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Fransadaki 
değişiklik 

Japonya 
üzerinde 

gene tayya
reler uçtu 

Anadolu ajansı 
teşkilitı genişliyor 

BU SABAHKİ • 
TELGBAPLA.B 

• 
Fransa mütareke imzaladığı 

gündenberi maddi barış gibi m,,_ 
nevi sulha da bir tüılü kaVUf8· 
mıyan, hAIA İngiliz bombalan al
tında yanıp yıkıldığı kadar her 
gün dünyanın şüpheleri altında 

Müttefiklerin Nehru 
İngilizlerle iş 
birliği istiyor 

ezilip bunalan balutsız bir mem- Oç çevrede ve Oaaka 

B. Ziya Gevher, ·ajansın Karatlenizclı 
bofulan Yahudiler hakkındaki bir tel
grafını tenkidetti, Baıvekil cevap verdı 

lekettir. Herkes Fransanın ne ya- ıehrinde tehlike 
pacağını merak ediyor. Mareşal işareti verildi Baı-vekil diyor kiı ccBu iıte en ufak bir meauliye-

taarruz 
hazırlığı 

Petainfn bir sözü, bir hareketi timiz yoktur. Türkiye,. bıkalari tarafından 
yok ki hemen her tarafta •. Fra~- Tokyo 20 (A.A.) - .Koltumin arzu edilmiyenler için vatan olamaz• Londra 21 CA.AJ - Bu 63b.ıb x:ııı.uta 21 CAA.> _ Hınt llderl sanın sağa yahut sola döneceği gazetesine göre. Kuanto, Şızuoka v• Reuteıı aJansı taralmdaı'ı neıoredllen Nehrtı burada. ~ylodlğl nutukta hab 

kaygısını uyandırmasın. Harbden Naganoehçl~<e~e•in~• .::::.,:•o:; ,,....... 20 (AA.) _ - MUlet 1d& ~ mobuou Zl6a ......., :,,. ı:::r~~ ~ ,.,.,::.' ..:!: ::",.,-:,:. ı:=. "".!!: .':: 

İngiliz Deniz 
Genelkurmay reisi 

Amerikaya gitti 

«Saldırııçmın memleketi 
kurtaracağını z~nnetmek 

hayaldir• diyor 

'\'il ""geçen duş" mnn işgali altında sonra t ıa.e ışar~ v . ·• • ,...._
1
, .. ....-.. ~- .... ~-.ar ,..,.,.____ Ettlt, -- Hıl>arfle bıtftmum mQnaD. 

' • ka'da da tehlike r,aretl venlmi.Jtir. - ı.a ""'""'u.u .....,..,._. ~vuu..ıı ~u.,.. ...._ r ka genel karın.ay b:ı.şlai.nı gencr:ıl rulmasım istem.iş ve demiştir ki: kıvranan Fran.,nnın inleyıŞi veya Tokyo ıo (A.A.) _ İmparator- ıı1n re1sllğ1ııde t.oplannııştır. lolertn aleyhinde olmasma ralmen Mnmhall l~ blrllktıe Amertka'ya. gtt- Hlntiller hiç bir vesı.ıe lle, h1ç bıc 
kımıldaruşı, harb i9lnde pala sal- luk umumi karargahının tebliği: 18 Kahve ve oaym hlhisar aı1;!~ lın-blrln bugthı.0 1~~~etma ~!~o"'"5..~.:.~ mlştlt. saldı~ıya boyun eğml.ycıcektlr. aaı.. 

a, bl It ı ğlı nınsı. ha.kkındalc1 kanun u,, .... asının ı.ucu """'Y ıu"'6..... -- ~enı.l M.ıı:-.;1ıalt ve B. Hopklns, dın.şçmm memleJrett kurtamcaltmı ~ayan mesel r •.yanın Ç~. - n~anda bi• d~~· denöz bidiği ilo muvakbt bir encllmende tetkiki kil- - ....,._ aıaıı.mn ınUll bl< mtı.. Londra'd:ık! hattı kon-.ı.•tanna '''"'"'"""" hııy:ıldlr. İnglllzlorl• ,._ gından daha ehemnuyetll ı;orü- üç tayya'° """"'' Ja-yanın ,.,k bul cd1ldlkten sonra !941 man yıb ...,... oı-a. bu d"'letıe - dair diln 
8 
-ıre ....,.,, ver- blrlllll Y8Pıntum\lc Japonlan memle-

ntiyor. oabili aç•i>nda göriiLniiotü<. Aynı mu..,,.,,eı umumlyeslne ılahU bazı lrurulmııo bubmduR>mu ,... .....-_ mlşı.nıtr. B. Hopldnıı eu>e"""1ere bo- ıreu ıstllAya daret etmek demek!U. 
Lavalln hükumet başına geç- gün Şimali Amerib cB 25> tipinds dalre bftt.Qelerlnde deftşlkltk ya~ılırın- 'tin en temU urunrrlBnndan ~ yanatta bulunarak frJIIli lnşasm.dan Bugün'kü harbe mllletler hn.rb1 veya 

.. • •. .. .. on kadar dliJman tayyaresi Tokıro sına dalı! ttı kıta ~un lAyUıasınuı ettlğl halde son zamanlarda. maalesef memnun1.yetıe bahootmiş, RU.'f&, Çtn empert:ıltst harbt demek m~maSJZdır. ıue~I gozlerı busbutun Fransaya vo diğ., l>ölgelerin U.tUnden uçmur- m-.ıe -•m'4br. 1>eyne1ınneı bir """ hallııe gelm<ğe "' Avastralya'ya 1"'11Zım rlln&rllmo- Do h•ıt> döğll;a kil- he. m...ıe-
çevırdi. tur. Bu tayyareler münferiden veya Bu mftna!mleler arasında AnaJo!ıı başladı~ - arasın.de. garip blıl çot s!.n.ln Loncıra.'da g~rüşülen mesel~ler tet' tçtn bir ölüm kalım mücadi?lesldlr. 

Laval Almanyanın adamı sa.- çift olarak uçmakta idiler. Bunlar aja.nsınuı Avnıpadakt harb hali dola- ~etler t~='t:=~ :ır:ı:nnd:ı. oldu~u. İı:gi.Uzlerin ma.-
yılıyor. Bir nralık Mare-?alle an- Çin istikametinde kac;;mağa mavaf· =IA.~1:8~~~~1~~!!~~ ~~ b':~ caiz olmadığını ·s0y- ~~;::zı:,1:=~de yQbeJt bulun-
ln.şamıyarak nazırlıktan uzakl~ fak olmuşlardır. HMArat •on dere- e llınesln füzum gOsbettlen 50 b1n ıemış n Anadolu aJnıısı va.ccatoeılle A.ınerlka. Ha.riclye Nımn B. Hull 

tmlınıştı. Bu sırada yeniden ve cede hafiftir. . . ~~m m~akaleetne Sl1'a geldtğt va- (Devama eabft 2. •Ghm 8 da) de dem~r ki: .AmerikA'ıun nılhve-
Tokyo 20 (A. A.) - D.:ılulıye re kal'fl panıla.sı rıdur: cİleriJ"e bo-daha geniş salahiyetle iş başına Nazın Yuuva. gazetecilere yapbğı cün atılmak, yann de~u • 

