
Yeni 1 ve 50 liralık banknot
lar ayın 25 inden itibaren 

tedavüle çıkarılacak 

Bakkallara yağ, 
bulgur ve beyaz 

peynir dağıtlldı 
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Sulh 
şayiaları 

dolaşıyor 

Almanya, Rusyayı ezmek 
için serbes bırkılmiai~ 

İngiltereye şart koyuyor 

Suikast davası 
Pavlof ile Kornilof tahliyelerini 
ve bir Rus hukuk müşavirinin 

muhakemeye iştirakini istediler 
. 

'Japon muval lakiyetleri 
Berlinde endi§e 

uyandıri.vor 

Müddeiumumi, söz alarak iki Sovyet 

Va~İngton 14 (A.A.) - Gazete
ciler toplantısında, barı, şartlannı 
hamil Alman ve İngiliz mümessille
rmm Stok.'holmde bulunduklarına 

maznunu tarafından ileri sürülen 
tahliye talebinin reddini istedi 

Ankara ıs (Telefonla.> - Von Pa
dair olan haber hakkında M. Swn- pene yapılan suika$ .ınaznunla.nn.ın 
mer \Velleı' e bir sual sorulmuştur. bu sa.baJı saaıt 9,5 te Ankara. Ağır Ce
Bunun sebebi timdi Stokholmde bu• :rA mahkemesinde muba.'kemıelertne 
lunan bir Alman bankerinin Hitler'in devam 00.Udt 
aon banş hakkındaki şartlannı bil· Celse açıhnca, doayadald adil evrak 
damek ve teklifte bulUıDmak için ln- ve zmıtlann ok~na. geçlldl. Bu 
giliz mümessiJlerile temas tesisine defa Abdürrahma.ıı lle Süleyman ya.n
ça1ıştığı hakkında burada çıkan ha- yana. oturmuyorlaroı. Abdürrahman. 
berle rdir. Bu haberlere göre, Al· Süleymanın yanından aıyrıllllllJ, demir 
manya işgal altındaki memleketlere p:ı.rm:ı.klığm öbür k~rutde otumıu~ 
tavizlerde bulunmak karşılığında tu. 
kendisinin Rusyayı ezmekte aerbes Avukat B. ZlJ.11. Şaildr, Abddı·mh
bırakılmasını teklif etmektedir. Bu mıının müda.fl vekill sı!&tlyt.e mah-

kemeye 1ştldk edlyal'du. 
takdirde Almanya, muvaffakiyetle- Si.Ueyman söz alarak ~nı:U31.ne mah-
ri Berlinde endişeler uyandıran Ja- kemece blr miıda.fi avukaıtın ta.y1n 
pon emperyalizminin durdurulması• eıdilıneslnl istedi. 
nı da taahhüt edecektir. Makamı rly:LSt.'t, AbdW:rahmD.lla 

B. Summer \Velles sorulan suale mahkemece resen blr müdarl avuka.t 
şu cevab vermiştir: tayinl.nıe kanunen imkan bulunnıa.dı-

- Bu hususta hiç bir malUınattm ğı, kendisi lstedllti a.vu:lmtı intihap 
yoktur. Bu mesele Birleşik Amerika ta. scrbeos bulundu~ cawbını verdi. 
hükumetini hiç bir suretle ilgilendir- Abdurrahmanin vekili 
memektedir. söz alıyor 
Bulgaristan, Romanya ve Abdürrahruamn v.::-kill a.vuka.t B. Zi-

Macaristana Amerika Ya Şakir velclle~na.meslnl go.:iterd.ilk:
ten sonra .söz al.ıı·a,k: 

ne zaman harp ilan eder - Müekikiltm, Abdıirraıhm.a.n kendi-
Vaşington 14 (A.A.) - Dün ga• s1ni SOl cereyaınla.ı-a kaptırm.Jıj oldu

zeteciler toplantısında hariciye müs· ~u l>:ma. söyledi Biz, bunu ınaıaır 
teşatı M. Sutnmer W eHe.i e iU sual ~ostermok d~l, ttm.-rne huzurunda blr 
aor ı t • ı der:ı. daha tebar.ilz ettimı.&k ıstLyoruz. 

Bedi~ş ;:dyosunıı. göre, Birleşik Pa vlof kefaletle tahliye· 
Amerika. Macaristan. Romanya ve sine ve Rus hukukçusunun 
Bulgaristana birer n~ta .göndere~elı: mahkemede bulunmasİnİ 
bu memleketlerle Bırleşik Amerika 
arasında harp ·hali mevcut olduğunu İstiyor 
bildirmiştir. Ne dersiniz. Bw1dan :t0nra mamııularda.n Yorgi 

Bu haber doğru değildir. Bu üç Pavlor, ayağa. kalktı, ve bir t.stidas 
memleket Amerikaya harp ilan et· bul~duğunu SÖJ~rek. bunu okuma
tniş olmakla beraber, Birleşik Ame- P başladı. Pavlof, ~!dasını dlru:r-
rika onlara harp ilan etmemiştir. Bu- ........... • .......................... . 
iı.un sebebi harbi ilan eden hükUınet• 
lerin Alman tazyiki a\tında ıve ken• 
di milletlerinin arzusuna aykın ola.• 
rak. hareket etmiş olmalarıdır. Bu· 
nunla beraber, Romanya, Bulga.ria• 
tan ve Macaristan Mihvere Sovyet
ler Birliği aleyhinde tesirli bir yar
(iımda bulundukları takdirde M. 
Roosevelt kongreye harp ilanını tav
siye edecektir. 

Bulgaristan'ın 
siyaseti 

Başvekilin de.meci 
l talya' da ittifakla 

taıvibedildi 

Roo1a 14 CA.A.) - Radioume İtal
Tall ajansı bildiriyor: 

Bulgarlstanda kabine buhranının 
931>ul halledilmesi Romada sevinçle 
.tarşılannuştır. · 

Parti grupunda 
dünkü 

müzakereler 

Hususi idareler için gelir 
arayacak bir komisyon 

· kurulacak 

Aukara 1-l CAA.) - C. H . P. Meclis 
grupu umumi heyeti. bugün {U/41 
942) saat 1ti d& reis velkfil Trabl.nn 
mebusu Hasan Sakamn rıelsilğlnde 
toplandı. 

Ruzname, ll,ırici;;-e Ve'kil.inin be
yane.tı ve Ukokuı ötretmenlerinin hu
susi idarelerden alacaklan hakkında 
tetkiklerde bulunmak iiz&re teşkil e
dilmlş olan Partl Irontisyonun11U ra
porundan mürekkepti. 

kıeA, bir, el. pıaotıaloottnun cebinde bu- iddia malalmma ooaıı Oıtma\YıP, k*m
lundub cihetle, mablrome rei&l lren- rında serbeısttlı\ NttıeJdm. evvelkl ~ 
dlsine ihtarda bulundu. de iddia makamı şa.hltlerln dlnlen-

Pavlof ısttdasmda göyle dlyordu: mesin! talep etıtlği halde, oı.ahkeme 
- T~Mı esaslyeobı 59 uncu w bu talebi kabul etmıyerek şa.hitlerln 

ceza usulünün mad.d.ei mahsuası ınaz- bugünkü celse® dinlenmele.rlnıt lal.
nana kend.lslnl mü.da!aa etmek hak- ra.r verdl. 
kını veımlştlr. Pavlo! - Sovyet müşavl.r1n1n mah-

Gene knınwı., maznunun zabıt vara- lremede tıara.f olarak bulunmasına. 
kalannı ve mu~ evrakını bil- Türk. kanunlan müsıa.ade etmediği lç1n 
mest l.Azımdır diyor. Buna rağmen bu tale'blmde .ısmr e~eğ1m. Yal
bana. ve Kom1.Iofa bu hak vıerllme- ruz bu ricamın mahkemece talbul 
miştlr. edilmesini istiyorum. 

Rei3, Pa.vlo!u, keııdlsl11e bunlan t.11k.
rar etmemesl.n.1 hatırlattı. 
Pa.vıor istidQsını okumaya devMnla: 
- Benim halt ve oo.lahi~tıerinı, 

mahkeme tarafından bana. iza.b edll
mem.~tlr. Buna. karşı bir tedbir ol
ma'k üze.re blzt ntfıJaret altına alınış 
bulunuyor. 

Pavlofun bu söz-ii üzerine rei.i maz
nuna nezaret e..ıt.ına. nllnmış olmayıp 
mevkuf bulunduJ.nınu hatırlattı. 

Pa.vlof, mevkuf bulunmasına. it.icaz 
ooerek kauwıun bir adamın ne gibi 
ahval ve şartlar altında. tevkif edilebl
ıe-ceğinl tMriıh ettit'rlnl ve tevkifin, 
maznunun kaçma& tııtlmall bulwıdu
ğu zaman ynıp1lalbUeceğini söyliyerek 
ilö. ve ettı: 

- Halbu!d ·be(ı.lın !le Komllofuu 
l:k.aıuet;g:ihlarımız vardır. Biz hırmz ve 
sersedler de~tız; 8etibt's bulunduitu
nı.uı; zamanlar, tahkikatın dev:ınuna 
mubalctct etınJ~eğlz. 

Reis, ma7.numm bLl sö<>.leri.ne Şll c~
vabı verdi: 

- Kendisi TUı't polisinin ta.hk.ika
tıuıa muha!ıetet edem:ez. Komilott.an 
da. b:ıhset.meslt~ lilzunı yoktur. Ka.
nunlanmlZda. hene~ kencl1s1n1 mü.
dafu eder. 

Pavl0f - Ben ve ıırfuıda§ı.nı kaçnı.a.k 
mecburiyetinde de~ Istanbul po-

Bundan sunr& Kornllol söz a.la.rak 
Rus müşavirtn.ln müdafi müşa.vir ol
madı~ını w tanı.t olarak rn.a.bkemede 
bulunmasını 1stemed1klerln1 sö~ 
:tek Pavlotun taleplerln1 t.ekrv etti 
ve ceza usulil Irn.nunu.nun 145 ıncı 
maddesiru:kn !stitade etmellc tsred1ğ1nl 
illvc etti. 

İddia makamı, tahliye 
talebini reddetti 

Bu esnada., Kornilor ile Pa.vlo! ara
larında konWJtuldan cihetle, :t'e1.s bu
nun k:ı.nunıen memnu bulundu~u 
iki maznuna hatırla.ttı. 

Maznunlar, blr da.ha. yaıpıruya.cak
larını sölylediler. 

Bundan sonra icldla. m'<lıkamı. sl'ız 
alarak, maznunların tııhliyelertrun 
dogrtı otnuraaaıımı Söyledi ve ~ 
devam ile ~yle dedi: 

- Pavlot, İstanbulda tevkif edll
ınlştır. Komllo!u ise, ancak Ka~
t'l.de ele geçl.rebl.ldlk. Eğtt blraz da
ha geç kalsa,ydık kendlsl ga.yet usta
lıklı idare ett.l#t firar teşebbQsU. Ue 
hududumll2ldan çıkımf bulunacüıtı. 
Binaenaley'h tahll-ye We'btn1n redd!n1 
istJyorum.. 
Gazetemız, bamlı.ııkıen mı.ıhe.keme 

devam edlyoı'du. 

llsl. beni ça~trdığı zanı.aıı şahsan tnü- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
racaa.t e.ıt.ım. Bütün bu e&ıe.rim.e na
zaran mahkemeden rlea ediyoruz. Bizl 
serO.:ıes blr.\k-;ın, isteme kefalet& 
raptet;şın. Mahkeıneden bize müdafaa. 
ıb.a.kla verıımer4.nt istiyoruz. Ve ~ 
kiyeye gelnılş olan Sovyet wvuk.o.tımn 
bize hukuk mtlşa.vlrllği ya:pmasına. 
müsaade.llnl t.st;eyQruz, Sovyet müşa.vl
rJ.nin mahkemeye iştim.kine lmkin 
verllm~ını talep ediyorum. 
Makamı iddiada cemu Alta.y ve 

Kemal Bora. gi.bt büyük şalısl.yetıer 
bultınduğıı cttı.etııe, Sovyetta.r ta.ra.
fmdan dıı bu Rwr m~a.-lrkıln L'Jti
raklne müsaade edilmesLnt rica ede
rim. 

