lfe er yer n ~ 
tünkü küçilk ıerbes meslek aaJıfp. Hastalara haa ekmek 1t:rey1r, Hamdi, Remzi, Şevket, link- ruldu~u tı!sblt etmek ibero &uıyeı mak ıstemerlerd1. Blr Et1n pre~r- Nogl bu kadından çok hO§lnnmı.ştı· 
feri leyleğin attığı yavruya döcıdüler. 11.dürlüğil kı ve Uitfl A\'llll<1uRun babıı.lıın HU- m1ldde1umumtıl~ ve zabıta tf.hklltn.- den birinin &U'Qy1 &ıtlnden geçme t<ı faknt onunla dost olmak 1.ste~ı~~ 
Onlar da. kendilerini bu d•ece §ehrlmb ıoprak o123 m - seyin ve Şe\"kl Avundu!lun e.~lerl ta. ba.şlamut.ır. olan b1r tamurayln1n omuzıına. bil' b1r sebebi nrdı· Bu kadını kandınp 
krkeden cemiyete karşı «Wı:ayıtlık• Dl bol mlkdardn mıu1m has Rahml Kösooğlu ne Recai Baloş'un l ıru~ p1slem~. Bamurnyl bu işe fena <San Kon:a':ıı ~ genıisine cönderm.ek 
la ilad ı anuyaeak bir tarzd UD ıeJ.mlştlr. Bu unio.rın hootaıann kayın bnbalr.rı ve Ziya Avundu~un 1 R A o· y o"* halde hiddetlenerek kılıcını çek1p !lru- ıstb M 

e o un a bas ekmek ~tıyacına tabsls edileceği nnıcnl:ı §un arka.smdruı ro u. 
dirttk çevirdileo. Adeta d~ ke- tdım1n olunmaktadır. OfJ3 bu husas- MEHMED AVUNDUK to.sund sa.vunntı§ · prens, o:ı- Bahçed<ı konuşmağa bruılııdıl r: 
dldiler. Emafm halkı .ıabildiiine ta T1cnret VekAleUne mttrncaat et- - - k k ~.~-~~y1nı~A!1_J~ç çe- - Çok paro. kaznnlyor musun? 
_,.ı_..___ __ıt._ L-A~ _._z.. da _,.... dün aoktel knlOden ho.kikın rahmetine ere .-.u,ı .... ı>""U Cu.ı:wıce ll.Wlüı..ıanna: _ Oldukçn . 
~u ........ , «e:iJUUlll 11ıatUSw.ux•• ....., ... r. b.\'UŞilluştur. Oemı.zes1 23 mart pa- Bugünkü sıroıranı - Bu muhntip ne istiyor.. gldln _ D:ıno. ailinı ~aınadın 
böy:;i = ':::· oruz· Eanal cem:l· Gnlatasaraylılarin zıı.rtesı günU sant 11 de Nie!mın;, Ku- 12.so Program, 12.33 Oyun ıuı.vaınrı lklrunl - Adım: Şlnagon'dur, (5) ' 
~ • • ~ birlikleri kurula dünkü toplantısı yulubostan sokD.k ıs numnmll evin- ve t11rküler, 12.45 AJans haberleri, ~. Adarolıın &murn)lnln yu- - Meşhur bir kadının adını taşı· 

en yerme .• .• • - den :tnldınlanık nmnnzı TeşVlldY6 13.00 Zeyt>ellt, oyun havalan ve tfuitU- nma ıtdert'k ~1 Mlanuş!nr. Maal t romun 1 
~ Cazetclerln kü~ haber aü- Oala~nr, dlln, Beyo~undn.- cnmllnde ö~le nama.zını müteakip ki- Ier. lS.SO Salon orkestrosı 18.()3 Dans ~ wtultu itin, urnyı kılıcını 
tan1an:ıa a~ bu hi.dıse. hakikat- k1 lotaller1nde toplamnışlar ve (GDJıı... C'rlkö...n ... d ki. u tm.trlsta- ' boşuna. çekm~ .• ve hıı.nıkf.rl y:ı.p:ı.rnk, 
te, mahiyeti itibarile çok mühimdir. t&saraylılar cemiyeti) mn onuncu )'11 lmara.k F ,....,, c ~~umn. .hrık- orırestmsı, 18.45 Zlra.nt TakvlmJ. 18.85 yol Ostfi.nde kendbıı öldflmıll§. Çün-

(Arka"ı var) 

Cünkü taYet bunvvur edildiği gibi dlmOmfi.ntı kutl~lardır. Da.vetlller nınta a _d~etedlldllecektlr~-.. ,Ae o.11esıne 1l'runl sazı, 10.SO Ajans habor~er1, 111.45 kü, IJ6Dlurayller tılıcını ~ ~ çok- (l) Esnaf dcmckUr. 
bl b" mrdl cvk fd t arumda ~ ,.et.işm~ n nı:ıwı er, •~<=~UU& te-- 1.~tlik cilrlert, 19.55 Kan4ı.x parçn- mezıer_. ÇOklnce mutlakn btr 10 gö- (!) Tiiecl\r demektir. 