16495 Italyan 
kayıp gelmesi, Fransanın Alm{\nya is- beyanatta,öyle demiftir: cTolı:yo'ya Birmanya' da 1 ltalya' da Almanyanın yarısını 

teklerini kabul etmek zorunda yapdan ilk ı..va hllcumu. Lı.e. dal- • yerle bir edecek hava 
kaldığını, ve Marecal Petainln ma. hazır, olduğumuz takdi~de, bu • • t f •k 1 • • d 
de Alman aile i§blrlrine boyun nevı h~c:Att;an ko~lı:~cak hıçblr teır mut e 1 erın Ç urum kuvveti toplanıyor 

•V Y .. g . olmadıgmı göstermııtır.:t Londra 21 (A.A.) - Dall,y Teıngraph eğdıgini gostermez mı? ŞU Nazır, örnek olacak hareketlerin- f • • d v •ı gazetesının h:ınc!hk muha.blrt diyor. 
halde Fransa ne yapacak? Rus- den dolayı evvelıi halka ve bilhuaa durumu ena ıyı egı ki: cBrltany-a. dünyada en kuvvetU Londra 21 (AA.) - İsvlçre'de Ol-

Bunların nakliye gemile
rile battıkları anla§ılıyor 

yaya asker mi gönderecek? . Do- sivil korunma t~kilatına teş~kkür 'qava ~. en lnncl hava. hücumlan- t.'uı Basler Natlonal Zeltung, 1t.aıya•-
ed d · 1 na BJ.Çranıa t:ıhtası. o!aca.J..-tır. AlınAn- nın mart ayı mrtınt'b. Şımall A1rL-nanmasmı Almanyaya mı teslim ehtmiı. ?u s~yh e lü§tllanı~~:ı;: 8 . l i .. d Bı~•.rok faıı•st sekreteri-- ynnın yansını yerle bir~ kuv- b'dA uğradığı ta.yıpl&n blldird.lglnl 

edecek? Suıiveyi geri almaya mı e emmıyetsız asar ara ee • rıtanya 1 ar gun e orta- ~ ~ ....- ,.et ,._.,..1'"' ı1., .... m-"""nlarında ~--- }'aZljOr. Çık.an cetvele göre bir aJ 
v • h",.bir yerde b?zul- 1 m.,. ı;:. ...... '".J""" vvv- İ çalışacak? lngiltereye lıarb mi gunu wve n~a~ın. '.Y lama hesapla 8 kilometre l'İn de azledildik eri lana.cat.tır. Şımdtden bombardıman ~de 16495 talya.n kayıptır. Mart madıgım bıldınnııtır. tayyareleri çok artmıştır. Dev glbt ayı zartmd.a Şlmal Atrlknsında ş1d-

l!An edeoek? Milli Müdafaa baokumand&m çekiliyorlar · bildiriliyor bı,"J'OT<l•r Am•-'dan bol mllttarıı& dı>lll m1'baı-ebeler olmamı<tır. lngtllz.. 
Ne bunlann, ne de bunlara p.eos gene..J Pigı! yangın bomba- ,.. '-- Bunlaıln bb! - ......,. ı.r de "'* mllt\orda °"' akbldanru benıer seylerlıı olaca~ını hiç san- lan atılan mahalleleri pzerek 5len- ) 3 taneıııine muadildir. BG:rtt tana- blldtımem1fler, fakM birçok nakllJll9 

mıyo.,..•z. na aı e enne ve yar ananwıra tee9· ._......... L __ 
1 

f 
1 

_.ı ı.. d ,.A, _,,.... .. _ __ .. - ....._. .......... ....._.u.•A•••·nıu _,..,. ..- ·-
le

• ·1 1 • al '- y .... :... ... _ 20 (A.A.) o. F. l.ı Aabra 20 (Radyc> a~eı1i reı- .. _ ..... ._.dan ......... -:.. -ı..aıa.ı .. _, .. 0.Ah .... .ıl.IA--• ha-r vemı•·le~ 
• • Ameril<a ndy- ,..ı..n blldı...,..,., a.ı-•--· ta,._.. ~ ......,.. ..._ .. ,.,., h..-ıe haar bulunu- db-. Şo halde -lan İtalyan ao-Laval. İngiltereyi sevmlyen, .a,ıen.ı Wldimütd•. eı~..,.adan ,..ı- - ı..ı..,ıe,, ;,.ı olmadoiı.•• aBotenneltedlr. Hal- >Oriar. brlerinln bu"""''- baotoldan .,,_ 

buna karşılık Almanya ile daha müttefikler dunununuıı gittikçe da- kan. harbin devamından memnun Alma.nya'nın 1ndlrlleo. damelerln lafılmakt.adır. 
k rt Bu •. yu·· k b·ır ha v-L·nn bir -kil aldığını bildir- olmadığı, Şima1t İtal7*1lın bombar- tes1rlnl •im.diden du ........ a- -.. 1 ........ _ --------sıkı nnlaşmarun Fra:nsayı u a- an r- !d x... • "' ,,_

5

"" "'""9 """6• 

racağına inanan bir politikacıdır. Br;tanya kuvvetlerini• mukaveme- ne gelen habe,le•den anla,,ımakta- Ica'nm """1rlolt tamam oıımca oa,_ ransada mektedir. Japon kuvvederi, Çin ve dnn.anından da müteenir o uısu :rı- nı g6steren emareler va.ntır. Amert- F 
Kendisini Fransn icinde de seven- Amerı·kan tini kırarak bu kuvvetleri vimale doğ- dır. ltalyada iato iıinin de günden- mnna. lırlsU ~~nıtmemı, da.l'beleı: in-
ler ve sevmiyenler var. Bir za. ru sünneğe muvaffak olmuılardır. güne bozulduğu görülmektedir. ltaJ. dtrtleoo-:ttlr 

Bir Alman askeri trenine 
manlar, güttüğü politika Fransa- Çinliler Japon ilerlemesini gecik~~r· yan !l3kerinin Do~u cephesinde har• L d 

"k k f tı . fı·ıosu mek için ümitsiz bir muk.ııverne~ go•· be eevkedilmeleri de memnuniyet• on ra nın yu se men aa enne uygun sizlik uıvandırmaktadır. 
görülmemiş olacak ki hl?ımettn- teriyorlar. Almanya ile lngiltere arasında H Jk • 
den affedildi. Şimdi Başvekil ol- İravtdi vadlSinJe. savat • bütün ağır yaralı eairlerin mlit>adelMine a evı Londra 21 (AA) - İşgal altındaki nıası Fransada 0ldukça derln bir Japonya'nın fark sahili şiddctile devam etmekte, Bntan?«ı- başlanacaktı. Gemiler hazırlandığı Jl'ransa'da Roan'da Alman askeri yü'Jc-

değislkllk a!Ametldir. Lava! ça- açıklarında hareket ~:;,:ük:;.~·~:~;:et~r:.a :,:::: haldo Almanya mühadoleden ..... Çoc;uk bayr~mı mibıue- :.,,:~ :"-":•::;:;·,,:,:: 

bomba atıldı 

Plnda bl
·r "dnın bosunn iq basına edı"yor ,_ kı k geçti. Falcat İtalya ile lngiltere ara- betıle meraıım yapılacak mlf, bıınlar de.ıtıaı kurşıuıa diz~ .... ~ • .,.,.lılar mevzilerini ancaıro. c7a P yı • d b-y1 h' b d ı · J t i L 1 