Corrigidor 
tehlikeli 
vaziyette 

Kalenin uzun müddet 
dayanamıyacağı tah· 

min ediliyor 

Reis, Pavlofun. bu talebine ~· T ı.... I" (AA.) _ J k 
,şu cevabı verd.1: o~,.o .~ · • , apon uv· 
_İddia nl!l.k:anu adalet üzerine ha· vetlerı yemden Corngıdor kalesine 

r~lret ed~n bır ~. haşan ile taarruz etmİf ve küçük 
İddia. m:Lkamı, her za.mruı ına::ım- harp gemilerinden mürekkep bir 

nwı nuı.hk.Unı.lyet1nl talep etmez. Hak diişman kafileainl tehlikeli •urette 
ve adalet dairesindle, icabında. suç- hasara uğratmağa muvaffak olmu§· 
lun un beraetlnt bUe fstlyebtlfr. l\re.:zr tur. 
nun lUnu bllmelld1t ki., mahkeme, Vqington 14 (A.A.) _ Corrigi-
'"•u•11nım11uuı.uuuunnttn111111n111 ........... """' ..... """9 dor kalesinin daha uzun mllddet 

B. Laval 
iş başına 
geçiyor 

mukavemet etmesi lıaldttnda az ümit 
vardır. Harbiye Nazırlığı sözcilsll de • 
mi~tir ki: cBir avuç Amerikan askeri 
2 5 O hin Japon tarafından muhasara 
edilmiştir. Bu bir avuç aaker ümit
sizce mukavemette bulunuyor. Me
sele Ol\ gün içinde anla,ı1ahi1ecektir. 

Hariciye Nazırlığı vazifesinin Baf
vekile verilmesi ve ~ekilin dJf po
litikada Mihver devletıerile ~lrll#l, 
ttçlil pakt memleketlertle dost.tule V9 
Türkiye ile barış ve samlmtuk müna
ııebetıerin1n .idames1 ~plertnden 
mUlhem olacağı hakkındaki demeci 
ıttttakla tasvip ve elverişli btr sure4ıte 
tı&fsir edllmektedlr. 

Celsenin açılmasını mütea.klp geçen 
topla.ntının zabıt bulisası oltundUJc
ta.ıı sonra kürsüye gelen Hariciye Ve
kill Şilltrü Saraco~lu, son dört hatta 
tçtn<lıe Türk.iye cümhuriyetini tlgll~
dlren harlct ba.d.l.<;a ve meseleler fuıe
rlnde 1k1 saat devam eden im.bat ve 
beyanatta bulundu. Ve bu izaha.tı Başvekil muavini, Harİ· 
müterudp umumt heyetin .sürekli aı- Harcırah ve 

Yeni 
banknotlar 

1 ve 50 liralıklar ayin 
25 inden itibaren 

tedavüle çıkarılacak 

kışlan arasında kürsüden tndl. ciye ve Dahiliye 
Bunu müteakip ıııznamenın ildncl Nazırı olacl'k yevmiyelerde 

~a.ddestnıu_ , müzakeret3lne geçilerek Ankara 14 (Telefonla) -· Mali-
;;, m~~ı\ UZ('rlnde söz alan hattple- Vicby 14 (A.A.) - Burada.ki ye Vekaleti, barcirah ve yevmiye!er-
~ekl~nl~ c!v~ ~nl!U'l lle DallUlye konuşmaların mevzuunu heyecanlı de öğle yemeğinin aaat 12, akpm 
ta hazırlanan ~~a~:rek bu husus- bir haber teşkil ediyor. Bu habere yemeğinin de aaa.t t 8 olarak tesblte
sipler1. umumi heyetçe t:V~!Jı~= göre yeıniden ik~dar mmr~lin.~ _gelen dildiğini alakadarlara bildirmiştir. 
t en sonra hususl idarelerin deruhte B. Laval Başvekalet muavınlıgı, Da· ........ u ..... , ...................... . 

ettikleri hizmetlerin karşılanmaıan hiliye ve Hariciye Nazırldtlarını de- reisi olınaktad.ır. Amiral Darlan ka
içln yeni gelir k.ıynaklan nra.}tırmak ruhte edecektir. ra, hava deniz bütün Fransız kuv
rnaksadile partice bir komi3yon teş- A.-:-ıiral Dc.rlan Fransız kara, deniz vet1erin~ Başkomutanı oJacakbr. 
kit edilmesi hakk.ındak1 teklif kabul ve hava kuvvetleri Başkumandanı Darla lıkt kilm ki b 
edilerek sa.at 17.40 da celseye 30n ve- olacaktır, B Laval ög"Jeden sonra her n nazıl r an )~e. • et el ~~a-
. . p . · nazır ar mec ıınn111 op annıa-

Ankara 14 (Telefonla) - Yeni l:'ıldı . .---- - arıse h~reket, edecektir, . nna iştirak edecektir. 
baetırılan 1 ve 50 liralık paralar An- . Orta tıcaret mezunları Brınon un beyanatı Mamafih, Darlan devlet reisi ma-
karaya gelmiştir. Bunlar ayın 25 Ankara 14 (Telefonla) - Orta Paris 14 (A.A.) - O. N. B. : reşal Petain'in halefi olarak kalmak· 
inden itibaren Cümhuriyet Merkez ticaret okulundan mezun kız talebe. Büyük elçi de Brinon Vichy'den dö- tadır. 
Bankasınca yapılacak tediyatta te• nin Kız Enstitüleri özel smıflarma nüşünde yeni Framıız hükllrnetinin Kabinede Harbiye Nazulığı bu
davüle çıkarılacaktır. Yeni parala-

1 
kabul edilebilecekleri Maarif Veka· n:ı<ııl kurulacaih hakkında aşağıdaki lunmtyacak.tır, diğer nazırhklar hak

rın baskısı ve kağıdı şimdiye kadarllrtirıden alakadarlara tamim edil· de~eci yapmı~tır: jk,nda henüz kararl&§tınlııuı bir ıey 
6asılan kağtt paralardan çok iyidir. miştir. Pıerre Laval Fonsu: hükumetinin yoktur. 

BU SA.BABB.i TELGBAFL.A.B 

Lavalin 
dün gecek1 
beyanatı 

Almanya ve Amerika ile 
dostluk idame edilecek, 

Fransiz donanması 
Mihvere verilmiyecek 

Doğu'da gö
ğüs göğüse 

muharebe 
Almanlar, Sovyetlerin 

büyük bir hücumunu 
püskürttüler 

Berlin 14 (A.A.) - D. N. B. ı 
Londl'a 13 CAB,) _ B.B,C.: Fran- Rus]ar cephenin merkez kcaimind• 

sa'd& Llı.val'ln ~başına geçmesi, mlh- aşagt Sak.eonyalılann müdafaa ettikı
ver membalan tarafından muhtelit leri bir bölgeye, yeni gelen bir Sibir
surette izah edilmektedir. Bu tı:alıJara yalı tümen. 5 piyade tümeni ve 1 
göre Laval hiikfun&~ reW o1a.oe.k, Ztrb.lı liva ile hücum etmişlerdir. Hil· 
yalnız mareşal P~tatne hesap vei'eook cumu kuvvetlerimiz göğüs göğse mu• 
ve onun namına kabine tıoplantıl:ı.nua harebelerden sonra püskürt:mÜ§tür. 
l'1ya.set edecek.tir. Hatlannuza girmeğe muvaffak olan. 
- Am1raJ. Darlan Nazır olınıyn.cak ise lar uk.abil h" 1 .. k::~ül· m ucum a ya pus ...... , • 

d9 ~mandan sıfatlyle kabine .. ah · h d'l · · R ı 
to 1 tıl 4,.ı.1...,\ıı.. ed ....... ,_ T ~val muı, Y ut ım a e ı mı~tır. us ar p an anna. _..,... ec.,...ı.u-, ~ • ... . v \ d 

5 Na-ııt 11.steslnt Petaine gönderecektir. a.gır zayıata ugramış ar ır. ovyct>-
Yeni Nazırla.rı Ji3tıesin1n bir fk1 gün ler bir hafta zarfında 4000 ölü hı
ıwvel n~r ve UA.n edilmesi muhte- rakmışlardır. Taarruzda kullanddt._ 
meı değil.dir. lan 1 30 tanktan 12 si imha edilmi1t 

Diln gece Lav-al taklp edeoetl. siya.- bazılan hasara uğratılmıştır. 
set hakkında ŞU beyanatta bulunmu~- Moskova 14 (A.A.) - Reuterı 
tur: Sovyet tebliğine ektir. 

o:- Hü.k:fımetlm, orta. b1r :vol ta.kip Kaliniı cephesinin bir noktasında. 
edecek, yani hem. Almanya. ve hem de Rus askerleri Alman mevzilerine gt. 
Birleşik Amerika. He do.c;tluk münase- rerek düşmana binden fazla kaytp 
betlerlnl idame ettirecektir. d" · ··hi • 

Fı h-k"-~'-tn B1 ver ırnıış, mu mına.t, ıa<:e ve ben-Geçen ay :ansız u wuow.ıı r- . ~ 

!eşik Amer.kaya, Fransız donanması- ~~ depolanm havaya atmış ve bir 
nın hlç bir zaman mlhvere verl.lırrlye.. mıktar top tahribetmişlerdir. 
eeğine dair vermiş olduğu teminatı 1 l Nisanda biten bir ayhk devre 
bo~ağun.t içinde Alman hava kuvvetleri 1203 

Times gazeteslııin slyasl muho.rrlrl, uçak kaybetmişlerdir. Bizim kaybı· 
Fransa'd.a vuku bulan bu değlşlkllğe mız 314 uçaktır. 
dair yazdığı bit makalede bu değ'!şUc- Rus tebliği 
Uğl.n Alman taeylld altında ya:pıl<h
ğını yazıyor. 

Fransaya 
hava akınları 
Dün sabahtan akıama 
kadar dokuz buçuk 

saat devam etti 
Londra 15 CA.A.) - B.B,C.: İııglllz 

bombardıman ~r1. dlln avcıla
i"ln himayesinde Şlma.11 Frı:uısaıUn 
üzerinde sabahtan a.kşaıruL laııd:a.1' 9,11 
saat fa:aliyıettıe bulumnWjla.r, 4 dilı}
man tayyaresinl mulınkkıak v. daha 
bazıla.nnı muhtıemel oltı.rak d~üş-

Londra 15 (Radya saat. 7,15 del 
Dün gece yarısı MOOkovadıı. neşred1leıı 
Rus teblig-1: 

Dün kıtaatımız cephenin muhtelli 
bölgelerin® taamızt h arruretlerind,f 
devam etm1şler ve ba.zı meSki'ın yerleri 
gert al~lrdır. 