D' e 6 
Ye are 0 ~m· Vddller,' Mebtmlru'. ~er, mtıstıe- beyanı ıuiyet eyler ve Q\lıırhU' 1a.r <Pl.). 20.15 Konuşma, 20.30 EarJolk rtırlerdl. Ku~u vuramıyun ı:ımumyl, (1) Japon lcletıcrl (llerlln tabı}. 

aa makul. m~enı ve.~ Dıtiyacı prto.r, tınıversıte profesı':Srlcrt, t12ecru'- mennı eylttlz. ttırktller, 21.00 Emn Snck lr:onsert. bundan d~an btr tee<> rlc Jrendin1 <•> Umumi k:.dınl:ı.rın 60bkta ı;ly-
lrocaklayıcı bir l~ doiar&a Jar T• heıi>ırt yDk.tııek ~~eden 22.!0 AJnns h1l.berlerl. öldllrm"li.ştü. (S) dili rtnhli klınono-
mcnll~ .. Pek ~ ~rL:ı" kaza. ~tıer bulunmıı.kta 1d1. A ş "I'ann ımb:ı.hki pro:ram Samutf\y1ler o <tw1rde dereıbeyicrl- (fi) Bo, Japonyada m:ıruf lr k dın 

• Mubalağ ızı ~~· ~- Toplantıyı, oemtyet re1!1 B. J'Uat K uo Program, U3 Hafi! ~ n1n Metl olnınJJn, bo.§lndıklıın 1çhı, pirinin adıdır; miladi onuncu nsırda 
sabcılanmwn _çeh~ı ~~D". Zı:ra, Baban kısa bir httabc ne~. mdl:- (Pl.}, '1.-0 Ajans haberleri, e.oo Ba.tıt bunlardan b1r kısnu hnlk nem1ndeırt ınıştır. •Sel • Şlnagomı Jııpon 
tmutmama1ı ki, netice ıtibarlle. tehir tep nıftdtırtı de cemlyetln gnyel rhı- ~ar (P].), 8.15 Evin saati. J>restljlertnl ka}1>etın.4tl. Tokyoda kndmlannın tok e~dlğl tr lslnulir. 
9'e kasabalıırınumı ekser nüfulu •· den.,.. umumi o!Arnk 09.latas=ı.raylı- Abone bedeli Aa•mmmcm•m•mıııBE•-•-IElEKi:IDl~-IDBi~ 
aaftruı ibarettir. 1ıktan takdirle bnhsetrn1§f.lr. 'l'oplıı.ntı 

Ecne'bl Türklre BwıLın. birlikler vaaıtnsile, - JU- saaı JO ye lmc!nr sa.mlm1 b1r btı.vn 
kanda anlattığımız ortaçağ esnafının ~· c!evnm ~. d&vetıller huır-
cmniyetli hayatına benzer _ bir lanan btltede izaz ~leroır. Senelik 1400 tunıı 1700 kUl'U§ 

IEaJ>lurnpta sokmak yalnız kendile- 8 A11ı.t '150 ., H60 > 
rinin d-L .... memleketin de menfaa· ALENi TEŞEKKÜR a A1lık 400 • 800 ,. ~u 1 Aylık no ., ., 
tine uyı:uıı olacaktır. Kendilerinin, M11zttırtp oldnA'um nRır ba.stalık do- 1-------------'1 
a:fra. bu küçlik sermayeli, ldlcük bil- ll!nllD& J'&Ptılı amclly&t ııetkeshıde Post.n ıttııındına dahll olmJYlU1 
pj bemterilcr. bu ~ dün· belli llltlm ~den brte.ran ecnebi manlekeUer: Benellğl: 
,. ortasında «Ne halinb: ....,... CÖ· open.t& ve tt:ılCad ~ bay MtM 1600, altı ayll~ 1900, üç aylığı 
rtmlıt diye Dclebet ba.eı bot bırakılıı- K'!VAL ÖRE'J9 ~.,. mm- .,_ ___ ı_o_oo_tunı.....,,_,;,;.ştu.;.r;,,;,._..-..,..~ı 
ınaz:Iar. Devletin kontrolu Ye yardı- nettmbRmu aleneıt a.ml beyan ~ Telefonlanmız Ba§lllalınnlr: ıc>5G5 
• altmdaki birliklerinin ..., mnum rlm.. Yan ~eri: 20765 - İdare: %0681 
meslekler birliğinin mnddi" mine- Beş'otlu İısWtlAl caddeft1 No. m Müdür: 20497 
_,, --'-!1de , ___ .;ıı. albnda bulanmalı- ~ • Yazı!~ 1---....;;;;~~~~---t 
,,. ~ anııw.uı ..,-•••••••••••~ Bebltllevveı & - Kuun ısa ctrlar. cEanafm inaa!mJığu ehanesi • s. tm. 011. Öğ. bd. Ak. Yat. 
de böylece ortadan k..Jbc..ktır. .. t,fll U,16 iM 9,2.a ıı,oo 1,81 
ÇUnkü eaaafa insafla m.aamdeye D Q AA N Va. •.ı.ı 8.0112,21ıa,-4818.22 10.63 
lıeelanımı olncak. F.anaf b~ikten \_:::I tdarohane Ba.tntill elvan 
brtanbmt olacak. (Vl • Na) Anmusluk rokak No. 13 