" - sın a o e ır mü a e enın yapı • lerdtr. Su!b.sdi yapanlar 23 nisana geçmez. Maresal P6 a n, ava ..., •iy .. eıleAoi tatbike imldin ve- ,,..,. ttalyan•n demokraMle,. kup .....,,.. 21 (AA.) - 2S nJ8and& TM - kendllednt -.. etmezı..,., 
glbl keskin bir politikacıyı lılç Loadnı 20 (A.A.) _ Britanova .-ecek mOddet mOdafaa ediyoda•. daha ba,ka hHeke! ettiğini gS.te~ Çoc1* bayramı mfln- Lon- daha 80 ...une klam edllecOktt.. Al
yoktan iş başmıı getirmeye razı ajaneının deniz muhabiri bildiıVor: Ceno öğrenildiğine göre, Port • mektedir. dra'dakl Halkevinıde merutm yapıla- man kitaıan..rım emntyetıe seyahati 
olamaz. Fakat bu değişikliğin iç- Amerikanın Pasifik filosu bütün Ja· More.by'ye yapılan bir Japon hava BAie 20 (A.A.> _ Roma'dall tpele.n caktır. Bu merulm a!Aka De knrşı- lçhı Fnuım sMllert kıtaat tcr:ııttt-

d d dah k t1" hücumu püskürtülmüştür :haberlere göre, MUS80llnl bıı.oot fa- la.nmı$ır. Sta~ guetıeat dQın alq..'.un: ne bl.nmeğe mecbur edllece!derdlr. Yüzünü aşın biiyümsememek ge- P?• onanmaaın an • .• ?vve ~ .,.. ...,_..,. -· •Genç Britıınp.'lılar Tiidı:ı..,'yt ziya- Alınan bmtnılü altındaki Para 
t"ekt" d,.. Japon ha.b gemden Hmt Ok- y..,; Dellü 20 (A.A) _. Bfr; ret ediyorlar~ ... !$ allmda bir ma- radyoou: •Yeuı hlikümet muamım ır. . yan,....nda bulunduldan e.nada on manyada doğu keoiminde ıidded• kille n.,,.tmııtlr. Bunda d<nlllyor ki: bir letıı"'11k l"lınn>hdır. Hu!:Qmet ... Mareşal P<!taon bugune kadar Amerikao znhlosımn da bu denizde .. ..,,....ı., Y•~ılmaktadrr. Bfr nok- Polislere ve muhafaza <Bft_'la_ ilk dola Lomtra - yumtuğunu n...ı ırun.nm.ıı 
ua,et akıllı bir politika ile. sade- bulunduğu ög..eniLniıti•. !ada geri •G<lilen Çin bvvetleô ye- memurlarına birer nefer oocutl3n 21 nlnnda Tüı1r. Çocuk bay- ~1111 b"""°'ttr. d•=.-ıtr. 
ce Fransruıın ncılanru azaltmayı Londnı 20 (A.A.) A. F. 1. ajan- ni m..,.1ere çekame'• mecbu• h!- 'I ek ranmu kı4"'9clbır41•. t.cııer, bıı Loadnı 20 (A. A.) - F.--
göz önünde tutarak, Almanya ile ••••n aake.t muhmiri ..,.To" Uzok mııll•. ta:vım verı ec ~ ::..~. ~~ ~on.ı;., p~rtioinin Renn .. oehd 
fv'i geçinmeyi ne o tarafa ne bu Ooiu Lneltltı yeni bir telcı1 mi al- Ankara 20 (Telefonla) - Blltçe kiye·- ci&k flllmler """""- ..,,., tiyatrosundaltı toplantısısında Fran-
• ' lledef bil· mak üzeredir"> Tokyo, Kobe, Yoko- Sovyet t-""bfı"gı .. • encümeni bu aabah yaptığı toplantı- .,~ ve •UOL ge.~e-- f . l"d • D · b" tuk ö 

tarafa katılmamayı -· . hama ve N-'g·'uya'nın bombardıma. ~ 1· 1 h f 1 rhıl.o. memıoketlıı müda.taaa.u tuv- az a§ıst ı en orıot ır ıhu • Y-d -ı 'I Al - y Londra 21 (D .. ..-.. 8,16.1 - Gecll da po ıa ere ve mu a aza memura .. vetlendlnnek lçln neler yapacak.lan ]erken bir d bombası ahlmlfhr. ın!;ti. Şimdi durum eg şr · • nı Japonyanon taa•ruzdan......, ol- _., - ... ·~en aovyet nna bim nefe• tanru ve..;Jm..ı hak- "°'"'rlleoektlr.• Bomba 6n orrala.dan birine düpnU,. 
manya, bütün kuvvetlle Rıısyaya mad•ğoru ve h-.bi Japon""''" kalbi- td>!lli: ""°"- durumda d<i!· i<ındakl kanun IAyihaoını mUzoko.o Loııdra"da bu tını.to hazul ıa... Lir ldoi ya.alanmOfo pe•dele, .,mı. 
&ıldıracaktır. Arkasında. Fransa- ·~ cöıü'!"ek. içi? ~üttelikle•in Y!_A- flkllk "'*"''· ••kabul ebniofü.' ka,.,. fllkranlık ......,_ .-.::. m'lb•. Suil<aaı faUi henüz bulwınu. dıvostolı: a bıle ihtıyaçlan olmadıgı· 

1111 
.. L -- --" illllHIHHAlllllllHllllHHllHUHIHHHHll .................... n .......................... -............. mııtır. - ---- ---nı r:ostermeıdcoır. 

nın güvenilir olmasını ister. Bun
dan dolayı dostluğuna inandığı 
bir hükumetin iş başına getiril· 
ınesl için Mareşal! zorl~ ol-
uısı, ve mütareke şartlarının ha· 
J."Ietilmesine karşılık, Mareşalin 

de Almanyaya güven vermek için 
Lavaıt çağırması akla yalandır. 
Bizce Laval, Fransarun, Alman
yaya yardım olacak birşeyler yap
ması için dcğfl, Almanyaya engel 
olacak birşeyler yapmaması için 
tş başına getirilmiştir. Fransada
~i bu değişiklik, Almanyanın ta
sarladığı ve Rus harbine daya
nan Avrupa sulh hareketinin 
~langıcıdır. 

Nccmeddin Sadak 

Birleıik Amerikada, bu akınlar 
Japonyaya karp büyük bir müttefik 
taarruzunun baJlangıcı olarak kaqı-1 
lanmıthr. 

Bununla beraber, durum Hint Ok
yanusu bölgeeindc endi,. :Yerici ma
h~tini muhafaza etmekteclir. Ora
da Japonlann elinde kuVYetli bi11 fi. 
lo vardır ve bunu üetün bir hava 
kuvveti sesteklemelı:tedir. Seyl&n. 
Madagaskar ve M.urico adaaı tehdit 
altındadır, hattl Aden bile tehlike 
dı~ında değildir. 

Amiral Darlan günlük 
emir neırediyor 

Vicby 21 (A.A.> - Amtraı Darlan 
bugiln saat 13,30 da ordu, donanma 
ve hava kuvvetlerine blr gllnllik emir 
ne,,redecekt!!::__ _ _ _ 

Mayıs ve haziran ekmek Japonlar Surabaya deniz 
kartları geldi üssünü genişletiyorlar 

Mayıs ayına ait ekmek kartları !1n- Tokyo 21 (AA.) _ Japonlar 
karadan şehrimize gclmlatlr. Iaşe Cava adasındaki Feleıne11k deniz üs
rnüsteş:ırlığı mayıs SYJ kartı:ırı~.e bir- sü olan Surabaya' da batan gemilMi 
likte haziran knrtlnrını da gonder- . ·zı v b la· 
ınlştlr. F:ıkrıt hn:dran kartları mayıs çıkararak lıınanı temı. e~e~e ~· 
tllh:ı~·etinde d:ı~ılı.l!ıc:ıl:tır. Knrtlann mışlardır. Burada. genıı olçude m~
b"'"~:ı dı •ıt :mı<;ı:1a bu hafta içinde at yapılıyor, Bu ınpatta harb esır· 
b'.'I ; '.l" ~ , , • • . leri ve yerliler kullaad17or. 