Batıda Mütte
fik taarruzu 

Müttefiklerin harekete 
geçeceğine dair üç 

belirti var 

ıer veya ha3a.ra uttraıt.m.ışlatthr. İng'l- New. York 15 CA.A.) - New - Y~ 
liz tayyareleri Boulogne - Oala.t.s ara- Post gazetesi.. batıda bir mütıte'~ 
sındakl elektrik santrallerlnt bom- taarruzu 1mkAnla.nnı tet.ıdk ederelt, 
malamı4Iardır. müttefikler tarafınd.ıı.n bir luu."dtel 

A.Imanyada. Kolonya şehrinde son ya.pılm11S1 ihtLmallni düşündüren ,_ 
İngiliz hava akınının yaptJ.A'ı ııasara.t Oç olayı bellrlmek.tedlr: 
ha.kkmda tatsilA.tlı malilınat neşredll- ı - Montbatten'ln. Ingiliz hncum 
m.lştlr. Bombardl:m.an Koloınyada b&- kuvvetleri başına getlrilnU!Sl. 
ıedi vo sınai f3.aliyett sarsmış. bom- 2 - General Mamchall'ln Lond$-
b:ılar meı1rez şlmooc:tı.ter ıstasyonu- da. bul~. 
nun bagaJ dal~i tahrip etmfş. ş1- S - B. Bev.ln'in, yakında. nıüt~ 
mendi.fer atelyelerlne, ~are ve ler tarafından taam.u.a. geçileceğ1ol 
tahteLbah\rler için motör yapan ~rl.- ha.ber veren sözlerL 
kala~ isabetler kay~ 18 bin Bu gazete, ayni zamanda., mW.teruf 
yarda. murabbalık blr saha ateşe ve- hava kuvvetlnln arttııtını da be~ 
rilmlşt1r. mektedl.r. 
........................ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .._ ___________ . ________ ..,./ 

\ 

- Şehir tıyatroou ka.panınOa. a.:rtl8tlel ne ~lAMl. 
- Pata ır.:amnmata bqla.rlarl .. 
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l Diin Geceki ve Bu. Sabahki .Haberler ) 

Harp tebliğleri Italyada 
yükselen sesler 

~,~~iiiwiii""'iiiiiiiiil•iiiSİİiiitiiiiii=İİiiiiijiiiiZl.ııiSİiiiiii?'illiiJ~iiiiiiliiiliiliO-WliiiiiPCiiiiiiiiiiii9w.-iôiiiiiİİİİİiiiiiİİİİİiiiiiİİiiiiimiİİİİİiiii __ iıİ_İİiii~iiiiliiiııiiii~İiiiiiİÔiiiiii_.i<ii.-~ 

Alman tebliği 
Berlin 14: (A.A.> - Almaıı. orduları, 

kşlrumandanlıtının tebliği: cFransadaki emelleri-
Kcrç ynnmadasında ve Donet1' mizi merhametsizce 

ba.vu.mnch '<llişmanın hafif kuvvet- r 

krle yaptığı mahalli ehem.mlyette ta- idame etmeliyiz» ) 
atruzlnrdan bqka &ıemll hlçblr ha.- l 
reket olmamıştır. Alınan savaş Uıy- Zürilı 14 (A.A.) -Reuter: Fa- (ı 
7areler1 bombalarla Kafka.cı kıyı 11- fist liderlerinden Farinacci Regime l' 
manlanntian blrlnde biiytik blr Sov- Fasciıta gazetesinde İtalyanın Fran- ı: 
7et petrol gemL'1nl hasara u~tınış- dan olao istekleri meselesine tek-

ıa~. h ........ _,_ _._ ~esıminde rar dolcunuyor. 
...,.,.,,,. cep =>UUIJ mc.AQ> .. F nz1a • k. . d"k" 

A1man kuvvetleri, muvafta~tıe ba- ran • nn. ge.çm,te 1 ve şım ı ı 
tanlan taarruz hareketJ.erl aıresmda hareketlen aebebıle. talyanlar Fran. 1 

birçok meSkiın yerleri işgal etın1.şler· aa hakkındaki emellerini merhamet· 
dlr. Bazı nokta1arda dü.şnıanın fld- ıiz bir ~lde idame etmelidirler. 
detll ıaantzıan ve tanklarla destek- F ranıa ölülerimizden ve muaz
lencn hücumlan püskürtülmüştür. zam fedakArhklanmızdan rnesuldür. 

Cf'phenln Z}lmal keslan.inde blr dilş- Fransanın yardımı olmasaydı, İ.-ıgil
m:ın kuvveti sanlmış ve yokedllmiş- tere arl>e katiyen başlamazdı. 
t.ır. 9113 nisan zarfında Doğu r.ephe-
alnde 175 düşman tankı t.ailrlbolun-

m~}~~~ ş1mallnde önemli İngiliz 11 k o k u 11 ar 
tuvvetlcrt tarafından yapılan llert 
hnrek:etıerln hepsi pilskürt.ülmfüıtür. 
Karşılık taarruzlar yapan kuvvetleri
miz dtlşmana bllyük zayiat verdtr
mi.şlerdlr. Yedi tank ve diter hnrp 
malr.e:mesl taJırlbedllmlş veya mpto
lunmu.ştur. Mamıarikada. İngiliz oto

Şehir okulları 30 köy 
okulları 9 mayısta 

kapanacak 

mobl.l topluluklan ve b!t hava a.lanı Vlllyet ilk tedrlMt mecl181. dihı vl-
bombalanmışbr. lAyette toplanarak köy 11kdrollaraıın 

Malta adasındaki 8*erl tesislere D ve teblr llkdkullannın da SO ma.
ka.rşı yapılan taamı'l.lanı. gündüz ve yıeta dersıert ~smelerlne karar. ver
ECCC devam olunmuştur. m~tlr. İmtihana tAbl oımıyan .mııfla.-

Hıı.flf sav~ ta.yyareJ:.ert İngiltere nn Uıretıererlne dertınl knmelert ve
cenup kıyısı üztrlndeld iaşe ve mıı.ı- !'llecektlr. BCşincl ınnıf talebednin 
r:eme Umanlan tesislerine başanlı imtihanları 1 h.-ızlra.ndan on baz1ra.na 
hiicuınlar yapm141ar ve bir sınat mü- kadar .s~. 1kınaI lmtihanJan da 
e8SCSey1 tahrlbetm!Şenllr. Dün gece 25, 28 ve 2'1 haziranda yapılııcalr:tır. ~ 

HARP DURUMU 
" 

Birmanya' da Japon-
lar ağır basıyorlar 

Corrigidor adaıi tiddetle bombardiman edili
liyor - Doğu cephesinde mevzii muharebler 

Uzak Doiuda: ediyorlar. Bataan yarımadası Ja· 
ponlann eline geçtik.ten ıonra 
Corrigidor·un uzun müddet daya
namıyacağı tahmin edilmektedir. 
Doğa cepheıindeı 

Biramnyada Japon ileri hareke
ti devam ediyor. İravadi ıvadisin· 
de Japonlar Binnanya eısaa petrol 
sahasına 7a)da§UU1lardır. Londra 
radyoıu Japonlann bu cephede 
ağır ibastıklannı kabul ediyor. Sit- Karlann erimeai yÜzündeJt ha-
tang vadiıinde. Tungu·nun oima- 111 olan ç.amurlara raimen yer yer 
)inde durumda eaaaJı değişiJdili şiddetli ~rpışmalar olmaktadır. 
Yoktur Japonlar burada tankla- Ruslar bırçok noktalarda Alman-

. 1 · 1 d. B nn ve tayyare kuvvetlerinin yardı- ara
1 

taarruz ~t!"1ış er ır.. ~.ta8:r-
mile ilerlemeğe çalı~ıyorlar. Ame· ruz ann bepııının !-r~edıl~ıg~, bil
rikan pilotlarının kut1andıklan haua merkez keaunmdekı hır ta• 
tayyareler bu hareketi güçle,tir- arnı:run Ruslara kanlı kayıplara 
mckte, Çin kuvvetleri bundan mal?!~uğu bildinliror. Alman 
faydalanarak aiddetli mukavemet teblıgı Almanların bazı muvaffa
ııöatennektedi;. kıyetli taarruzlar yaptıklarını ya-

Avuııtralya etrafında kar11lıkh zıyor. 

hava alunlanndan baıka miihim Libyada: 
bir te!Y yoktur. 

FHipinlerdc Japonlar, Manilla 
körfezinin ağzındaki müstahkem 
Corrigidor adaaJnı karadan ve 
hıwvadan ıiddetle bombardıman 

Alman tebliği blr Jngj)jz taar
ruz teıcbbüsünün tardedildiğirıi 
bildiriyor. Tayyare akın1an de
vam ebnektedir. 

ağır Alman savaş tayyare1erlnden O 1 ... 
mürekkep teşkfller, Hwnber ı-~hrl ağ- t arın fiatlerini de çay 
aında önemıı bir İngUl.z Iqe ve mal· gibi arttırmışlar 
•me llmanını ly1 netıooıerle bomba- Ank 14 (T ı f ı ) Ba 
J:ı.mışlardır ara e e on a - zı 

Çay ve kahve! 
inhisarı 

Veterinerler 
kongresi 

1 

Az sayıda İngiliz bomba tayyare- "ilayetler, çay gibi kaynatılıp içilen 
Jerl, 14 nisan gecesi cenup batı Al- cAnadolo otu:. Adapazannm cOt
m:ınya kıyısı üzerinde bir akın ~- ~> gibi otları çay addetmitler ve 
büstinde bulunmuştur. Blr düşman bunların fiatlerini çay fiatlerine ya-
ııtyy:ıresı düşürülmüştür. pılan ıon zam nispetinde arttırmış-

Kanun liyihasi Meclise Hayvan üretim ve liasta-
verilmek üzere lıkları İncelenecek • k • -; • ı • lardır, Bqvckalet bu münaaebetle 1 1 1 n g 1 1 z yaptığı bir tamimde bu otlann çay 

addedilmcmesini ve zamma tabi tu· Anka:ı.r 15 (Telefon) - Aldığı.Dl Ankara 14 (Telefonla) - Ziraat z 1rhlı$1 tulmamaıını bildirmiştir. malftmatıı. göre çay ve kahvenin dev- Vekaleti, mütehauıı veterinerleri 
Polialere ailah çeken lct lnhlsan a.ıtıruı. alınması hakkında- Ankarada toplantıya çağırmııtır. Bu 

k1 Jı.1lnun lf.yitıası hazırlanmış ~ kongrede hayvan hutalıklan ve 

Odun ve 
kömür nartiı 
laıe müdürlüğü narhin 
kaldirılmasma muva

fakat etmedi 

Odun ve kömüre konan nariıın 
kaldırılıp kaldırılmaması. bir milddet
tenberl tetıldk edllmckite !dl. Beledi
ye 1ktısat mOdllrlüğil, narh usulünüİ\ 
faydadan ziya.de menfi teSir yılptılt
na. Jcıni olciııtundan ette olduğu gibi 
adım ve k6m.Ur nar1urun da kaJdınl
ması fikrini ıiert sünnt)ltllr. 

Fa.kat iaşe mUdilrlüğü 1.kide birde 
narhın konulup tekrar ka1dırılma&ı 
auretını dôİtu bUlmıMnış va narh 
Jıalktığı t.Midlrde odun Te kömür fi
aUerlnfn alabildiğine yükselecctinl 
ller1 sürerek narhın lpkasmı müdafaa 
etm.l§tlr. 
İaşe müdürlüAünün bu mütaU.uı 

muvafık görlUerek narhın şimdilik 
mıı.hafnzasına knrnr verilmiştir. 

Radyoda piyano konseri 
Ankara lronservatunn t8lebelertncımı 
Bnient Arel ta.rafuıdan dün aJc§am 
radyoda veffien piyano konseri mu
va.ffa1dyt?tlf olmuş ve dlnllyenlcr 119e
rinde çok iyi bir intiba. bırakmıştır. 

Belediye Galatasaray 
karakolu binasını alıyor 
Şebl.r. mecllsi, dilnkil t.oplantısında. 

Galatasaray kamkol lb1ne.ımlı 10 sene
de müsavi tabiUerlo 83,500 ı~ 
Sümer Banktan ~ıtm Rlmağn. karar 
l'ettnl~lr. 

Kız mektepleri voleybol 
maçlari . 