lki hıraız çocuk Sigorta Anonim Şirketi 

mahkum oldu Telefon No: 24263 
Geçenlerde Y~ ve İlyn acD&:mda Mavi 

Milli - Alenıdar'da 
GUNUN BARMASl: 

1 kilip 
Kahramanları 

Aynca: 

V ALLACE BERRY 

Garp Şeytanı 
SON o'ONLER 

u.mba'yı 
on ııek1s :rqlnnnda Sk1 çocuk seceıe
Jtn Kn1yoncu c1va.nnda b1r nalbur T9PJUÜ w Dans eCmeia hamlanmı.z. •• 

dtıtkdnmın penceremnden ~ s:ı- ~---------" nttk çekmeceden elklrtne ~erı • 1 • 
paralan aldıktan mnm tat;a.yı kır- Şehir tiyatro u temsil erı 
~ talkı,.~l r, bQy{lk tape.ğı aç- ~ Dram lmmmda 

a muvaffa.k olmuş.lanın da tnsıı.- othı.dtıs aat ıuo dl. 
nm 19 tapnı?uu ft.94Dl1l:vınca taçım~- aw.ı cruı.t 2o;so da 
lardı. mrta9 g1ln aonra yakala.nan p A R A 
Yqa.r Do llya ~ ~ncl ce"..a 
mahlremeshıde muhakeme edllm.1.şler- ktıtıo.ı ca.dde51 Koınedt tımunda 
dır. Bunlardnn y~ yedi ay hap- Otlndihı saat ıuo da 

e İlynnm ~ toçIDı: olduğundnn Gece t 20,30 dn 
11'7 hao:dnc nrar vcrllm1şt1r. O K 9 E ...e S O JC 9 E 

eıoak iklimlerin ri!mb tr<Jzelliklcri arasında çcvrilmJo olan 
bu film 

Ôniimüzdeki .alı akıamınclan itibaTen 

S U M E R sinemasında 
g8eterilecektfT. Herlcmn ho~na gicteee-1 ır{lzel blr film 

B rollerd : 

ALLAN YONES • NANCY KELLY 

Taçlan devi en ... Ordulan birbiriyle ~pa;bran... Te.lıtlan yıkıuı. •• 
A4k n Hmp t.arilıinin en parlak harikası. •• 

Film Haliki CECIL B. de MILL'in 
- büyiik Şaheseri 

TORKÇE 

KLEOPATRA 
A 

Bugün LALE sinemasında_ 
(Bu Sim bug(ln aıyni zanuuxla lzmirde LALE'"' TAN Slncmalann .. 

ela) programa ft!ve olaraJı: ı V ALT D.ISNEY'in renkll 

Deniz izciler· 
BQKiin uat 11 de tcmili.th matine 

ŞARK sınemasında 
BRlGIT_TE HORNEY 

JOACHIM GOTTCHALK'in 
m~crekcn yurnttrl lan 

• • 

(Fransı:tcn ıııözlü) aok. gençlik fflmi emsalsiz bir muvaffakıyet ka· 
mnmaktadır. Çılgın hir macera içerisinde güzcran eden bu komediyi 

sinema cvcrlere ta\ ıriyo ederiz. 
Bugijn t 11 d te .z·ı tlı mntine 



Sahi!e 4 

l'ANfK, ÇATJ .. J\K, EKZın.IA ve 
GİLD YARAL.l\RINA feykalicı. 
J;yl ceJlr Derinin tazelenmeslne 
n yennenmestne bhmet eder. 

flcr Ecz:ınede bulunur. 

FRENGi ! 
ve 

BclsoiukJuğuna 
tutulmamak içia 

EN lYl lLAÇı 
~~"'. PROTEJl~ dir 

Her Eczanede 50 Kr. 
satılır. 

1 O Lira müki.f at 
Knz!ı Ç~me ile Gala ua.sm
d:ı 2 adet knsn nnahtan kıı.Ybôl
du, Bulnnın Beyo~lunda. Pıw:ıj 
Krepende D. TrlPoYtı. :setlrdı,ğin
de 10 Um mük!fnt verll~ektir. 

iiıl••ıill reıcron · 4286'7 • 

BurJisukfu'kfatilJD 
~asrrı 

Gide·rdlflı\ 
t>uzei 1: k • u ıe. .--r=-::::::::=::-ı 
hss slarırıın ve _, ... 
r.·nde •·Buruş~k· 
foklara karşı/' l.4ı1MI~ 
rnlJs tahzaratır. 