Doğu ceohesinde 
Şimalde de buzlar. 
çözülmeğe baıladi 

.Berlin 21 (A.A.) - RUBya'd& Cl!llh .. 
Mı flın&l lqımmda buzl.ann çözUımı... 
at ftfıer1ıw aeller hasal olınUf, Ru.s!M 
menllerlnt tıerketme~ meobur ol
mUf}ardır. Leningrat Cephasinde ol
dukça uzun süren durakl:unadıan .... 
ra btr bölüt Rua aaeıt fil\t""l'!Lre " 
topçu~rdun~~ h~uma te§etıb~ 
etım1.şse de hfu:um pll*ürtüimiifttlr. 

Norveç'te manevralar 
Stokbolm 21 (A.A.A.) - Peqembe 

l ve cuma gtınlerJ Norveç'ln §öiına11.n4e. 
ki. da~lık bölgede asıcerl cııınevralar 
ya.pılınıştır. Bu münasebetle burada
ki hallc çıkanlmışUr. Söylend.Jğ'!ne 
gore mnnevralnn ma~ Ltst idare 
etm~tır. ---

Birmanya'da şiddetli 
muharebeler 

Londıa 21 (A.A.> - Çin membalan 
müttefiklerin Bırmanya'da Yenanc-
7&Ulll ~ aed akhtlanlu blld.lrl-



8ahUt 1 AKŞAM 21 Nisan 1942 

( _____ G_e_c_e_k_i_v_e __ D_a ___ s_a_b_a_h_k_i_&_a_b_e_~_ı_e_r __ _,) 
1 Harh tebliğleri f lstanbul telefonu HARB ouJ~ B. Laval nut- Bordrolarda 

IAman tebliği Aksarayda yeni bir kunu söyledi tahrif at 
• 

Alman denizalblarinin 
aantralyapılacak Japon sularında bir 

Franaa ile Almanya 
arasında yakinlaıma 
lüzumunda :urar etti 

Ankara 20 (Telefonla) - Aldı-. 
muvaffakıyetleri lım mal<lmata göre Posta Telgraf 

Berlln JO (A.A.) _Alman ordula!I ve Tel_efon Umum M~ürlüğü Ma-
başku.mandanlığınm tebllği. earlarla aon yapılan hır anlB.§Dla ile 

Alman -den.f?.altıla.n mllhtelif hartı latan'bulda mahmul bir hale gelen 
il!h.aıannda. yenı ..,. büyük muva.ffa- latan:bul teıefon hatlarının takviyesi 
tıyetler kazandıklanm bl.ldimıekt8'" için icabeden malzem~ •İparİ§ et
dtrler. Şlmall .Amerlkanuı şa.rlt eahill mittir. Bu malzeme gelince İstan
aç~da Te Kara.tb denlz1nde eeman bul telefon aantrallan takviye edile-
160 bln tonluk 18 düşman gem'81 be.- ceği gı"bi Aba.rayda da yeniden bin 
tmlmıştır. a'bonelik bir santral vücuda getirile• 
• Bir denizaltımız Kurasa.o'da Bul- cektir. Bu ıuretlc lstanbulun muhto

Jinby petrol depolarma ta.artuz etmış lif ıemtlerinde yeniden 5 bin kadar 
" top ateşlle depolarda. ~ oı- l f b · L _ .ıihn • k '-il tnrmı~. Şimal Bu2l denizinde d&- te e on a oneaı Kaydeoı em ıı.o 
ntza:ıtılanmız tayyarelerin yardımı ile olacakt1r. 
oeman 12 bln t.on.luk 1k1 düşman va
puru ile bir petrol genıjsin1 ba.t:ırmı.<J
lardır. Bu gemiler kafile halinde git
mekte 'dl. KatllenJn dlğct gemileri 
ağır hnsara uğratılmıştır. Refakat 
destroyelerlne de bl.rkaç tam isabet 
taydedllmlştlr, 

Akdıenl7,de bir denizaltuıuz Beyrut 
mendireğine bağlı bir vapuru torpU
~L.'<tlr. Başka. bir dcn1za.ltmuz Ya.fa.
ıun elektrtk fabrikasuu top a~e 
hasara uQTatnuş ve daha b:ızı büyük 
mrarlara seoobolmuştnır. 

Kudüs müftüsü 
Milano'da 

Milano 20 (AA.) Kudüs 
nıfiftüsO, refakatinde Ra§it Ali Gey
Ilnt olduğu halde dün beynelmilel 
Milano e.ergisini gezmi~tir. 

B. Hitler 

Sterilize margarin yaği 
yapılacak 

Ankara 2 O (Telefonla) - Tica• 
ret Vekaleti halk ve ordu ihtiyacmı 
lcarplamak için ham maddesi Ve• 1 
U.let ta.rafından tedarik edilmek 
üzere çok miktarda ıterilize marga.• 
rln yağı fmalinı... karar vermiştir. Bu 
makaatla bu işi yapan imalat sahip
leri V eka.Ietlo ifbirliği yapmak üzere 
2 7 niaan pazartesi gUnU Ankaraya 
davet edilınltlerdir. 

Naftalin tacirleri 
Ankara 20 (Telefonla) - Öğrendi· 

ğime göre natııalln taeirleı1 Ankara.
ya gelerek Ticaret VEületlle tem.asa 
ba§Iamışlal'dır. 

Bütçe müzakeresi 

Doğumunun yıldönümü- Encümen, aiti bütçeyi 

.Amerikan donanması 
:r okyo'yu bombardıman eden uçaklarin 
3 tayyare gemisind~n uçtuğu anlaııldi 

Vldıy 20 (AA) - M. 1...Aval 
nutkunda F ra.mız - AJmaa mÜJ\ase
betlerlne temas ebni§ ve ıııByle de
mi§tir: 

Uzak doiudaı nnda da Amerikan ve Japon cUzun zamanlardanberi Avrupa• 
kuvvetler: arumda çarp'lp!IA'- da banş için tek prtm Fransız - Al-

Birmanyada Japonlann ileri lar oluyor. Avustralya etrahnda man yakınlaşmasl olduğunu fddia 
hareketi devam ediyor. Bu iler- ta(yyare ahnlan fazlaİa§mıftlr. ediyordum. Geçmifte iki büyük mil-
lcyi§in günde vasati olarak 8 Amerikan tayyareleri burada leti bir çok defalar biribirine karıı 
kilometre okluğu bildiriliyor. büyiik .faaliyet gösteriyorlar. ayaklandırmış bulunan feci anlaş-
Stttang rvadisinde Japon kuvvet· Doğu cer\heti: mazlıklara oir ıon :vennek Uzere, 
Jeri ıhndi TunirlJ'nun 80 kilo· adeta marazt bir haletle her fırsatta 
metre ı.im.alinde bulunuyor, İra- Cephenin muhtelif noktala- uzla~a çareai anyordum. Bunun 
vady v!disinde de Blrmanya nnda ıiddetli mubaretbeler ol• için münhasıran. ve geçmişte ve bu· 
petrol eaıha:sına gelmişlerdir. maktadır. Ruslar ııimalde Fin gün de görüldüğü gibi aramızda an• 
Binnanyada durumun Milttefik- hatlarına ıaldınnı§lar ve bazı 1.aıımazlıklan idame ve yurtlarımızın 
ler için feaa olduğu açıkça bil- noktalarda bu hatlara girmişler• ıük.Wıunu fasılasız olarak bozmak 
dirilmektedir. dir. Fakat Finliler k.a.rıııı taarruz- maksadile tatbik edilen yabancı mü-