Dün EmfnönU Halkevı ııalonunda. 
bl mektepleri arasında me:vt>Ol maç
larma crevam ~. 
Çamlıca lnz >16esl, İstanbul kız llse

lllnl 15 - 2 ve 18 - 14, Kız öğre~n 
mektebi de Kandllli 1'8ıeshıl 15 - 8, 
15 - 13 yen.mlftlr. 

iaşe işleri 
Bakkallara, yağ, bulgur 

ve beyaz peynir dağıtıldi 

480 bin 
liralık dava 

Belediye tarafından 
sabık elektrik ıirketi 

aleyhine açıldi 

Bun<lan 6 ay kadar evvel sı.vuko.t 
B. HAmit Şev.ket İnce ve hukuk dol?; 
toru B. Suat Talısin Tüi1k Belediye~ 
müracaat ederek bir milyon llralİI 
blr vartdat membaı bulduklaruu ih· 
bar etmliler ve bu paranın yfızdt 
yirmisi lrt!ndllerlnc bırakıldı~ ooi~ 
d.lrde lhbann mahiyetini ifşa ~ci?
ıertni söylcmişlcrd.L 

Riyaset nınkrunı tnrnfmdnn Umu
ml MecU •. cıe scvkedHen teklif, UmuıTıı 
Mecliste tctklk olunmuş ve muhbir
lere, ihbar hakikat çıktı~ı takdirde 
elde edilecek paranın yüzde yırmisl· 
nln verilmesini knrnrlaştınnıştı. Bu 
~yet karŞlSlr.d:ı. B. Hi\mit Şevket 
İnce ve B. Suat TnhsJn mevzuubahs 
ihbarın mahiyetini nnlatmışlnrdır 

Buna nnzarnn sabık İst:ınbnl cıek
trlk ~!"ketinin, hukümetk akdettiği 
1923 tarihli mukavelenin dorduncü 
maddfı.<ıi mucibine" umumi temırot, 
belediye, hayır mucsscselcrl, m"kl"P
ler ve hastaneler için aborıeleıe tat
bik edilen temirnt ve havayicl beyti
ye tarifesine nazaran yiizde ellı ten
zllAt ynpmru;ı lfLzım uelınektedlr. 
Halbuki şirket 923 sen"'slndcn r.atın 
alınmak tnrihinc krııdor mevcut mu
kaveleyi tatbik etmlyerek, b"ledJye 
ve umumi tenvirat üert'ti oln.rnk be
lediyeden normal tarifeler dn!llJinde 
para almıştır. Bu suretle fazla alınan 
pam miktarı 15 senede 488 bin Jlroya. 
baliğ olmuştur. 
İstanbul belediyesine şirketin im· 

nun ve il.kitler hilafına belediyeden 
fazla aldığı bu paranın t:ı.hslll icln 
dördüncü ticaret mnnkemesl.nde bhl 
divn n<'mıştır. D!\vnda İstanbııl be
lediyesini B. Hlimit şevket Incc V<' B. 
Suat Tahsin teımıı edecektir. 

Bu ente~snn dhanın rüycUr.e pe::r 
yakında başlanacaktır. 

Mecliste 
Bugün müzakere edile

cek kanun layıhaları İakenderiyeye yapılan 
ıon akında yaralanmış 

hırsız Ve arkadafl mecllsc verdlmdt frzeredlr. Llyl!ıa.:yıa halvvan liretimi Uzerinde inc~lemder 
Bir müddettenberl araruna.kta olan öre a ve tnhve 1nhlsar etlkctJ ve yapılacak ve alınacak tedbırler ka- Tk:a.ret Ofisi, lale müd~ütü tara- Ankara 14 (Telefonla) _ Mecli-

Badctt n adında bir hırsızın son sm- g ç y rarla .. tınlacaktır. tından hazırlanan! fişle~ göre dünden ıin yarınki toplantısında cTürk ln-
Berlin 14 (A.A.) - Alman rad· 

yosu bildiriyor: Geçende. lskenderi
ye üzerine biı akın yapan Alman 
tayyare filolan, lıkenderiye limanın· 
da demirli Valiant ve Queen Eliza· 
beth harb gemilerinin Alman hava 
torpillerile ciddi hasara uğradıklan
nt gösteren fotoğraflar getirmişler
dir. 

nınnlarda Şehremininde bir evde ~- muhte1lf ağırJıktn paketler halinde · itııbarcn mutemet bat!kallara. sadeyat Julap Tarihi Enstitüıü~ kurulmnsı 
la.ndığı mbıta mcmurlan tarufından ımemlelretın her trucıfmda 1nhlsar Tavuk hırsızı çocuklar ve beyaz peynirle bulgur cıatıtma~ hakkındaki layihanın ikinci muz.n• 
haber alınmış ve eovvelki gece komiser bayileri nınritetlyle ayni fla.t~ satıb- Feridun ve Remzi adında :Ud çoct*, başTola.m~ır0·1, ... _ """'~n te-~ keresi yapılacaktır. Türkiye • Mnca· 
muavtnı Vahdet ile polis Kemal ve cı*tır. Sangfu:eldc bir evin tümeslne girerek pra... ~ cuma ........ mu .,~ · Ti. k. R · 
Halit eve giderek anıma yapmı.şlar· İn"''-r dol ...... ı,..ıe ""-"n.i fö"tlere ta.vuklan çalarlarken SU" üstünde vtı - baldtallara fuu~ ve pirinç dntıt- mtan ve ur ıye • omanya tıcnret 

ıuoıa Al_.J 9- - " J.. maia. ~lanacaı-tır. anlaşmalarının tasdiki hakkındaki 
dır. O aırada. evde bulunan sadettin mm yapmalc bahis mevzun ~ğlldlr. kalanmışlardır. ı· "h ı d k. 1 d ı_ 
yakalanacatmı anlayınca. yanmdnki Yiyecek ve giyim kartlari ayı a ar a yarın ı top antı a ı;:onu· 

amad~ı Sadıkla. tabancalannı çekip Talebeler İa§e ve giyim maddelerinin dağı- ıu1acakvtır. • b. ı,., .ha 

Esir değitimi münasebe
tile İngiliz basınının 

makaleleri 

pollslere &tef etmişlerdir. Polls me- Mal gı· zleme tııması lr;hı yü.t parçadan ibaret enı ır ayı 
murlan da bwılan korkutmak tçln tartı ar hazırlanacaktır. Bu tart.ramı AnlıU'll 14' (Telefonla) - Ma Ji. 
havaya blrbç el ateş etm1ş!erdir. ----- hazirandan ltibai'en dağıtllmam muh- ye Vekaleti Büyük Millet Meclisine 
Bu tarşılıtJı sllA.h mllsademesı ara- Ankarada açılan dava Kasket ve önlüklerini temeldir. YeJti bir layiha vcnnigtir. Bu layihada 

:;:1:d::ı:;~:A~!v~ak~~= hapis ve para cezasi ucuz kumaştan Çay tevzii ba§ladi Maliye hulı:uküclmü1pvirliği, muhnke-

Londra 1 4 ( A. A.) - lngiliz ha· 
ınnı, İzmirden fskenderiyeye gelen 
Jngiliz yaralılann nakli hakkında taf• 
ailatlı haberler neşretmektedir. Mü· 
badele edilen esirlere yemigler ikram 
eden ve ıcvgi gösteren Türk halkı
nın güzel muamelesi, Türk memur• 
larile Türk halkının ahlak ve insan• 
1ık meziyc•lerinin bir de1ili olarak 
büyük bir seıvinçle kaydedilmektedir. 

lardır. Tahkikat devam ediyor. ki İaşe müdürlü~ü çay dai!,ıtınata mat umum m ·• ür üğü ve devlet da· 
kararile neticelendi yapaca ar başlam1ştır. Ancak perakende stı§ valannm ıureti tatbiki teapit edil· 

C b• d 89 km k --·- flati henüz Veki'lletten ~lmedlği 1çtn mektedir. 
e ın e tane e e .. Ankara f 4 {Telefonla) - -raıe- ... d *'"1 bt..ır..,. -

&-1_ 1 ~ (...,. 1 f n1 ) M 1 • peran.en e sa~ann 6- gun ge- E f" ti • d .... 
k • t ~ara '9 ıe e O a - ues• b J k l ~. l .. v .. k k !'L• • • cl'--elW 'ft•ıJ ktadJr t la erJ U!lUyOr 
ameıı aııyormuı seselerinde buji olduğu halde 11atın e er o u on ugu, aı et gıoı gıyım .. .,.. t>' an- ma . y 

Beyoğ'Iun<la Nlko aduıöa l>lrl fınn- . • .. .. eşyasını pahalı kumagtan olmamak İa§e müdürlüğü kadrosu Son blrtnç gün içinde ~~~e 
dnn ekmek alıtken mbıta. memurları al~ak ıatcyen bır ıofore, bu11 olma- prtile yaptırabilecelı:lerdir. Fakat İstn b 1 bö1 ....... 1 ~ .. - üd- lfi1'ü et ffatıerfnde tedrld bir duşıikluk 

d V b kt l Burla b n u '6"., - m ur !!> gorülmektedlr. Belediye iktisat mü• 
fDphelcnm14ier ve ~rln1 ~ca. ıgı ee a ı verme en auç u u giyim ef)•ası dı~nda kalan ve bu- kadrosu alAkadarlara bUdfrtlml§tlr. dilrlüğünün yaptığı tetkiklere naza.,. 
cd>inde ~ gfinlWc eımıek kart.la- Biraderler otomobil ıirketi müdürü giiııkü duruma göre fuzuli aayılabi- Yeni kadroya. slden mevcut. me- ran dün lı:oyun eti 200 den l80, kuzu 
rmdan 89 tane kart bulmtlllanlır. Naum ile aat11 memuru Nesim hak· lecek qya getinneğe mecbur tutul- murlardo.n baŞka yeniden 1mt.ıhanla 180 den 130, sığır 150 ~ 120 ye ve 
Nfkonun bu tartlarla aldı~ ekmekleri lannda açılan dava bugün Milli Ko• mıyacaklardır. Maarif Vekaleti bu ellklen fazla memur alınacaktır. kt11>l 110 1 100 k d"" . ı·· 
~k natJe :t.•·lh :ıa ,Jh.......... . . 1 I k"I" • h" v~ c nn uruşa uşmuş ur. '3~ aa: ._. an şıldl.66&~ runma mabkemeııınde nıhayet en· hususta bir keı·e daha alakadarların ate le! ı atı yenı ınaya Dl~r taraftan Ceyhan mıntaka .. * Kartal GençlerblrUğt mutat se- ma.bkem.,,., verllmtf ve 25 Ura para · · N N · · •· ha- d"k · · · · .. 

nelik kongresinde hes:ı.batı tetldk e- cezasına mahldlm edl~tır "'!ıştır; aum ve e;unıı~ uçer ay e· nazarı ı ~atı."! celbetmıştır. Veka· naklediyor sında bol miktarda kasaplık hayvan 
dilm~ ve umumi heyetin ittifakla Kundura levazımı an.tan· Kaprlk pıslerıle 1 O?. er lır~ agı.r para ~d- let, bu cm!r hılafına hareket e?enler Dördüncü Vakı! hanmdaltl &*o- bulunduğu anlaşılmıştır. Bunlar en 
verdiği kararın birllk kendlnl feshet- adında blrt 21 paket bakır çlviyt 96 zuma ve mueasesenın hır ay m a- hakkında ıcabeden mua?1denın ya- nl - Vakum petrol ştrketl yeni bir kı.: i bir zamanda şehrlmlae getırlle
mlş, eşyalannm Kartalda. yent açıl- buçuk llra.yn. satmak suretile lhtlkAr dctle kapalı kalmasına ve bu yold . pılacağını biJdirmektedır. Bundan J daireye nakle basl:ı.mı.şf.ır. Bu şirket- ce t r. 
mış olan halkodasma devir muame- snçundan yalaı.J.anara.k 1htikAr mah- ki karann gazetelerle ilan edilmesı· maksat, taleb<; ana ve babalannı fu-I ten boşalan dnlreye ı~ teş.kilatı ge- Katil Sedad müşahede 
ıcsı yapılmıştır. kemeslne verllmtştir. ne karar !\·erilmiştir. zuli masraftan korumaktır. çecektlr. alhna alındı 