-adcmı mı.vatla 

1':V llilE 'UPIL&CA, 
BAS T 8 R TEOtVı 

f!Jll llJ\ UlllTIWOll --· 
Aksamlar· 1 .r ~ .• ı:ı: .. r. (!·:. 

"~l. tcrlabın" 
r, ı'Ç h~yv:ın-: 
hrın h ıce:r re 

ıo.rı • dt.>n .tstih
0 

JI::ıç ed.len Bİ
OCEL karıştı 

rılmı'} bır krem 
tatbik' · ~dlyo· 
rwn. Bu,

1 
tıpkl 

Ctldlruzlo BI· 
OCEL'i gibi-,. 
dir. Slhrlamiz 
f<!!:ın lıu .. Cl'Vh<'r s2yc-ındc zaYıfl~ 
mı dldmlz bes:enecek:' !azeleşl 
c ~ıır\c~ecek. Bu ·lld gır\ası, büti.I 
(1 lyada ~nınmı\ b!r' ,clld',Jnü ;,
lı. ım tarafından kc,r ve ha~i!ha,> 
zı d:ı pembe renkteki Tokalon tr'f.J 
ınınin "'terklb.r.e muıı; edllffi!Ştır, 
Her ak am yatmazdan evvel' ye1 
cuı.c l'lld uıda~n <>hn b:ı BİOCEL~ 
jkre.nl. kullanınız . .- Snbahları" jd 
lbcynz ~ renkteki Toknlon .kremı 
il:uıı.:ınımz. O, cildi besler, açık me 

ABiŞAM 

, i ' , , r 
'Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlarınızı 

'lcabincla 'giintle !l kaıe alınabilir. 
derhal keser 

-. 

1. 

~ 

"fI ri~ ,._ ,, J 

'(l _t:, ~:;;t ~ ~ ' ~ \. ... 

--· .. ., - ... 

~EieL.~~çerey~sarfiyat• ;'içın '~ok para harcamansrnızf 
:..-:Hiyij ~hlÇ de oyıaı .değh ~ aksıne;, Ol~~ paraaan ıasarrul 
blıe:-eaıyoruzı tOnka a•~-~mpuııarımız:· fU.NGSRAM lam~ 
~alar'ile.değiştırdık/ Bu-ıambaıar ıse, guneı;ı şuaları,giblJŞI_! 
~yorfat_.'!e.ç_a(!!Yi!l• ,ÇoKça tasarruf "'edıyorla.!~ 

• 

.. .. 

Oımanlı Banka11 
iLAN . 

cAILE SANDilil• PİYANGOSU 

22 Muıt HJ42 

I·~- retmanan t n r.arı dıkkatiue: llml!t:.. 

HOSN sası E f 
• Be.ş.kt.:.~ Koı ı,;ıı.:ıe .sene •• d~n"crı ı,;.-ı.şınış olduğu aukkund .. n 

:ılılknsmı k~rek Yent salon n.çıp ve talı~n.kta olduğunu s yın b::ı.yan
lııra nı-zeyler. neş!kt.:ış Koylçl Aynalırmn bfüşlğlnde No. 18. Birinci kat. 

Husnü Sü ... ler. •••••••••mli 

Bronşitlere KATRAN HAKKI EKREM 
1 LAN 

TEKNiK MEMUR ve POSTA 
BAŞI ARANIYOR 

Ta.afiye halinde bulunan Unkapanı ~ki tahniye fabrikasındaki 
ıınat teıırisatın ıökümündo çalı§nu\k üzere 2 teknik memurla bir poe• 
ta ba~ına ihtiyaç vardır. 

Taliplerin her ~ saat 9 dan 12 ye kadar Karaköyde Ban
kalar caddesinde Sümer Bank .L.tanbul §ubcsine müracaatları. 

iLAN 
Tesviyeci, Makineci, Marangoz 

• • ve ışçı aranıyor 

Unkapanında eski tahniy~ fabrikasında bulunan sınai malze
menin aöküm ~terinde c;alııtınlmak i:zere tesviyeci makineci, marnn· 
goz. i§Çi vo ameleye ihtiyaç vardır. 

Taliplere göstıerccekleri kabiliyet ve ehliyete göre 5 liraya Jta. 
dar ye\'ll'Üj"e verilecektir. İsteklilerin elPerinde mevcut 'esikalarla 
birlikte her gün saat 9 dan 12 ye kadar .ndı geçoo fahrikııy müra
caatlan. 

l!l!ll ................................................ Iİll!I 

BOYA USTASI ARANIYOR 
lstanbul'da blr :vrı-a.sııc.1t Fabrikası ı~~n tecrübell blr İpekh \ , 1· -

1ü J>o>ıı ustasına ihtiyaç vardır. 1 
Taliplerin mektupla. Cİslnnbul Posta kutusu No 22) ndr . ıı .-

racsaUan blldlrlllr. 