Oün Tokyoda ve diğer bir la eski durumu iade etmiıılerdir. dahalelerden tamamile Azade bir 
~ok bölgelerde yeniden tehlike Ruslar Le.ıingradın cenubunda Fransız ıiyasetinin takibi 16.zımdı. 
ifareti verilmittir. Japonya etra• da bazı noktalarda taarruzda Kendi galibiyetine hUkmedobilecek 
fmdcı mühim bir Amerikan do- bulunmuşlardır. Almanlar Rwı olan galip karoısmda biz de yenilgi-
nanmaaı 'Ye ' tayyare ıemiai taarnmmun neticeeiıı kaldıimı mize hiikmetm.eği bileceğiz.» 
dolqhiı blldirllmektedir. Japon 'bildiriyorlar. lııte marqa.lin kullandığı bu asil 
donaııcmaeı bir çok eahalara ya• Alman taYıYarelerl Kara.deniz ifade, aize talu"bedilecelı: yolu gös· 
yılı.htmdan Amerikan gemileri aahilindekl Kafkas llmanlanna termi~tir. Ben de bu yola girmiş bu· 
Japon eu1anna kadar gelmişler• devamlı altınlar yapıyorlar. Bu lunuyoruın ve bu yolu tab'bedece-
dlr. Buralarda bir den.iz muha~ eenada bazı :vapurlan J>atumı.- ğim. Memleketimin eel!metini te-
re'beei olmuı lıtimal dırında Jarclır. min için bundan başka bir yol göre• 
değildir. Libyadaı tniyorum. 

Filipinlerde Corrqidor kaleıSi Bu lıtiyar dünya için vimdi bahar 
Japonlar tarafından bombardı· Kum fırtınıı.lan <levam ettiğin- gekli. Acaba tarihte bizim lY'Udu• 
m.an edilmekte, Amerikalılar huna Clen aekert hareket durmU§tur. muz için <le bir bahaT olmıyacak mı-
ı.ldc:letle mukabelede bulunmak- ,Yalnız lıaflf bava faalfyeti vu- dır) Bence, bunu teminden daha lii-
tadırlar. Panay 'H Cebu aoala· C:lır. zumlu bir İ§ olamaz, Framanm sela-

~llJ!!!'!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!•!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l/J meti korunmadan bu geyeden ayn]
nü karargamnda geçirdi kabul etti 

...::.:.~11,:;:;,ı.a::::.;t: ... ~:.~~ .. ~T.:~:ıı;~1m.!3e; Kız talebenin ipek 
nrgahında geçirmi~ n bu münue~ lamııtır. Meclia, Riyaııeticümhur, • • k 

mıyacağım. Sizden, gayretlerimi des-
teklemek için bu eserin mlnaeını an• 
lamllJUZl lstiyonun. EğeT bu anlayı~ı 
g&sterlrseniz, Fransa yeni Avrupa.
da tekrar doğacaktır ve dirilecektir. 

Letıe hiç bir tören yapılmamıııtJr. Baııvekalet, Şi'.'irayı Devlet. Divanı çorap gıymeSI yasa v..maton 20 CA A> - },qan 
Filhrer bugünün de diğeT günler gibi Muhasebat, İstatistik Umum Müdür. meclisi Hariciye encümeni reisi M. 
ite taheis edilmeeini istemiıtir. Al- lilğü 942 bütçeleri müzakere n ka- Connaly ıöyle demittlr· 
man devlet reisi harekltı mnuml ka.- bul edilınittir. Encümen, bGtço 1116- Tırnaklar 'boyanmıyacak, saçlar kivrilmiyacak Eie La alg · d~ Hür F 
rargahından ida~e etmektedir. Etra- zake~elerine her eUn devam e<I~ yüksek topuklu iskarpin giyilmiyecek elbisele~ aız1:rıa 

1

.ln~izler~:..rruz ecı::ık 
fında en yakın ış arkadaşlanndan cektır. kJ d d• ka .. • ' • olursa, Martini G uadel 
başka kimse bulunmamaktadır. An- Ank d futb 1 1 ~ ete eri e iZ paklarım tamamıle artecektır F G que: o tar_:ı:_p dTO 
cak k fındak' d ara a o maç arı rarısız uyanne ına a.nmız an 

Mahkeme daha iki kİ§İnk. 
tevkifine karar verdi 

Polis memurlarının maaş bodrolaı-
rmda tabrl!at ynparak mevhum ba2ı1. 
lıı:lml~ yazıp Defterdarlık Tezn~in
den m~ nam1le aldıklan 4048 llray • 
ihtll~s yoUle zlm.metıerine geçlmıe".ıt
ten maznun İstanbul emniyet müdür
ltlğü blrlncl şubede muamelüt memu
ru Osman, nynl şubede sivil poHs me
muru Nazif, emniyet müdürlüğü mu
a.mil15.t memmu Cemal, Uçfıncii şu.be
de poll.s memuru Necmi, Arna.vutköy 
polis merkezi kom.L9er muavini Res
mi, polls memuru Kudret, emntyet 
müdürlüğü motoı;lkletli polis Musta
fa Cevat ve Er7Jncan emniyet mü
dürlüğü kom!serllğinden mütekn!t 
Necatinln muh kemelerinc dün ikinci 
ağır ceza mahkeıne:ıinde başlanmıştır. 

Evvelfı. sorguya çekilen blrlnci şuı.>e 
muamelat me-munı Osman bu suçla 
al~kası olmad ını soyliyerek: 

- Ben bodrol:l da tahdfat ve ihtl
l~ yapmadnn. Bund::ın haberlm ele 
yoktur. Bu işi, o zaman ben mle be· 
ra.ber Qahşan polı Mustafa ile SCdat 
yapnı olabil der. Fakrt bı.ınlar da 
maznun ofarak nıa.hl~l"ır.t ·e '\iE'rllmc
~lerdir; d"'mi tir. 
Diğer m. znunln.r lse muhtelif bod

rolarla Defterd ıl k vez 'nden polis 
ma.aşı olaralr paıa. nlınd, ını fakat 
bunl~rı Osmnnın idare cttiğ1nl ve al
dıkları paraları birer makbuz muka
blllnde Osınana verdlklerlnl, kendile
rinin bu suçla alak::ıdar olmadıkları· 
nı söylemlşlercilr. 

Mevkuf mamunlard:ı.n Cevatla Ce
malin vekilleri de tıa.hliye isteğinde 
bulunmÜşlard.Jr. Mahkeme, tahliye 
ls'teğ-inin reddine, ta.hkikatm genişle
tllmıesfne ve henüz tevkif edilmeyip 
gayri mevk.u! olıarak mahkemeye gel
miş olnn Necmi Ue Necatlnln de tev
k1nerlne karar vermiştir. 

Fa.kat mahkemenin blr aralık cel
.sey1 tıatU ettiği sıra.da bunların orta
dan kaybolduklan anlaşıldığından 
kendllerinln yakalanıp tevkU edllıne~ 
le.ı:1 1çin mMdelumumillğe müzettcre 
yazılması kararlaştrnlmıştır. 