PERiLi KONAK )ordu. Duyduğum korku ve ıaşkın· sunuz) Bunlar ı11ız bozkırın C§i bu- Bu pa.tikalan bozkırda yaşıyanlar 
lıktan, beni. haıerat mlitehass111ının lu...,maz hazineleridir. bile bilmezler. Şunu da ilave edeyim 
keakin ıeıi çekiverdi: En kıymetli nebatlar, cinsleri ve ki, bozkırın tehlikesi, yalnız bU'1dan 

- Bunun da İ§İ bitti, ölüm uçu- renk kombinezonları pek nadir ke- ibaret değildir. 
Çeviren: AHMET HİLALi rumu, bu zavallıyı da yuttu. iki gün lebelı:Jer ancak oralarda bulunurlar. - Bozkırda ha§ka tehlikeler de 

içinde iki ~ygir, o yerde can verdi. O nadide otları ve kelebekleri top- mi var} 
Tefrik No. 32 

Stapleton'un bu ıözleri })eni il*- Siııeıinde bin bir ölüm saldıyan O.ha birçoklan onlan takibedecek· lamak ve yakalamak için kellemi Bu ıuali Staplcton'a aorarlten, 
lerimv ka_dar dondurd.u: o men~.us yere gözlerimi diktim. Ier... koltuğumun altına alarak oralara korkunç, boğuk ve tüyler Ürpertici 

- Ber.ı korkutmak ıçın salibe. ..- ffaterı.t mütehua111, heyecandan ZavalJılar kurak mevıimde, .,ra• sokuluyorum. bir uluma kulaklanma kadar akaet-
ka edİyoraun~z. V• • titriyeu bir aeale devam etti: ya gidip ot~ğa alıııyorlar, o :ıa· Bilmem ıizde bu cesaret var mı} ti. 
_ ~ Vallahı degıl; tJ.U hakiltad - Yo1UDlnnn kımıldadığı yerde man tehlike yokttıa. Fakat yağmur· Fakat cesaretiniz bile olsa böyle teh- Bu uluma-, havayı yırtarak, bulun-

ao;•luyoru~. Bozkır~~ ~§ıboı otlı- çırpınan beyıiri görüyor mu!ııın) ? lar ba,ladıktan eonra aei2atlar yege- likeli bir maceraya atılmaruza razı duğurnuz yerden açık ve vazıh bir 
7an beygırle~den bınnı, daha ~~ zanllı da bu ~emyefil katil bölgensı rip, otlamak lçln oraya vidinc;e ölüm olamam. Meğer ki ben eize rehberlik surette i§itildiği halde, nereden ıd-
o >:ardan ~p!ıya yuvarlanırkeııı goz• komanı olQ)"or. kapanına tutuluyorlar. edeyim. O zaman yanlıt bir adım diğini tayin elmelc. kabil değildi. 
lenn.I: gordum. ZavalJı hayvanın Stapleton'un bana gösterdiii yer- Korkum ve hayretim zail olduk· neticesinde, üıtleı-i yemyeıil 0 katil Bida(Yette, hafif bir hınlb ile başlı· 
~ş~~ır k-ahk yoau~l~r aruında aö· de bir atın çırpındıiını görüyordum. tan eonra Stapleton'a eordum: bataklıklara aömülüp feci bir ölüme yan hu esrarengiz uluma, ya'V&f ya· 
Lanı u~ b~rtulmak···~~n çı~ınırken ZavaJlı, bu Yetil bataklıktan kurtul- - Siz biraz evvel o yerlerde kor- kurban gibniyeceğinizden emin ola- Vaf fiddetlmerck v~ her tarafı kap~ 

t 1 e ır da~a goru~medı. mak için cırPınıyor, çırpındık~ da· kuıuzca dolqabileceiiniD aöylüyor- bilirsiniz. lıyarak insanı iliklenne kadar. korku 
- 'LKJ.uk~ me~ılundc lbıle o aahadan ha ziyade batıyordu. Biraz ıonra dunuz. Ccaaretinize p§ıyorum - Belki bir ııün tek harıma oraya ile titnten yürek paralayıcı hır şekil 

ten ı esı~ geçı emez. b i · ba ha ki v 1 ' k d • v •• • ld F k b h d v eyg nn p, ta ıgın yoeun an -Evet aözlerinıde yalanın :zer- a ar gıtmege ıte,ebbua edenm. a ı. 
• .a at ıon a ar a yagmur meıv-• arasında kayboldu. Bozkırın onu da i b·ı 'k O tchrk li d b' Stapleton korku kan§lk bir hay- Haşerat mütehas5lst ausınuş. beni 
aımı ha~lndıktan ıonra or~ kadar yuttuğuna ıüphe yoktu. &~ ı.k yo .d B ı e .kyler e ır rdle yüzüm'e baktı· süzüyordu. Uluma kesildikten sonra 
uzanmak muhakkak bir ölüme doğru . 1 patı a var ır. u patı a ann ye- · d . 
gitmek olur Bu korkunç manzaraşı aebşetle rini bilen ve kendine güvenen bir - Allahım:zı severseniz, hu teh1i- sor UB d •. } s·· ] diki 

B · l h f • d W aeyrctmittirn: kanım, damarlanmda adam, oralarda dolaşabilir. Ben, pa. keli tasavvurdan 'Vazgeçiniz. Oraya .- ,una n~ Ber:ı:nıı:k ky e h 
ub. yobs.u~. ul .. 68 _?1

1
.;_ çfın c ğaa a- Adeta donunnniı. dilim tutulmuıtu. tika1an kari§ karıt bildiğim için bu kadar gitmeğe kalkı§Jraanıı;, a..i>" daha r]~kml?'a.oo mı .

1 
od l·ır d 0!.

1 
un~~ te • 

nan ııı ır o •Jm ten ı&es ne ra n:ıen, Bi ]-'- L ,. •• • •• b·ı· v 1. d"· . • ı e ı ve esrarı e o u egı mır 
h • t'k d 1 1..:·ı·rı r ara ıA uza&tan, olumle pençe· cesareti goatere ı ıyorum. sac ve sa ım onemezsınız. B l d 1• ,. er 111 ı amelle o aıaoı ı m. 1 L-_.:._· k ı.. ki - u u uma nere en ge ıyor r 

M h t b heni ha ~ k eten vs.nıuın, _ ou.unç şnemcsi - Sizi bu kadar tehlikeli bir yere Ben bile orasını karı§ kanı bildi- _ Köylülerin sözlerine innnmak 
• dun Ua • ~· 

1 
h yre! kve or a- duyuldu; 90nra ıssız bozkırı bir ölüm gİbneğe ıevkeden eebep, acaba ne- iim halde, bataklıklara gömülme· Jazırr.gclirse Baskervil köpeği cik.a-

,,a ı ren ou za atı venr enı .Ukdnetl kapladı di ı. k l • b. h. d"'-'- • • ·ı ' ' " Ş · rr me •Çın ın ır ut&at ve ıtına 1 e nnı ararken böyle uluyormuş. Ben 
k d uraya bü--1!11 a.,. d.i.Yt ~ St.ı>leton, heygirln Bli.imle pençe. - Derhal izah edeyim: Şu uzak- ve karmakarışık bir takım patika- bu uluma.vı bir iki defa daha i§İttim. 

ır L letm~ eoiukkanlılıkla Mıyre!li- ta.iti yeıillik adacıklannı .a~tjiyor mu- lar~n ıeçmeie mecbur kalıyorwn. (Aıkaaı vu) 

Geçenlerde Büyükadnda. Güvercin· 
11.k: dc111len yerde beraber yaşadığı 

Fatmayı bıçakla öldfıren sedııt tev
kifhanede gayrl tnbıt hıı.reıretlcrde 
bulunmuş, hCı.'ltlm karan ne mı:aye
n~ scvlredilml3t1r. Adliye doktoru 
B. Hikmet Tümer tar.ıfmdan yaıutan 
muayene sonunda Seda.dırı şunıunun 
'bor.ukJuğuna delllet edecek bazı ali\· 
metler görü1düğiinden tendlsl müşa• 
hede aıtına alınmak ünere bbbi adli .. 
ye sevkedHmlştir. -----

Hastaneden bez ve pa-
muk çalan hastakadın 
Kostl Mhnda b1rl Haseki hn :iane• 

sinde tedavl nltında buluna.n kerısı 
Elenfyi ziyarete gltmış, hasUıncdtn 
Çlkariten hademeler kmdl8inden '"ıp
helcne~ elindeki valizi açmc:ı ıftı.,. 
den birçok pamuk ve &argılar ~ıı-mış
tır. 

Elenbıin hasta.neden bu p:um • la 
sargılan çnlıp sakladı~ı ve kocıı • zl
yarete gelince ona verip knçırm · l<ı
tediğ"i nn1aşılmış, her lkl~i hnl.:l · 1a 
tahkllmt.n b3,?nnmıştır. 

* Feshanc fabrikasında do m"'Cl 
Rasim dün fabrikada maklneyı te
mlzleritcn sol elini çarklara knı. r· 
mış, parmakları parçaJanın ştır. Rn· 
sim hast:meye kaldııılllU.Ştır * Ticaret Ofl:i umum ı.rnclurü B. 
Ahmet Cemil di.\n AnkaJıadıuı c;ebri• 
mlze ~lmlfUr. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Abdülhamid' in reami 
karıiainda ••• 

Şile bezleri 
Bunların ihyası için bir 

kooperatif kurulda 

MARMARA'da 
Bugün 

Senenin iki nefis fllml 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Arjantinanın 4 büyük Muvaffakıyet 
haftasından sonra 

~eni bir Net' e... Zevk.. Güzellik.. 
· Müzik ve Dans Fi1mi 

İnsanlar yalan söylerler, mürai ve 
korkak olarlar; yabat apaçdc, düpe· 
dlb .,... ....,imidirlerı tıpla c:enüy 
ler de ..W p.. İki yib1 
elabiliıor, dobra dobrası da 

vaıı ft Blledlye Relal **tıoiJ LQUi 
r.-ı pazar Şileye ~ bir 
~ &ırn:e«ındl, -*'den

bl!Jllc blr f!lu1ı& .e qmcti 
mıan eııe berJlertntn J'llllden 

o1n bir. tooperatU ~llnl ka-

el· 
ÜIG el Kırdar e tıetklk 

SON 
ÇARDAS 

BRODWAV ÇILGINLIKLARD 
Bat Rollerde: ... 

Relmrqae, DMthur e.erİQİa 
aeph..W. ııüktnet varıt Mdi 
... kana ... barh tebliği altmd 
,_.,.. p.ıenebBecejiai nmisl 

cGarp 
nui-

a ne . 
en-

1114. t11ırm1ttL Fakat anlaltlldan 
.ıt. .,...... de, nıdJ'C)lann ,_ d..ece 
IMrnmhJhw ....... Ua) "" .. .......... declld.i .... .,.. ...... ......... rW tutııuu)"or. Tulmalr '57le 
akh Mlimi .,_ eltiriJror. iki 
.,... ........ 171- ..... 

taralm 
böyle .,. 