.............................................. ,, 
Turhal Şeker Fabrikasından : 
· MANEVRACI ARANIYOR 
1 - l'aşı 45 den yukan olm:u~ak. 
! - Türk tabiiyetinde bulunmak, 
: - Devlet tlemi1"7on:ırmr:ı nmsaddak mancvr.uılık ta dikn ne.<>i 

olmak, 
4 - l\luvn:r.ıal ııskerlik hiznıellni Ha cttitlnl nya asknlikce atıl· 

kası bıılunm:ıadığlnı tevsik etmek, 
5 - Şimdiye kadar t•hştı,tı yerlerden bonseniillttl bulunnı:ık. 
Ynkaru1akl şartlan halı taliplerin yau ile 'ffl bir de fototrııfları-

m göndererek ı~abrlkaya müracaat etmell'rl 'fe is-tediklerl yevınl1e.rl 1 
bilclirmf'leri lizmıclır. 

Uekir ol:ınlııra Fabrikada mrccanen yntacak yer temin edilecckUr. 

Meyve, Bağ, Sebze ve Çiçek meraklıları ve 
Çiftçilere müjde 

Türkiyede ilk Ziraat Eczahanesi açıldı 
İstlhsal seteri>erllğl.ndc çoik ve temiz mahsul bol ve lekesiz ml'yvn seb· 

ıe, güzel ç.lçelt yetıştlrmek şarttır. 
Bu da ancak her yıl mahsule musallat olan hMtalıkları tıcdnvl etmekle 

kr.btldir. 
Her ccşU mahsuldcltl hastalıkların ne olduğunu öğrenmek ve bunlara 

karşı ucuz ve 1yl Ui'ıcı bulmak isterseniz imı!r - Bornova Ziraat Mücndelo 
lstnsyonunn yazınız. Telefon Bomovıı. 18. ıı:31J3» 

:t'.l'lcleri sı!tla$tırır.,...ve" ·Malc:yal 
Jçın mumklın· ·o1an' en ınukemme' 
btr c~ls te~kl eder.· Bu ikl kremi~ 
ı~tımnllnde muc5o'ilr ,J neticeler~ gıı. 
ı.ı-nntılldır. .Aksi halde ırerdl~lnl 
rıaramn iki ml~I t:ıde~olunur:' 

Dr. IHSAN SAMI 
BAKTERiYOLOJi 

LABORA TUARI 
Umumi kan tahUlfttı, frengi 

noktal nazarından CWasserman 
ve Kahn teamUllern kan kilrey
~atı sa)'llması. Tlfo ve mtmll 
hastalıkları tCJhlsl, idrar, c~
rahat. balgam, kazurat ve su 
tahWA.tı, üıtra mlkroskopt, hu
sust a~ılar lstuızarl, tanda üre, 
şeker, Klorür, Kolle.sterln mlk
tarlannm taylnl. 

Osmanlı Ba.nknSınca 1hdM edilen ---------------------------
aAUe Sandı~· Plyıuıgosmıun ke~1t11esı Toprak mahsulleri ofisi lstanbulı ubeıinden: 
2~ Mart 1942 tarihinde 1cre. edll.p ô.tl-

1 

1 dckl 1kramlyeler tevzl, edllecektır: :Muhtcur değlrme!llerde ôğütmekto bulunduğwnuz hububatm teml?:.-
1 Adet T.L. 1,000 ı~ T .L. 1,000 Ienmeslnde elde edllen kl\.\'UZ, t.lvuıc yemi, çevrentı ve toz gibi tıkıntılnr 

RELFAM in --EN_l_Z_K_U_L_O_B_O_N_D_E_N 
4 , .. 250 , 1 1,000 knrşılıklı pazarlık suretlle Liman han 4 l!ncü kattııkl dairemizde satılacnk-
~ > > lOO , .. 500 tır. Pa:ı:arlıjta lşUrak edeceklerin bln llmlık b::ı.nka teminnt mektubu vcyn 

BEJ.FA~:. f:. tı:l• \C İçtimai 
Muavenet. Vzk:lll"'Llı1.n yüksek 
t dlklerlyle vucut bulmu§: f;K

SİRDIR. Bir de!n kullilı makla 
rıldlnlzl guzcU~tirlr Yüzanüz
de h:ı. .. ıı ol:ın kırnıklıkltırı derhal 
~aıe eder. BELFAM: kullnnnınk-

25 > , 50 , • 1,250 nakidle birlikte 24. m:ı.rt. 942 &:\lı günü s:ıat on dörtte Ofisimizde bıılı:nıruı.-
50 ""' ı 250 lnn rica olunur. 3593• 

Aşa~ldtı. :razılt nıznameyı müzakere 
1 Jçlrt 29'3 942 pazar günQ saat 15 de 
ale!Me umum1 hey'et Wplarltısı ya

l pılacnAuub;ı f1zruım Moda'da kMn 
Kulüp bln:..:1ma. teştltlert Tlca oltmur. 