Anadolu a iansı 
teşkilatı oenişliyot 

{eme .2;ını~nı etrF'h 1 ar Ankara 20 (Telefonla) _Aldı- Aakan. %0 "(Telefonla) - Maa· yfiksek topuklu iskarpin ve kısa el konulmasını iltizam edeeeğiın. La· 
çem er gem? ~r:!'1~ v~l u r~r lm~- ğmıız mal<bnata göre Rumcmlerln rif Vekaleti, ilk kız ..-e muhtelit okul- etek.U 'h[se giymeleri yuaktır El- val, Hür Franıızlara hUcum etmekle (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
sdına marelşak onngbı ekamııa aeal· Rapit takımı bir ve iki ma,,,•ta ·iki larla llaelere, kız cınstitfilert.le, akoam bleelerin etekleri diz kapakla~ı ta- bizi, kendi hakikt mahadı hakkında matbuatta. 1ntışar etmiş olan blr tcl-

er, geme urmay a~ anı gener J - • ' ld f aJı1s 
Halder ve mare,al Milch'i davet et- maç yapmak üzere Ankara;ra. cele- ~ ıanat v~ ticaret okulJanna mil• mamlle CSrtecektir. a atamaz.~ gı1a ı b mevzuu edeı~k bu t.elgra-
miştir. Von Rı'bben"-op ,·ıe Hı'mm- c:ektir. Viyananın Admirf. takımı da liun. bir tmnnn ı&nde~tlr. Bu ta- % - Saçlann t!tıZeltilmeainde, pn aleyhimizde olduğıınu belirtmiş 

- .. tal d "-'--- '- d bz1arun d 800 b h d ve B~vckllden izahat istem.ıştır. 
ler'in de davet edileceği zannolun- mayıeın or ann a l"UUUU&da DWU• mım •, ızm zayet sa e ve aoın tuvalete. eaçlanıı kıvnlmasuıa İD ya U j Başvekil doktor Re!.ik Saydam söz 
maktar . HitJer kendisine hiç hir nacaktı!. Diler. t~raftan ~ul ~rlı ~melerlne her ağretme· ve bmaldann boyanmasına katiyen alarak şu b<'yanntta bulunmuştur: 
hediye verilmemeıi arZU8unu izhar ve İzmir mubtelitlen de 24 nıaanda nın ehemm1Yet Temlesi lpret olun~. mtisa.ade eclilmiyecektlr. Arkadaşlar, Anadolu alansı ısla.ha 
etmi'.<ltir. Ankaraya gelmJı bulmıacaklardır. rak ~u .talar.ı b~aeea dlldtat edil- Hulasa: Bir talebe lçhı ~ıf!k al· muhteç ol:..b.l!r. !çerisinde şu veya 

Ç 
k uklul d meal bıJdlıilmektodir: mayan ıüslenmelere ıldd.otle m.&ni Macaristandan hicret 'bu şekilde b~zı insanlar bu1unabillr. 

O ÇOC arıt; yar im 1 - Kız talebenin l~ çorap, olunacaktır. o b Bunlann k11.ffes1 ıslah olunur. Ben 
Norman<Jie'nin enkazi Ankara 20 (Teletoııla) - Her eene · etmeğe mec ur ctiniin ihtiyaçlan lçin ısted.igimiz bir 

OOk oocuklu a1lelere yapıla.n yard:ıma H 1 t d A t tul cakm para. Ü2.Cı1ne Ziya Gevher Eti:inln b -
bu aıene de devam olunacnktır. Bımun am e vası u a lf yam:.tır:ın bh,· kJS.."llL.'13. cevap "erce/> 

Vaşfncton 21 (A.A.) _ Normandle J4)1n. '1&000 Ura ~'t. Airo. Karadeni-z<ie batan gemi dolı...-
-....ı~ınin enkazınoon rtlrO:me'ltte olan E et kul t ı· tna Badapeşte 20 (A.A.) - BMVekll M. yısıle Kudi.isten g<ılen telgraf fu'er!n-

tutu§tu 

&'«:.u.u.> y eza o u a ıma • T lul de K.allay ıııöyle d~ttr: <le beyanatta. bulundular. Heyeti u-
maddıcler oıkanlırken bJr yangm Pi:- meıi tasdik edildi . emyiz umumi heyeti, auç ar hakkında verilen d:ler Macaı1.8ta.n A'9!'\lpamn gele- m.ınrJyesile okumuş olsalardı göre-
~. Yangın anca.t gece yana Pı- Ankara 

2
o (Telefonla.) _ 1.tan. mahkômiyet kararını bozarak evrak! iade etti c6tıelrl lrurulmsmnda aıOz sa.b1b1 ol- eeklerdi kl, telgraf tamamen bizim 

dtlrfile-bllml.§tlı'. Bu yangının da bir bul F Faknlt • b ):.l Eu.acı ma.Jc ısttyorsa. yahuz konferım.OJ ma- lehlmlzde ve kabul etmiyenlerin a-
uetiln km.lcımmda.n çıktılı mıme- kul j. ;~e ,;.• 1.f Veli :Anlmra 20 (Telefonla) - Ham• Öğrendiğime g8re, Temyiz mail- saama otmm~ detll, fakat mtlcad<l'- leyh!ert.ndedir. Yani kaıbul etm.iyen-
dlllyor iett u tafı~~~-~~- _ .ıı~ı...r • Jet d&vuı netlceainde Mub.in Ertuğ· kemesi DördUndi Ceza dairesi bu I• 4$ iştirake ~ıır.:. lerdcn şlMyet ettiklerini görecekler-

. tara nuan ™ 90 •u.v••'· rol ile Ntryyire Emıirul ve Şehir Ti· karan kaat cUrmü nokturndan boz- İ9 llyuet b&kmım4an 161 9Öfllyen dl. O t<'lgra~~yonlst cemlyctJn1n bil' 

Parti Meclis grupu İzcileıı 15 birincitefrİne y~troeu MiidU~ Zekl Co~'un :1::: Ba'kn~;utJlliin riH~ :="w~~ ~a: =::~~~rop~n;:~~~ı~~!;~i: 
bu .. to lanı or kadar yetiıtirllecek fkiter ay, Taısvfn Efkar mt:dlarrırle- tin .~vra . e m~ e malan llzım geldi~ Jı:aydetmış nıış, ,.e gazeteıcrintlze oldu6'11 glb1 

gun p Y Aabıa 
20 

(~ lefenJa)' u__ rüıdea Peyami Safa Be gazetenin yet He 11 ?1iMıı~~d· dF~t !e;:~z ~mu.. meaelen1n hal1001llmesi için 800 O<lO g~tır. Banu tasrih etmel: 1stiyo-
Ankara 20 (Telefonla) - PlırU • e - ,.~. aahibi Zeyyat Ebnzziya ve ~azı işleri m ey~ u .eıum g~ ~ yahudlnin Maearlsta.nda.n hlerct 'et· r..mı kl bizbn aleyhlmizde değll, sl-

Meclis grupu yarın <bllfJiln) mutıat rif Vek.&leti alakadarlara 18nderdı~ m8dnrtı Cih Baba hakLmnd I- larmı vlnt glSrmıyerek hususı daıre- melerl mzum bell~tir yonlstleıin saptık.lan tıeşebbfü;lerl 
toplantısını yapacaktır. İktisat Veklll bir tamlmd-. ,.eni talebe izcilerin at n a 8 nin karannı tasvibetmlt ve İstanbul M de n::all:u 80ll. ola.rak. şunları hfumti kaa:ıuI etnıiycnJere karşı aldık
B. SllTl Dayın Hct&d1 meseleler tı.-. teap5t olunan e.aalar clalJlinde 1' ~ar ay mUddetle verilen fakat tecll Aaliye Birinci Ceza mahkemesince söyl~: cHiildhnet bu meseıe:nın lan bir tavrı hnrokct!.en ibarettir. 
rtnde beyanatta bulunma& ınımte- Mrinciteıı:me kadar 1'etlttfrflmelerlnl edilen hapis karan tızerine taraflar verilen mahkfuniyet karannı boza- hangi ııilrntle ııarn 1ca.bettıthı1 blll- ~..sen. ~pu~n batman faciası n-
meldlr. bUdlrmlpr. bu hilkmtı temyi:a etmişlerdi. rak evrakı İstanbula yollamıştır, :70r. ~~ünle hkültühmc1t_