&1....-... k.tilr. dedili doira ~ 
..... ardalana Wıbt an 
..... ,ı.; .. 1wn•11-' ..... 
.. almaları, yahut lnhçt.n aıeç irmit 
olmaları limndı. . pro· 

lamda 
Geçen Umumi barbde bizim 

pagand...n t~~u yol da 
llJ'ft bir teY dejildi J habrlard 
Halı cAeüa 11"71 seçBdl 
tUJ- lmitlenirk• dilpnaa 
Sari:re'ye~ 

adD". 
mib --

Buaünldi ıündeJıe, T~ hani 
eöm w doina. Wma w1r 
ahiren kendine sararh bile 
hakikati kör kör parmaiım 
el:rlwJi•wir in .............. 
lawwwaiıor. Y&r n alyann baldonm

ıemıa. 

söriinae 
sözUne 
onlara 

radyo-tla ileri aürdüta dütünceleri 
mm n gazetelerimiz vaatull 
laar duyarak ilin ediyoruz. Faka 
.... yanında, ..... dütünce, 
lllİze ...-ulmat lllurddan d 
mek tenenüliiDde bul11D11l11 
Şayet dilnyanm - mak bir 

e ifti-
t bu-

aleyhi-
• ııbde-
yoruz. 

klteün-
,ı. bir de bir pzete: clürkiye ti 

tebliıeye ......... ,. difıPkrıc 

l...i ~ o• da ehal" i 

-atma haber nrmeii fQdah 
JoruL Aksini yapmak, cidden. 
btu lükiyeaini andD"acaldlr 
Batmı sizliyerelı koakoca 
meydanda harakmak ıibi bir 

eaini 
"1 ucaiı 

laYI-
deve-
mı 

aövde)i 

~Y;·: 
Açlk, düzleyici hareketlerimizin 

heJirt. ft silmiyetimizin ,U.elliiW 
mele yarayacak bir hik&,. 
Bundan otu-c. lmk 1ene evv 
llklril..müzle ~ .......... 
Glan fark cidd• -61ürmeticldJr 

lfittim. 
elki te-..... 
. 

••• 
A etleri-Abdülhamit d.mnde, yilay 

nüzin birinci~, zengİn gayri m 
biri, ete dotta bir ziyafet 
Valisi, defterdarı hep toplanmış 
in masaları üzainde türlü tür 
sel•, rakılar,......, .... laamr •• 
naniyetle etralma aıralannnıl 

Balimin 
çekmiı. 

. Ra· 
lü~ 

• Meaı-
••. 
. i - Şerefe! • diye, bclelıin 

bldıran, bir de ne baksın 1 
Davarda Saltan Hamid'in 

Dk 

kan 
blem bir ......... utlı dUl'llUJVll' 
aı? 

Hemen süklüm piildüm, elini in-

- EltaifuralWa. .. H_.. rh•--
Wik de itret "--n... Hünneta 

olur •.• Hifa .•. 
• DerW, lıamnm. birer -

- a.. ek lcı•-.ı·- Haddim 
lildir-

- Ben de •••• . 
Şaplıyan " .abiW bir tWJif 

llrmU.: . 

.. 
ileri 

- Batka bir salona ıeçelim. 
«- Peki b demeje k• lm..IDlfJ 

J'Uİ bir itiru: 
- Terki taWbet mbua çlkmu 

a acaba? 
'tine-- Aman. b.,. ... ,..... Geç 

,.. 8yleyse ••• 
- ı.av1ıa,.. dwnrdan ......... ? ••• 
- Sakın ı.ı.tt. Whwk ....... 

mum? 

-~ Nihayet, hürmet 1Nıkamwcl 
a. ülil bir ba 8rtmek karar 
11111· Bereket ...ın, buna da 
n tekfin• atfetmek alda 

lattınl-
cvefat 
ıelme-

JOAN BLONDEL~ - LANA TURNER - GEORGES MURPHY beri -hak bul 
th1aa 1 
~-rar 

Dünyanın dilinde ~olapıı 
methur ÇARDAŞ"m 19 .. 2 

ilhamı 

Dikkat: Numaralı koltuklar erkenden aldırılmahdır. Telefon: 40868 
rMlf tıetklli 2ç.lll lbJm llleıı Jtoopel 

btıtftn llamrbttar tamamlwvnıt ft 
\op1antllmı yapmıftır. dJUe Be-ı: 

"1h ilmlD1 aı.n bu blı(Jrlı 
ede el ~da be. im.al 

,.en1deıı orga.nı. edecEk ve bu

Bugtin .2,30 • 4,30 - ve 6,30 da aon defa olarak 
mc 
Koopera 
~(dl OTOMOBiLLi 

AŞIKLAR 
ARJANTiNA 

lfbıl 
nun !çln ı~mn gelen tptldnt maddc

rlk edecektir. leı1 teda 

lhtila 
d 
ı yapan bir tahall
ar mahkemede 

Oilnyanıo •on neıeler rekoru 
Matlnelerden ihôaren 

Bütün İstanbul gençllğl.nln, bD
tün talebelerin, btlt1ln 6l)Ol"Cul&

nn g&Llerlnde hayret, kalblertnde 
heyecan ft helecanlarla. eeyre-

decetıert btlyük program 

BUGÜN Oüdı 
Mr&7 belelcH)ıa -- tllmll- ._ ________ _ 

cSaı1ılın 
lıOeJertn$ da. bulundutn mradaı UIQer ~--------••llıl. JaMJm için balk tara.fıın- • MATiNELERDEN triBAaEN 

2 emsıaJsJs nı.n blrdm din TeJ11 ~ paraların ınaıltbuzlarmda 
1lll&Jllk ISOG Bra.yı lhWb 
ztmm.etloo ~et .IUÇUll-

tılbrlfa.t 
rotu lle 

un İb'!'lıı1ıJmtn mlJlhMıemesl· 
alır ce.a ~de .,.,,........ 

dan mazn 
• ameı 
denaı 

Ba .. 1-de m1'ddelummn1 kldiaıla
~ ııtnlılmııı ft?tc eem.tıllDi 

a lıılnun unan IOI ~ naddmtne 
ce'Zalandırılmasmı Te ~ w

tmeıdnm de .. mlnde tn-
28tem1§tlr. ibra.bım.tn mt
buızrlamuı ilin muhlll!l!rne 

liln•~ 

göre 
terrar • 
tuıma.smı 
dafaasını 

~ 

ıl Gü nlük Borsa ıı 
İstanbul Borumun H/t/MJ rtatlerl 
tondra bel'hıe 1 ıterlln u.ı 
RQJork tberlııe 100 dolar 130.'10 
Cenevre Oserlne 100 

fr&Dkı tnıçre 
berine ıoo ııemta 

tıserlne 100 1curtm 
HAii VE Tmvtı.l.T 
41. 1938 

Madrtd 
etokholm 

JP.8 
bmıye 
41. THl Demiı"Jolu D 
Tide 17m :am Ttptro 

ento müessı. Adan~ 
t.tanbuı 

IO.M5 
12.93'15 

S0.'12 

IU5 
ıuo ·ıua 19.-

.. ' 11.--

Qal'pb.JI • GediQafa 

AZAK Slnemamıda 
Tel: 13542 

Bug un Mat..lnelerden 
1tibQen 

ı aVYVıt 11LtM 
-1-

Dlıı ekpme. lı:adaı" csVMBBa 
llDflmamllda btıytık rafbet. ve 
muva.f!ııJdyetlerLe göı!ıterüen bu 
ha.ftanın en eu1'> hArllca.Iar rum 
KiRALIK KADIN 

A&r1 ha.ya.tın bUy\Ut bir macera
mı. trtf ~aşk hlklyesini, 
yeni 1zd1vaçlnrın am-1 şekllnl 

tasvir eden 
ll08AIJND KUSSEL - vtaG:INtA 

BRUCE - BRİAN .AJmR?.'"E 

tıllatından :yaratılan ııı.ı Ti 
mtemtr tı&r baJat romanı, btT-

ALKAZAR'da 
1 - Oençlik guI!UnlllU okNacak 
eesa.ret, ,ecaat .,. kuvvetin bftJ11k 

bir tlmsall: 

Genelik Tehlikede 
JACKİ KOOPER • EDMON LOW.E 

~ blr mevsu. Bu 8eJll8 Ameıikada en vat. .,._ 
- 2 - ımnen Çocuk Estıce:me ıaırumu 

•ATI.AS USPRESiıt pıheseıine ahlltJı mımıeıtnın -~ 
nbıre ol&rak yapJlan K t 1 S 1 

ŞiMAL EKSPRESi ar a uvar 
Gördqtbıb bO.Jtlk tıınbo.F ıwm-

(AMEltbL\LILAR - lertnln mı delıP'"'"• a ~ 
ebrrLtı.n BARBt> ha. en ...,.,..,_ 

Mellenlyet utrunda :rerJl ~- Bq ..... : H.K SANDAL 
Jııahlann Kml derUUede 1ııClıJGk fw!BPD' l'ıoleımıek Te heıbllu 

Sanat aleminin, artiet kudretinin en 'bUyük lztirap faciıuı: 
Gaz yatJarile, hınçkırıklarla ıeıyredilecek hakiler bir aşk ihtiraz 

• Romanı: 

JEANNY LiND 
(ISVEÇ BULBULU) 

el L S E W E R N E R» in 
Wwtt eeeile canlandardıfı ıörülmemiş papalı eahnelerle ıözler 
bma,tıran mflzikal azamet ve lhtipm filmi. 

Sinemasında ~::::LŞA R K Gala programı olarak 
Numaralı lloltuklarınızı bugünden aldınmz. 

Yazılarile bUtün iztiraplan dile getiren ..• En büyük qklara bayat 
tTeren ..• Ttlrk.çeei binlerce ki§l tarafından okunan 

RUDY ARD KiPLiNG'in 
ölmeyen uerinden filme ahnan 

Sönen Işık 
Yann aksam LALE sinemasında 

RONALD COLMAN - IDA LUPfNO'nun 
lmclretile ünema diinyumın ıönmeyen bh aanat me§alesi. 

Her bibi titreten Lir kahramanlık destanı olmu§tur. 
Ba mliate9na filim için Ş" d"d 
umaralı erlerinizi ım l en kapatınız. Tel: -43595 

Şlıt:etl 

~l 

U'lnum 8l«orta 
~ 
Ha:yrlye tıeımettG IO.-

.+e4eJetıt, bnh ve '°1191"' lr- JW balal>llmf81ııı1 tan.inen bu 

~ ~~ programa mahsua -.na au.Uerl l.tanbulun her semtinden koıuf8n 10.000 lerce ainema aeverleri 
12,30 - 2,30 - •.30 - UO - 1 da emuL.iz rağbet n takdir, ifitilmemif ~e görülmemi§ muvaffakiyet 

TEŞEKKÜR EBEMMIDETI.E DİKKAT tezabtlratına ıaahrıe olan 
pederimiz Kürk Tüccan :NAZARINA: ·--- Jatanbulun en büyük ·ye en çolc fazla eeviJen: Sevs1ll 

vefatım 

ras1m1ne 
ye mektu 
~uı=~~~i ::.::~ıım: ~M-U-N'ı-R N-U-RE-00-'ıN' ÇEMBERLiT AŞ 

p gönc:lermelt ln'mtlle keder- :rtca. olunur. 
lerim1ze o rtalt olmUQ b1lc1lmle rıevata -----------'!-- in mevsim soau Sinemasında Telefon: 22513 

~ ~~_:!: K O N S E R I BUGON MATİNELERDEN İTİBAREN 1171 a,yn 
Dl bulun 
ıOe lblt 
.. ., 'ft 

- _,_. edem. S'; •AER' .J • 1J A il( • A.11 _..ı ,,_ u ırı. ae SARA y ainemaainda 9,7lll halbmızdan almakta olduğumuz ve Ryıaı binleri qa.n aürekli 
BaJan Marprlos OhanJ1Ln mlracaat k.ar,wnda aenenin en heo-ecaıılı. acıklı, ahlili, içtimai 