Dlvanyolu No. ııs. Tel: 209P.l • 
, , '"' . .. . ·----------------------------

ıa d:tlmo. genç knlablllr<>!ntz. Gü
l \"e klrlŞlk.sız b!r clld.! ~ahlp 

olm:ık ist.!yenler, harlk !ar y:ı
r:ıtnn: 

RUZNA !E: 

Karar holacıasıclır: 
c. 42/54' 
?dllll Korunı::ı. kanununa muh:ı.lc!et

ten Gıılata Mahmu<:Iiye cndde.s!.r\dc 
55 - 57 No . .da muslukçulul: tlcaretile 
meşgul Yaser k1?1 Adel Aldukrnk hak-

ı - ld.ıre hey"ctJnln senelllı: r-a.po- kınd +-~--bul --11 ın 

85 • JkranıJye lçln: .. a.ooo 
Işou ke,Pdeye, Blrlrtclteqrln 1941 -

Mart 1942 nltı aylık mtlddet znrtmda 
aAUe Sandı~, (To.samıf Cüzdam) 
hesabında tn3t.lfıbu TL. 50 den n.şnğı 
olmayan her nıudl tştlrak edecekUr. 

ıı .u>wıı ~ yo ik el cezn İstanbul " 8 lly" lldncı tıearet ma.h-
1 runun okunır.ası __ .... lnd ed h ..., " 

B E L FA M ' UlAJ.1 .. emcs e cereyan en mu v.- kemeslndcn·. 9•~1120 ' - 1 - 2 - Ellnçopıın. kl'lr ve zarar lıe.s.ı- kemse! .. •••Aetnd ı 'lll ,._ 
11 .. -...... e suç unun ~ sa- S:ı.hlbl bulunöuğu :Fltutan vapuru 

kull:ı.nmnlıdır. Sntış yer!: B.ıhçe
k::ıpı, Meydancık. Vakıf H:tn cnd
d 1 Ho. 17, $. Etıı1b:ıs 

1 bının tedkik ve tıısdlkl, mQraklp ra- blt olduğundan Mllll Korumn ka- ile 2131942 tarlhlnde ça.nakknle de-
porlnnntn o.:unm.n.ııı ve ide.re hey'etl- nun 32 5n "'d"'~" ı nln ibrn ı. unun • " uncu mau .,. ... r mu- n1z nakllyat komutanlı~ı hes:ıbma 

clblnce ylrml ~,, Ura para ceosı olarak, müteahhlt cenap Akıncı na.-
3 - 1942 nest büt~eslnln tedklk ve ödemesine ve yedl glln müddetle dük- mma. kömllr yUklemttc Qze~ hareket 

Karar bubi asıtiır: ~Ud. tfl.nınm kapatılmasına ve hüklim ne, seyre devam eder1ten ~yni günü 
c 42 35G 4 - Muddet.ı hlto.m bulan Kom.o- kat'ileştlğlnde ücret! suçlu)'a. nlt ol- muhnleretı hava.dan dolıı.yı bıtcalıı.-
Milli Koruma kanwmna muh le!ct.- do:-1:ı.nn tntlhnln. mak üzere karar hu}{ısn.'3lllın Akşam ma.k meeburlyetl hasıl olmuş ve oeıt

t .. n BAyo~lu A(;ahıı.mrunındn 81 nu- 5 - Kur'a ile tdare hey'eUnden gazetesinde neşrCdllml"slne 10'1 9'12 bolu limnnına. lltlca edllm~, gece ya-
ı: ı:ı.rada kömürcillük tlcarctlle meşgul çeklleeeic 3 m yerine ·ıntlh:ı.p yapıl- tarlhlnde karnr vcrlld.J. 3698• rısı sahile da,mek te1illkes1 baş göa-
lbrahim o{;lu Ali Eryıl.'llD.Z lıakkıw.la ması. Karar Mılisasıdır: terdiğlnden demlr kaldınp tazılunek 
Istnnbul nsllye 1klnc1 ceza .ınnhkeme- 6 _ rıunhal buluno.n 3 Y'Odek il.za suth c. w21231 üzere hareket e.sna.sında sancak de-
ninde cereyan eden muhakemcşi ne- tntlha~ı. Mllll Koruma kanununa muh!>.Ierct- mirlnl miiŞkUAtla alma.k mllmkün ol-
tlcesindo ruçlunun mıı stL.b1t olda- 'l - 1042 ylı ~in 2 asll ve 2 Yedek ten suçlu B.:ıyo~lu İst.iklal caddesl muş 1se de. havanın vtddetındcn :is-
~wıdan MUli Korumn l:anununun 31 mfiraktp intihabı. 196 No. da çorap tlcaretJie me,.gul Ne- kele demlı1 alınamamış, ve mezk\U 
''e 59 uncu maddeleri mucibince 16 sim kızı Lınu hnlt'kında Beyağlu demtrı nlma.k üzere utraşmakla. g~-
Iım fiO kuruş para. cezası ödemesl.ne Bulana mükafat 3 üncü sulh ceza m:ı.hkemes:inde ce- çlreceklerı v.ama.n zartınd& gem.lnln 
,.e 1•edl n müddetle dükkAıunm ka- 20 '3!{)42 tarlhlue müsadlf cuınA gil- rey:ın eden muha.keme& netıceslnde sahile düşüp pa1"9alcmaeağl mtıhak-