1
,
0
_,_ neşretmiş olduğu · ....,= e epı.u.••w.u hatırındadır. Blıö 

bu lıusust:ı. elimizden gelen her şeyi 

a711l 19Yden ya.pılımı bir balta ta~ı- üstat! ğına kani hulunduicu metle, koıku yaptık. maddi, m~:nevi en ufak me
ran bir insan fıeyQllsı eanl~or ve Şimdi esas meseleye, yani muha- ve dehıet içinde 1'alml§tı. Helbuki sullyetimjz yoktur. Türkiye ba.şknla
kendi&ini de tıuihten evvelld ;ıaman- faza.sile mükellef bulundµğµm sir bunca araıtınnalara raimen, izi ke,- n tar:ıfınd:ıı uzu edilmlyen insanla
Iarda haralarda ...... amı• olanlara Henry BaskCTVil' e ait hadiselere ae- fcdilenıedig"ine alSre, bur_ .ı __ uzak· ra. melce okım::ız. Türkiye başkal:ı.ı'l PERiLi KONAK 

....h ... • J-. • .. • -n tarafından ar.ıu edJ.lınjyen msanlar 
Tefrika No. S7 Çevlrenr ABMBT a.u..aı..ı benzer bir yaratık 111myor. çiyorum: la,mış olduğunu zannediyorum. 1çfn vatan hizmet! göremez. Bizim 

... k. • . • AaırJardanberi çoraklığı. verimsiz- Son gii,nlerdo ıize hiçbir rapor Eğer Selden buradan uaklapna· tuttutumuz yol budur. Kendllerlnl bu 
Hafızam ne adar kuvvetli o1una art J.ıgiltaenhi 

0

fUUZ W idraki, liği ile ı8h:ret bulmuo olan bu boz· göndermedim. ÇiinkU o günlerde mıı olaaydı, bir yerde baıyat .-eri sebepten İstanbul.da. alıkoyamadık. 
o!~· ~u feci hldlMl~dea. edindi- ... rierl. ortadan Glbı.l•erf;ror. Tarlı. kırda imanların - hem de çok mik· çiflikte kayde ve İ§ara değer lıiçbir 8'Österecek, yiyecek. tedarik etmek Çok J8Zllk :ırt bir kaznya. kurban glttl
lim mtıbalan ve vahyiİ bu mektup- ten evvel Japmtf ollın bııuıılana bı- tarda_ naıııl yqıY14>ilmiıı olduklan hadise vuku 'btı1madı, dikkatimi çe- için 7a köylülere veya }>ozkırdald l«r. $unu da anıedeylm k1 bu telgraf 
Iar ~adar canlı, v&zıh ..,.. tarlı mırı- ıaktlkları izler• J>urada her ac:lmıda cidden hayretle ıorulmaia ve tetki- kecek gayrı tabii hiçl>i1' fey de g5z8- çobanlara bqvm-acakb. blııılm nokta1 hueketımlzl ll'6Aeren 
.Oe .ifade edemezd~ -.Jamyor. k~ deier, me çarpmadı. Bu acla.mın bu aoiuk Te yaimuslu bir m.l.sa1d1r. Bunu tashih etmek ıste-
_,Jınaena.Ieyh. ı.&dieelerlıı ~ in.an nereye sftae, hangi tata.fa Vüıa &aan atikadan anlamam Şimdi e>hemmiyetli bir hadise vu- mevıim.de, bir haitadanberl at yap- l'Jm~u mAiteaklp reis, Anadolu ajan~ 
im vekcerern ~bula~~ s&zlerinl çevine. bu e3ıımtif inun anıma, 0 eski zamuılarda hlkim ve ~u ~ulduğu için, onu aize bildirmek dığmıdaha·nalaal;ımaz. Vakıa boz,. mıa J9.Pl]acak 60.000 llrahlı: yardımı 

nıe tup n 11 • uraya aaue- ırkının oturduğu yerleri, mezarları- tl'bi emıflar bulunduğunu ve tabi ıstenm. Fakat bu vakayı anlatmaia kırda aakJanmağa yanyacak kovuk- MecMstn reylııe ar.retmiş fe bu yar .. 
dlyorunu nnı ve o zamanki imanlann tapınağı ineanlann, hakim auufm l6tfen başlamazdan evvel, hallile meıgul Iar ve yerle'l' pek 90ktur. Fakat aç dmı kabul edllmiştit. 

olduğu aamlan yekpara muıı.u.am f[endilerine ihsan etmiş oldukJan bu olacağımız meselenin bazı wıaurlan ayı oıynamaz meaelihe slSre. l>u bay- Bundan sonra. Tlh'ldye ile Ma.carls-
B~keTVı1 çiffiğl: 13 llktepin laf parçalannı görüyor, Cehennem yerinde ya~aınağa mec- hakkında izahat vereceğim. dut da aç yapyama%. Doğrudan doğ- 1ıa.n.ıa, ka.in bazı fl:mıaların ak'4e1mtt 

cAziz dostum B. Holmesı . Bütün bu manzaralar, bu müıabe- bur kalml§ olduklannı zannediyo- Bu unsurlardan biri evvelce bildir. ruya köyliilere baovarmıuıa bOe boz- olduklan tk1 mnlqı.velen.in Tl1rtc - Ma-
Allah tarafından unutulmuı ve deler inııanı düıünd~or ruhuna rum. miş olduğum Teçhile Princetown kırda otltyan eUrlilerden hlr koyun ~ ticaret anlaşması hükümler! ha;. 