Aakerl~ itleri 
BeJotıa ,abana .&a. pbesbadenı 

19..fO da çenilen ilk n bak.iki 
F ranal1 6lmi 

~~~~d~ ZEHiRLi ÇiÇEK 
,.enl flUIDlarl& h&lk ~ 

t.tlDb u1d& Jlbaneı olank bulooan 
e tadar~ O)a.ralt eelp MULEN RUJ vardır. Türkçe Sözlü - Türkçe Arapça Şarkılı 

T& timdty 
ff .-ffol 
~) S13 ll 

'DlllWlllf o11a. <TrM:Ja ha- Mesut bır· dogum"" ' ası doRudia atıaın Ye ·- Dün akpm layık olduiu ınu· 
iM P1l1 mWlmlel! llllb aJbna. aıı- Taffaki3•etlo göııterilmlftir. YDtsek maden mtnıenıllsl bay Bedri 
aac 
clt b.JJ 
~ Beıotlu :rabMlcı flJbeıJ&n· Bat Rollerde: ~_,.ı b• '-- .-..___ -ı 

tlı ol&ıılann aevkedllmck t.e- --. umm ,,r -.- ..... ,'"'O'. ..., •• 
.. 11 Nlan M2 gtlntl ~gelme- WCIEN BARROUX mJftlr. Ya~a uman &norte llHıat 

me*6r gt1DcSe ceJmeıyeııkr GENEVIEvE CALLIX 'f'8 ıaadetJe!' dııtt etıev eyn11ı1 t11!br1k ler1 .,. 
baM:ında blıunt muamelenJ.n taCl>1k •••••••••••~ ederiz. 
edllecett Din olllllur. 

* Jl'a Wı aake.rlllc ~: ·Ber ~----------------------~ !lans! b!r 
eclltnan!f 

ll!beple ~tadar 18\'k 
111-33'1 dolömhıl&rl& 138 

ebllyet.elz n yWrsek ehllJıet
baa hızmetlllıer 1/15/1142 tari
hamiık trtaıanna l'9 ,.eıtek 
cıaua mutl&k Jle\'ke taht ol

dan b'!ın.«ı fUl>eye mfti'aca
~ı yaptırmalan &ts\ 

zam•rnm1a milracaat etırıı.1-
hattmdıa :tanunt muamele 

DAn olunur. 

dotumlu 
namell 
binde 
... y '* 
d1*1arm 
Ula 
tıdıdlrde 
Jllll}er 
,.ıacatı 

Ba 
Dt 8al1h 
lar) 
ttr. B 

~ llalllerinclen konferana 
aJr.pm 8M.t, 21 de Dr. Prof. f)ev

ıaratından (Blnırll eocuk
mıenuhı btr mıferans verlıeen
M'911 .-ıoır. 

tıııııı•ııı ............................. 

Sinema Dünyaaımn ıan' at tacı! ... 
Bütün heybet ve ibtiıamile dirilen tarih ... 

Maanam Mhncler .•• 0ıı binlerce iman... Yiiz1erce mUtebaaeıalar ..• 
Milyonlarca 1lra ... 

CLAUDE'ITE COLBERT'in 
Aldıar delıuile yaratılan blltlln fnaanJıim un~amadıiz kanlı aok

lann Mıaılaız tajdan: 

KLEOPATRA 
(Tilrkçe) 

HARİKALAR HARiKASI 
BiR HAFTA DAHA GÖSTERiLECEKTiR 
lılTeten 1 Hıçkırıklar, cözyqlardan •ocua ba~tan başa kahkaha ve 

newe)er dolu eenenin en güze! filmi 

7 SENE BEDBAHT 
(TIIEO ı.JNGEN) 

Ba .ene Şark einemaeında 2 hafta Wıtliate mazhar takdir olunan fC1l 
n komedi filimlerin en mükemmeli. 

YER BULMAK lÇlN 
J...0n:EN TAM SEANS SAA 11..ERlNDE R1F ED1NlZ 

Sa~ tttaabaJ Halkına Büyük Müjde! •• d 
IKINCl VE SON HAFTA BAŞLIYOR. 

Turan ainemasının vlei salonunun bir haftadftiibcri binlerce 
halkın takdir ve allaı tezahüratile inletiyor. 

Snema eeverlerinin görühnemiı olan ve umumi istek üzerine bugün 
matinelerden itibaren 

Sehzadebaşı TURAN sinemasında 
Menimin iki büyük filmi birden 

.) !en her 
....... 

(A,.... c:erepa etmit ftbdJr kesi kCSr, llemi eenem ~ 

Bunun Milli ve ALEMDAR'da basladı 
1 - ZEHiRLi ÇDÇE:K ••• ~> 

lali;yat, l>İJ• d Bomk .kafa, .....,,._ iifünüp om aöre haklmt· Ttkkçe Sözlü - Türkçe ve Arapça Şarkılı 
1r-c1-. de ......._dalı ..,t hlıtb· ~. fikirlerinde n ... • t.ıı Aynca DlK F ARAN' in tkreticl l:>ir lıarilcam 2 - CEHENNEM KARTALLARf 

RICHARD Dlx-CHERTE.R MORRİS- WCllL BAll. 
Biubir heyecan • macera Mrgüze§t ve dehtet filmi 

.... ......... 
.... 11. 

,,, .... J'1IHmmaiı 1a1..-. m..nı..; ............. eamiaıl olmak, ....... 
tla, cemılJetleri ele QIÜ dlilnç JD k,. V• .a.ecfiyen hu .-,.. .,,............ . 

F.a IJlıh (Vl. N6) 

CANiLER ŞEHRi 
~----------------------' .. _____ 11 den itibaren de"amJı matineler _____ ,, 

Bay Amcaya göre ... 

- Oç ıünlül iznimi l.tanbuldal ... Adqa pttem ~ M ~ı •••biaza ait.m ~tul... 
1 
1 ... "7oilunda obn'amaml ••• 

ıeçirmeie aıeldim bq Amca... .... IQQ.d~! ... 
1 

, . . Hiç birisi ıüzel hatıra bırak- ı B. A. - O halde bir taksiye hin, 
mu:. Halbuki ben unutul~az bir hu- dola§! .. Bütçende bırakacaiı hatıra 
tsa ile dönmek iatiyoruml... güı lerce wıutulmu.l.-



Sahife t 

ş -
Ve Bütün Ağrilari Derhal Keıer, 

Bugünkii prorram 

// • ı/ /

1

/l/ 1 

/,' j/J, I; 
,,'!~!/// '' 

Teknik Okulu MO.dürlüğündenı 

Açık eksiltme ilanı 
M/4/942 ta..r1h cuma günü saat ıı; de İ.stanbulda. yUbet mf»ıen.,.. 

mektıebt muhaı.sebesfnda &.kıslltme komisyonu odasında 1499.0'1 lira ktıflf bf
®111 İstam>ul Yıldız Teknik. okulu tedrisat binası zemin b.tında yapt,ml&• 

12 30 Program, 12.33 Şa.ıia ve t ürkü
ler, 12-45 Ajans ha.beıiert, 13.00 Fasıl 
prognmı, 18.03 Dans orkıe3trası, 18.46 
Zlrao.t Takvlınl, 18.55 Kon~, 19.10 
Saz eserlerl, 19.30 AJa.n3 hwerıert, Sultana.hmet 3 üncü sulh h ukuk 
19 50 Fasıl pl'ogrıımı,20.15 Radyo ga,.. h11dmUğlnden : 9U/ 491 • 94-21171 
zetesl, 20.45 Bir h::ı.lk: türkfurll ötıuıi- Dlvacı Aşkı Arıkan tarafından tal 
yoruz, 2LOO Konuşın:ı., 21.15 Şarta ve Aksa.rayda Hortı.ot! Knma Tulumba 
türkuler. 21.15 Müzik: Rlya.seticUmhur sokak 21 No. da. mukim tsman Hakıla 

1 
cak ta.mtra.t !.$eri açık etsıltmeıte kon ulmuştur. 

-_J~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Mukavele, eksllbme, bayındırlık işleri genel, husust ve terınt ~ 
ıert. proje keştt hüllsasl.le buna mtıteterrt diğer evrak Yıldızda olı:Q1da 16-

:uıdosu, 22.30 Ajans haberl~ ve btx- aleyhine 941/491 ve 942/171 No. lu 
s:ıl:ı.r. dosya. ile açılan fekk1 haclz d!v:ısmın 

Yarın sa bahki program yapılmakta ola.n muhak.ern.~ 
7.30 Program, '7.33 ıt:ı.m prog:-am müddelaleyl:ı lıme.ıı Haklnm n b

(Pl.), 7.45 Ajans h:ıberlert, 8,00 a:.ım me!;gihının mc~hul olm:ısına b.lnaen 
program, 8.15 Evin sııatl. ilanen arzuhal ve daveti~ ve g~ 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hl.
kfml ig inden: 

01ip S:ımson'a ait olup ma.hkeme
uuz<.'e satılmasuıa kanı.r va-ilen ~a
ğıda cins ve evsafı yazılı müceıvhera
tın birinci açık arttırması 20r't/942 
tarihli pazartesi saat 14-16 :ır;).sınd.a 
ve muhammen kıymetinin % 75 int 
bu:ın::ıdığı takdirde ikinc! açılc artta-
rn"1smın 23/4/ 942 perşembe :Jaat 1-l -
1ıl ar:ısınd::ı. İstanbulda BÜyÜk Çarşı'
d:ı Sandal Bedesteninde kiin Bele
diye ıniizayede salonunda icra o!una

kararlan tebllğ edild!ı;i. h alda ıtıre.z 
ed.Umemlş va mn.hkemeye gelm.emlş 
olduğundan Isınall H:ıkıkı Iahlıı.e Bo
ğazlçl.nde Kireçburnunda ı vıe 3 No. Iu 
Recaiye alt arsalara meV?Jll haczin 
ret'lne ve loey!i}-etiiı tapuya olsuret
le yazılmasına ve bilcüınl.a masa.rtnn 
müddeialeyh& tahmiline 27/3/942 t&
rllılude mahkemece karar verllın1t ol
duğtaıctan tarihi Ulnda.n itibaren btr 
hl!ta. lçinde t&ıu:,~zt d[ı:ra. edllmedl!i 
talkdlrdıe h ükmun kesbi k:ı.tıiyet ede
ceg-i ilanen tclıllğ olunur. 

c:ıt;md~ıı. taliı> ol:ınl:ırın mezkü: gıin Bursa. lklncl sulh hukuk mahkeme
V!! &'l:ıtlel."de mahalllnde hazır bu- sinden: 912/12 
Iunmaları Jlan olmıur. Bir ine! kolye, B:ırsanın IIııcı Ilyas mJ.lıal!esi.n.de 
bir J<lpım incili kravat iğnesl., bir re- Aziz oğlu Mehmet All Öw.rslanın mi.id
siınll taş yüzi.ık. bir altın bilezik, blr del:ıleyh Lit.ruıbul gilrajı sahibi KA.
.Tapon Incill yüzük. bir çirt sedefli kol mil Koç :ılej'hlne ik:ıme eylediği 1s
duğme, bir adet elmaslı tek küpe, bir tLh!uk d:lv:ısmdl: Müddealeyh süa.tı. 
altın kordon, tek taşlı bl:r pırlanta He Abdal Mehmet mahallesinde ve 
yuzılk, bir pırl:ınta. t:ış, 1kl adet altın c:ı.ddes1nde 53 No. evde All Rıza Öı:
t:ı.bak:ı, pırlantalı ve kordonlu blr er- arslan namına g•:inderilen da.vetıye 
kek S'lati Tissot markalı, bir dizl J:ı.- var:ı.k:ısı ikımetgahı meçhul olduğwı
ııon incisi kolye, bevaz maden ınar- dan bJ.hisle b~1teb.:iğ iade olunmaslle 
kasız blr cep saati,· Japon mcill ?>lr bltta l_e'P, on gun mud~etle U~nen teb
kraut iğnesı, beyaz: maden üııeriude llğat ıfasuu ve mulı:ıı::emenın J1 Ma
pırlantalı bir plaka iğne, beyaz ma.- Y:' -~42 ta.rlhlne .musa.dif pazartıesi 
den uzerinde !nem ve pırl:ıntalı bir gunu saat ona ~aılkına karar verll
krav;.ıt i»·nesl 1-l ayar bir kol saatl ınckle nıe?Jcllr gUn ve saatte mmn~i
Schafrho°'use, 'tektaş pırfant:ı. ol!' yü- leyh All Rıza :nuhak~ere gelmedığl. 
zük: rcukll, blr tekta.ş pıriıınta yu- va bir vekil gon.d~ııne~ığl ve nıazere