Konya Nafia Müdürlüğünden : 
1 - l{arn.pıMr - Konya yolu ''e temdldinde yapılacak 1204 metre m::ı.

kadarn ve 11660 me~re mur:ı.b~ı San dwlch .şose 1ntası knpalı t:a?'! u .. ulü ile 
eltı>lltmeye konulmW}~ur. 

2 - Eksiltme 30 3 942 t.arihlııe rostlnyan Pazartesi günü saat. 15 dıe 
Konya hüki'ımet. konagınd& Vllflyet Datıni Encüıncnlnde yap.lacaktır. 

3 - Bu t.amlrntın keşi! bedell 32503 Ura. 41 kuruJ olup mı.ve'!tkat te-
nı:r.ntı 2-130 liradır. 

4 - Bu işe alt evrak .şunlardır: 
A - ıcesit cetvcll 
B - İhracat ve lınalit.o. alt llsllel fiyat cetv-cll 
c - Hususl şartname 
D. - Şose ve köprüler fenni şartnamesı 
E - B:ı.yındırlık 1.§lcrl genel şar..nam~ 
F - Ekslltme şartnn.mcst 
o - Mukavele proJes'I. 
İsteyenler bu evr:ı.kı her gun Konya Nafia llüdurlıiğünde Cörüp tctklk 

edeblllrler. 
5 - Eksl.Hmeye glrebllmeic f(ln 3 üncü maddede ynzılı mU\·nkkat te

mlnatın hususi muhasebe veznesine yatınldığına dair makbuz veya bu 
mlkdar şayanı kabul banka temınnt mektubll& eksiltme gününden en az ü~ 
gUn evvel ctatlller hariç• retenuıslarlle birlikte Konya. vllfiyctlne müra
caatla :Wnaeak ehliyet vesikasının vs 942 yılına alt Ticaret veslknsınm ib
razı ve -4 tlncü maddede yazılı fennt evrnkın görUlüp imza edilmiş bıılıuı
Jil..351 111.zımdır. 

6 - İsteklilerin teklif maktuplnnnı va lstenllen C\•rnkm 2490 sayılı ka
nunun hükümlerine uygun olarn.k hazırlayaralc lktncl maddede yazılı t:ırl
hlnde ıın:ıt 14 e kadar vllAyet dnlml encümeni relsllıtlne mn)(buz mukabl
llı:ıdo tevdi etmeleri ve postadt. vaki geclk.me~rln knbu1 edilmcyece~ı n.ın 
olunur. 13227• 

pattlnı:ı.ııına '-e hilküm kııt.'ile~tlğln- nü Balıçe~ııpıda Hıidadat Lokant:ı..c:ı suçlunun mı sabit olduğundan Ml1111 ka.k görüldfltünden gemly1 Jturtar
de iıcrett suçluyn alt olmnk u2ere ka- civarında para cllzdanımı zayi ettim. Koruma kanununun 32 59 uncu nuıd- mak ka.sdtle iskele dem1rlerln1 nıtıncı 
rar huIAsasın~ Akş~ gazete.sinde Nü!U3 cüzdanım ile dl~er evrıı.kı ad- ~ter! muclblnoo yedl gün 11. elli ııro kllltten keserek denize bırakınAk SU· 
ne~rednmcstne .. 2 '1 94~ tıırlhln~e ~kn- re.sime getı~ içlnde esasen az mlk- a~ır para cezası ödeme,slııe ve on beş retlle gemtntn ıtmanc:ıan çıkıp kur-
rar vN1ldl. t:3ı05• J tarda. bulunan pn.ralnn kendine he- cıın milddetle de dükkt\nıntn knpa- tulması te'mtn edllnrlf ve llmnn ha- 1 İ 1 
Kadıköy lklncl sulh buku!c hli.klm- diye etme .. üzere ayrıeıı memnun ede- tıbn<ısına ve hUküın kııt'llcştığtnde rlclnde yedek çapa ke&ıen zincirlere ıtanbul Belediyesi ilanları 

ı.; ndcıı: 912/3C > ı c"ğtmt bll:Urtrtm 

1 

ücret suçluya alt olm'.\l: Uzeı-e kıı.rar b~lnndıkt:ı.n sonra tekrar llmıına ·"-----~---------------------' 
Kadıkoytinde nab:ı Kurbanıi! huıns3.sının Ak.ıµnı gn·ıeteslnde ne.şrıe- lnilmlş ve çlrte demlrıli! hava. geç1rll- A~ağ'lda yazılı Temblhl beledi D:Umt Encümenin 1913/942 T. ll i~tlmaıh-

r.ıu':.m iken has- i Doy~ or. ent.bruık Dre~r B.l!lk d.llme.slne l!!/11 94l tarlhlnde karar mlş oldukunda..'1 bruıtslc bu hU3USta da karar a.ltınn. aiuunıotır. Keyfiyet llı\n olunur. 
tnlı •ı dolal')J.le I.$taı.bul şubesi verildi , 3G97 cemi sU\·artsı tarnfmdan tanzim ed1- Bel~d1)"8 Temb!hl: 
Yedıkule Tıi"k 

11 11 
lcn deniz raponmun tasdUd gemı 8&· Mııdde 1 - Gccele)•!n öeyr\13eler eden motörltı blnek nnJd1 vasıt:ı.lannın 

Em1enı Iın.:;t:ıne- Devlet Demiryollari ve Limanları lıletme hlbl Nn2llll Sadıko~ıu tara:rınd3n t&- ıo lı\mbalannı y.ı.kmnla.n ~burldlr. 
• de ted vı nıtı- lep edilmesi üzerine: Bu husu:ıt& ge- Madde 2 - Hlllfma ha.roket edenler umuru bek'dlyeye müteallik ah-
u.ı nlınan ve yan Umum idaresi ilanlari mı tayfasının ~u olarsJc 24/3/942 kı\:nı cezalye kanununıı. göre~ olunurlar. C3712> 
tnratda. fotografı tarihine mOsadlf se.lt güntı saat H de -----------------------------
bulınıan Abm- 1 Muhammen bedell (27290) Hrn olan muhtelit Cb'atta MSO metre Bezll dlnlenme.ruıe va muhamnentn de 1 t b 1 B"l 1 M·'d" 1 ... d 
hnm kızı E\•runn I Ll.stlk Tra nisyon kayışı (7/41042) Sah günü saat os.so> on beş buçuk- 25/3/942 tarlhtne mtısadlt r,aroamb& ı an U o ge aşe u ur ÜgÜn en: 
nkıl ıuı.st:ı.lıt-ı do- ta. Hı:ı.yd.ııı>a.µda Onr b!nası dalıUlndl'kl koml.Jyon tnr:ıftndlln· kap::ı.lt zarf günü saat 14 de lcrnsına karni' verl1- Ekmekte k.nrt usulünlln ta:t.blklne mlltıealllk tallına.tna.me hükümlcrln• 
ııı.yıslle luıcrına 1 u.sulll<> ,..'\ 1 ltnncn.ktır. mlş olduğundan alakalılann deniz ra- ve •ricaret VeklUetının cmlrJertne göre atır 1.§çl addedllmlf olup ta ağır tşçl 
ve kendlslııc Knd koyürıde Mw·ad b"Y Bu işe clım k lstcyenlerln C204ü) Hro ~75> kuruşluk muvak.knt ta:nln~t, porunun alınııca~ muayyM gUıı ve kartı alllllf olanların nisan teonıatında da bu kartlan alabilmeleri 1çln hn
rm~ ı;mda 12 No da oturan nr.:.ca 1 ı k nunun t.l} ın e.tllğl veslknlnrlo. teklırıcnnl rnuh~vl zarfüırını nynt gun saatte btZ'Zl\t veya valdllertntn ha.zır len o ı,te çalıştt.k:lannı mübeyyin batlı bulunduklan mUessesedıen alacak
o.:;ıu Ar m Güfü .1l. lt1 \'lllll t vuunl! '.!. t (14.3.ı oıı dort otııı::ı kadar Koııılıwc.n relsll~lne vtnnelert ınzımdır bulunması dıen1z ticaret kanununun lal'l veslkalan tevzi memuruna ibraz etmeleri, mı ta.kdlrde kendllerlne ağır 
karar \ erilm , ı . : · :. d. ran:ı Bu 1 alt <ı.rtn. mel~r konıl yo. dan p:ı •z ol r'l. • da ıtıtmak :ı.dır. · 10Ç5 ınct maddesine tevtlkan Ulln l§çl kartı verllmcyeoeRt ve polla, jandarma ve betcç1 gibi mcmurlyetlerlne 
1ldn o m~ur. (3611) olunur. Q.1t elbiseyi taşıyanlnru:ı bundan lstlana edtlmlf oldukları llAn olunur • .ı372'b 