zuk, zümrütlü pır!antalı beyaz maden tinden m:ı.lilreınCj. haı>erdar etmed.1-
uzerinde bir yüıiik, plntza. biçim.inde ğl takdirde gwaben mulıa.ken_ıeye de.
pırlanta taşlı bey:ı~ ınad-eıı üzerinde ;am oluna~ağı, d:ıvettye teblıği ma-
bl - -k 1 ""l ,..,... " d"'n n:nuıma ka.ım o.mak uzere nan olunUT, r yuzu . pır anv .. l ""',,-aı: n1 .. '<i 

nuı.denle karışık pırlanta taşlı, pır- K E L E P İ R 
1 nt:ı plii.t~ bir nlş:ıı~ l'Üzüğü, platin :'vfükenuneı bir h:ılde sesl1 koıırple 
IJLrl::l11tal1 bır kol saatı Tava~ıes m.ar- SİNEM.\ l\U.KINESİ satılıkhr. 1 

Eli BANKTAN: 

YENİPOSTANE N:5 Tfl.41378 
f TRİYAT MA6AZA vr DEPOLARI 

iı:ı:erlnde blr wktaş yüzük, kol düğ'nıe 1 1 

kalı, bir erkek kol santi Philıp Patheg Almak arzu edenlerin Beyoğlu 
markalı 18 ay:ır altın, fild~ :ta.m.e ı Parınakkapı ~\Cı1ka h:ı.nuıda. 5 -----------------------------
pırlantalı iğne. mücevherat ~o.ın:ıi!a numarada YaniYt' mür:ı..caatları. Muhası·p aranıyor 
mah.-us deri kutu. 

İyi Türkçe bilen 

·ı ·~.~~ .. ?.~~~:~·~:. I 
Oe!ııne l\[ENSUCAT SANTR • .\LA 1 

müracaathrı. • 

ZAYİ Gt!!\ıRt!K :\t:\Ksuzu - İs- Yüksek iktisat ve Ticaret mektebi lı bürosundan: 
tnnbul ithallt gümrüğünden :!815/ 941 1 
tarih ııe aldı~un (298-196) numaralı Muhtelif vllayet merkezlerinde 85-210 l ira ücretli nıuhaıeebe şefüklert 
~ünırük makbuzunu kaybettim.. İkinci açıktır. Yükseık İktısat ve Ticaret mektebinden veya Ticaret lliJelertnden 
nti.sh:ısmı a!ac:ığımdan hükmfi olına- mezun olup n.strerllklerlni yap1lll4 olan isteklllertn 1' bilroeuna müracaat-
dığmı U!'ln ederim Baki Teuan :.:lan::.::.· _ _;ı:.:4-108=..:..> _____________________ _ 

tülecektıt. 
Muvakkat teınh10.t 112 liradır. 
İsteklilerin. en az bir taahhüttıe 1000 1lralık bu ife benzer it ~ 

dair idarelerinden almıt oldutu vesikalara i&tlnac!en İ.&tanbul vUA~ 
müracaatla ekslltm~ tartıılnden tatil günleri hArio 3 g1ln. enel alı.nmJf • 
llyet ve 1942 yılına. ait ticaret odası veslık:alarile gelmeleri. CtlOO) 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılmaıi hakkında ilan 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralLklann yerine cıantelll bir kuruşluklarla ~ 

on paralıklar darp ve piyasaya k!tı miktarda çıkarıl.m.Jf oldutun.dan -
nikel 5, 10 ve 20 paralıklann 30/ 8/ 942 tarihinden sonra. tedavfllden. taldd
nıası kara.rla$ırılm~tır. 

Mezkür ufa.le paralar l Temmus 942 tarihinden 1tlbaren artık teda.111 
etmlyecek ve bu tarihten 1t1baren anca.le bir sene müddetle yalım Mat•n• 
dıklarlle Cümhur1yet Merkez bankası şubelerine ve Ctımhurlyet Medll 
bankası şubesl olmıyan yerlerde Zlraa.t banka.sı şubeleri tara.tından Jı:abut 

1 
edilebilecektir. 

, Elle-rinde bu u!ak pualardan bulunanların bunlan Ma.lsandıld&ı119 
Cümhuriyet Merkez bankası ve Zlraa.t banka.sı şubelerine tebdil et tlrmellll 
ilan olunur, C5e05l 

SÜMER ·BANK 

Yerli Mallar Pazarları 
Müessesesi Müdürlüğünden : 

100.000 KASKET ALINACAK 
Müe!lsesemi~ tarafından 2S Nisan 1942 tarihine teaadüf .ela 

C umartesi günü saat ( 1 l ) de yÜr b in adet kasket eblltmeai yapıJ.. 
caktıT. 

Kaskotl~rio kuma, ve astarları Müeııııeaemizce tc:mİD olum:n.ak 
üzere bu miktar kasket aatmak iatiyenlerin nümune ,,.. tartD...,.t 
görmek üzere Müeeeeaemizin Katırcıoğ-lu hamndakl merkezine m&
racaatlan ilan olunur. 

Ttlrkiye Ollmhuri,.etl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulllf tat lhl: 1888 - Sernıayeid: 100,000,000 Ttirk 1lra.sl Şul»e ft 

aj ana adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banlra muameleleri 

Plfra biriktirenlere 28,800 lira ikramJye veriyor. 

z ıı - Kadıköy iaşe ınen.llr!uğun
dan ·aldığım 4 k~ilik zimmet ımma
l':lsı 177-14 üncü sır~da ınuk:ı.}']"Ct kar 
nemizl k!ıybettlk, y-.'.'nlsini ::ı lac:ı'.{:nm:

dan e-sk'isinin hükmü yoktur. 

Zo.vi - 12 4 942 günü Koca.musta.
tapa.şıad:m almıs 01duitum büyük 
1 kuçUk ekmek kamelertm1zl fırırun 
ka.lilıbalıınudan kızım Suzruı, Melunet 
efendinin !ınnmd.'.l. k:ı.ybettığinden, 
yenisini a!aca;;ımdan C.'lklı.tn1n hii:lanü 
yoktur. 

Hava Gediklisi olmak isteyenler 1 

Kadıköy Kurbağalı Allbe-y ookık 

8 No. Nuri Çamcıoğlu 
Kocımust.a!ııpaş:ı Vidln ca.d.desı 

No, 6-l Cevat Ça~t:ıy 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Kıymetl Cln::;l i\fahnlle Klpı No. Mutıı..t;:ır.ı!t Parsed No. 

Lfra 
10000 Ar::ı.z! Yc,şUköy i M!l. 472031 Pol Levi 1 

Şe-, ketıye 50000 HMlS V1dmer 
Fener mevk11 422031 Bernlıart Flll:;ı~r...---

1 - İstanbul Belediyesl Ba.kırköy Tahsil şubeslne aran vergİsınden mil
terakim 3600 üç bin altı yüz Ura borçlu Fransız tebaasından Pol Levt ve 
Hans Vidmer ve Alman tebaasından Bemhart Fl.llç'den nıezktlr borcun t.ab
sllin1 temln için tahtı tasarruflarında. bulunan Yeşilköy Şev:ıretlye mahalle
sınııı Fener mevkiinde ı parsel ve ı mükerrer kapu No. lu gayri.menkDl 

T~radakU&rln b"ıluııdukl:ı.n mahallin Ha.va. kurumu şubelerine m üra-
cantlan. 0:4495• 

Devlet Limanlari İşletme umum müdürlüğünden 

Denizcilere ilan 
Gellboloooo a 3/ 4 mll dol'u3und& bulunan Zhlclıt>oall fenedndn e&ı

m esi thtımall ÜIX."l'fM aynı Y6N konulacalc fener dubsa Omertne her oıt sanı.
yede tek beyas flmşek gösteren muvakkat bir fener montıe edil~. 

Muvakk.a.t fenerin lconuldulu a.J?le& llA.n. edJJmeyecelcttr. 
Fener duba& ve üzerlnde1d. muvattat fener taıdınbp e1111 r.ıetı yezme 

konulunca alltada l'la.ra tekra.r llAn edilecektir. «41538• 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtibarsıs t asarruf he.saplannd& en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe1clleeeıc kur'a. U. a.taltıdat1 

pllna göre ikramiye daAJtılacaktır. 
4 adet 1.008 llrabk 4.000 lira 
' • 500 .. 2.000 • 
' i 150 • 1.000 • 

" Jt 100 • 4.000 • 

100 adet 50 lirahk 5.000 Ura 
120 • 40 • 4.808 .. 
160 • 20 • 3.200 • 

D:baU.T: Hesaplal'ındakl paralar bir aene içinde IO llradaa aplı 
dilfmlYenlere ikramiye çıktılı takdirde " 20 fazlasll& nrnecetUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 b!rlnelkinun. 11 mart .,. 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bakırköy ka~ı tdare he~~2ttnce l l tl942 tarLh ve 91» No. ıu ka..ra.rl& eıttır- Sümer Bank 
m:ı. suretile satılacaktır. 

2 _ 4.72031 metre murabbaı sahayı ihtiva eden araziden 50000 ıiıetıre ı ı•k D k f b •k J 
mur.ıobalık kısmı tenzil edlldiktcn sonra geriye kalan 422031 metre mu.- -------------""'"'.9"--:-:--~---:'.~--- - p 1 ve o uma a n a an 
mbb::ılık ve kıymeti mukadde.resl 10000 on bin llra olan lcısnuıı sa.tıaa Yf1l)l- Mu·· nakalaA t Veka.A letlnden· 
lac.ı.ktır. Muvakkat temin:ı.t mukadder klymetin" 10 oıtaıı. 1000 bin Jfrad& • Mu··essesesi Müdürlüg" ünden •• 

a - Blrlncı nıüzayede 28/41942 t:ı.rlhtne tesadüf eden salı gU:ntı ad Münhal L·ıman Re'-lild--' 
14 de Bakırköy kazası idare heyetinde y:ı.pılncak:tır. &• vn 

S-On müzayede birinci müzayededen 10 gün sonraya tesadilf eden 818/ Milnbal UmaıL retsUlclertne ~ eıınJmı* o,..~ enJllD naıa-. Mde.ssesamtze ba1Jı. Anadoludakl fabrikala.rda tavzif edflmek 
t>-12 cuma günü s:ı:ıt 14 de ke-ııa Bakırköy kaza. l<t.u"e ~yetince~. tlfa etten gO;veıtıe c:tem. ~ne Yillml* Dlab TbnU Mebebl m&- üzere, 

4 - Birinci müzaıyede ııe Udncı müzayede arasındaki mMdet mrtmda zun1arm.dan t.aMp olanlar balen'* vaztfecll ısaı91 bahmdm1an ~ " 800 • Ura ücretle operatör ve dahiliye mü.teııag~ ~ 
~ 3 den noksan olmam.ak Ü1!elr& arttuması kabul olunur. Şartname her gıQn ~ sa.ı1b. adnBleıi1e dolum t.adbllrtn1 l&ııtmll '* ~ 
Bakırköy ımmsı T:ıhrtrat ka.Iemlnde görilleblllr. qalıdatt M'l'lll:ı mftlıbltıeıJeM GXH .~ el>adınd& ,_ ~lm'f doktor aJmacaktır. 

5 - Tallı>lerln mukaddel'! kıymetin % 10 olaıı 1000 Um.1ı!c tsmlne* bU- adıeıa tıor ~ ~ Mtmabdlt v...,_ne • ...,.,.. 9'- Arandan şartlar. 
m a.kbuzlle müı..ayede günü Bakırköy kazası idare he,etlnde bulmımaJin.; IIAn (W) (44111)' Şimdilik aakerllkle lA.k Imamü 
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