lnnal d"I • b k'*e-..ı...J b' yük' bt ıı.. lık 1 ' h • h • k · t bir tar ft k ucinde olar.ı.k ta.tblkllıe müsaade a-e ı mış u arz o~unoe cere- Ü r a.s•r , an aplmaz bir Benim, eize pek eski devirlerden apıs anesinden kaçını§ olan azılı veya eçı c;a a~. onu • . 8 a ~ dllmeslne dair yapılan anı 
Jan eden hadiseleri; ev:velki mektup ilzüntü veriyor. ve 0 zamanın lnsanlannadn uzun katil Selden'dir. Vaktile kendisini s~r, ve yak~cagı ateşte_ pı§ırere~ yer- ta.sdiOtl ı1:;.'f.kındakl kanun aırı= 
ve telgrafl~~la ••ze .. ;akt~ ~- Sırtların yamaçlannda kazılmııı, uzadıya bahaetmekliğim ve ıizln ka- yakaladığımı. ic;in onu pek iyi tanı- dı ... Halbukı I:aydut ~y~ek lçın ne kabul edilnıiş ve madenlerin nranma: 
nmda ve hiitun ta.fsilatile bıldınnış- zamanın tesirile eararmıı lbu tq ko- fanızı 't>u manasız tefelsüflerle yor• yorsunuz. Ne yaman bir §erir oldu~ dogrudan dogruya koy}uye ba.,vur• Te işletilmesine dair laı.nun lAyllıa& .. 
thn. . vuklannı tetkik eden bir kimsenin mıı.ia kalkışmaklığım, bana 'burada ğunu da anlatmağa lüzum yoktur. muş~ ne dô bo.zkı;d:ı bir hayvan hır· nı.n U~. madde~ kabul ve bir m::ı<fcle-
. insan burada ya14dık.ça, l>ozkmn gözleri öniinde, aaç ve aak.alı blribiri- havale ettiğiniz vazifeye hiç uygun Bu haydut, takibine 'birçok asker suh~ı .~aydedılmıştır,. .. .. .. s1 e:ıct.mene gl:>ılderil~L~tlr. .. 
~orkunç haşmeti, heybeti, k.a.ııveti ne kanşmış, yüzü ve vücudu tarak düşmediğini bilmiyor değilim. Te jandarma kuvvetlerinin çıkanl· Butun bu e~aıeleu, &oz ?nunde t B,ılytık kMill t Meclısl, eumr CUDÜ 
ruhuna ~h • d "fuz d' b --ı: .. .. · • • d v k l k l tutar .. k Selder. ın asker ve ıandar- op r.naro tır a :rıya e nu e ıyor. ve ea un ,,. .. zu gonneml§, 'Yilcu u- KUrei arzın hareket ve tahavvü1a· maaına ragmen, ya a anına ıöy e . . . ------
Ben .. bu hi. ve intı'baın tesirinden bir nun bazı yerlerin~ 6ldürdüğil hay- tile pek alakadar olmadığınızı da dursun, izi de bulunamıyor ve bütün h~nd takibekten,, sıyklmakl ıc;ın 
tilrh kurtulamadım ve lrurtulamıyo- vanlann postlarile üstünkörü örtmüı, pek iyi hatırlıyorum Biribirinin etra- bu ara~tırmalardan bir netice çıkmı- 0 1~ a.n ~· a!bgınAc:ve~ e ~an 

Aydında doğumevi 

nan. bir elile omuzunda kaba tattan 71l· fında dolqan arz ~ g\lnetfa ha:rek~- yor. ve tta ı;n~n ef'Lı~o~rn. d" '\ a u u-
• !US a .WP IAllllJZ Jıe ır r 

AJclırda 
a, karalı 

~ 
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;::=~iJ=~~§:~~~~ 
:farib IÖ:rle 7UIY0": D v t ı 23 N• Nuıre& Jı(e:ydlam rels1111Dde ve Jıllr-
dl •• d -- .. .... ..... ag 1 ma ısan ke-a blması umum miidlrl .. lllnıel, 

.1...1........1! bir I"-'-- =='•..ı.j (480 • Zlraa\ bankalı umum mtıdlll11 Nmnt 1 
- ..-y- - Meral, divanı mldlasebat llJamnıdan 

::'~~== birlikleri Çocuk bayramı ::: = :=·'z:':~ 
_.., Napoli ·-· ktılia.Wd Cu- dermUmı ~ 1qıJuwı mwa-• ut- ,...._. OracWô Apol- bile lıeje&lqde; JIDI! ~ tdue 
._ ... ._.. ~ .n.ı....ta. Yilayet liazirbldara lıtanbulda yapda4'd he:9etı reısı N!hat An 1tçtHıc1l MDlt 
cinr kö:rllleri luristiyanlafbnh " ·C:levam edi)~or merasim proıramı piyangonun çall§IJlaJıan ve "t1lrlda-
..-... llllll't'affak oldu. AJai mev- ~ ll*ttatlar Juıınmda tııllllJarda 
W. iki Jcüıteıclk l>ina edildi ve bir de '-lanm,..ar. 'l'cıplaııDta. JılDJl pl-
Mbük muıastır ppılcb. ea le&:le ~ Mıll m6dilttlltl ile blrıaie. ti nma purnıyetı Jı1D1Ve w Oo- nnronun 1Hl 1Jlında 2,737,873 llralık 
llenoit. blirük bir dini mUUi!.ı .... ~olan dalıtma 1*ıaıert ~ nlt ...,.. mrulm JftiIW ~- afi lir tılmSn eWi1 ft Afi dnD 
eM • • • • llJ'b'tlann& d8ftllll ecmıııor. Bir -- 1" taıafJaduı bamlane.ralc al~ eneBci yıla D1U1Bre.n 11"1,&ll llralık bir 

u ve o llfatla ~ iclD bir m· de nıul.MIM olan ~ iıQr mJı. dlmra bDdldlmttttr. fazlalık gösterdiği tespit edllm1ştl.r. 

YARIN AKŞAM 

MELEK 
8iNmASINDA 

HE DDY 

JAMES 

Sahife ı 

Sinema Dünyasının en 
...... Illllm lloUwt'mı 
..... artisti 

LAMARR 

STEWARD 
taratmilan 1Wıl bir laNıe ,aratılan NBFls BİR ŞAHESER 

Aşk Yıldızı 
wame ricade aetinfi. • • mdalı ft tıQrlft tara.fJDdan lulıD:ı8P Da1nm ülllııerbeWe bWıibı ilk ft B1r J1llık At11 ha.sıJatmın S I0,881 

A,.iı ,..an tuk ........._._ te- fldlleo* olan bir amqı tıaafmdaD oıta<*ullar JUm lllleden mıra cu- !bMid)e o1ank dalltllmlt: ~ T,11 il o&dm:lnlm. ~' CIClaUlleıildn1 ıe.bk' tıdıecekıaı 
.-ııınJeri taklicledilmifti. F.ıuıt Tak- ~edil~ :ımıW1 sOnii 11ba11me. JılMlu' tatn •tıı kom.l.syonlıanm," 2,'18 1 nmumt Dl•KKA.T: Jıfmnanlı bl&aJdar ltqfbıden -~. 
~ aarfolunUJ teklinde Benoit hir ~ Bablfıl•r ~ maı du.tumunu. 0 edllecetttr. idare Diuratl&rmı brp1aaiJf. tJr. 28,92 ~--•••••••••••••••••••••' 
nllk meydw _.tirdi. (T......... MllD8lı1 mahıııaltmft. '8fllklllı atraı ~ as n111n so.na .mıbı bll'l ~ st de satı k:An teşkil eCmiftir .• 
lllL-n düpnanıclwJ) di,ordu. Ba ıe- badlılr:I JhU~ w ~ bay· " dilen '1'lblm meyclımmda oıma.t 23 Niaan biletleri kalmadı H 
IMıple, garplı her nhibin bütün öm- 1'Ul mıttar1JI baDlann yem ıtıtjyıuJ- 1mere 1k1 yet'de merulm J'&l)ıl&eaktır. ötrendllimhıe göre M1l1t ~- ELL 1 ' BRODWAYI ril. ıeri bir nizam altma aolmldaı 1&lmı tespit ede!'* vllAyete bildire- Bayesl~tıetı törende Bın1nön4 bölge- nun 23 ıı1aan btcyramı ıçın huırladı- •-• 
Her gün, yedi aat elle ~ııacak; iki «'*lelld!r. llndekl DtokuDar tıaıebeslle vUA.~t. tı fevkallde ~ltln biletleri bUf11t • • • • 
.. t okuy.cak. Tmı aübt .,. taba K6J!Dye Jl&)ll&cM her nevi tevz1a& be!ec:Uye, ~ Part1.ll, Çocuk Blqe- bir ratt>etıe ~. ba bir ..... A L • C E F ı..ndan hariç. Gün, ,.di ihııııletle ldtJlerde...,..,.,. tll'afınıdan J'&pıla- me Kurumu mımı..merl hazır bu- manda ka~ırcuma •tılmı§ ,.. l . A Y'ın 
.-rçalaDllUf bulun.da. c.s.int _ Be- C111c '" banlar dalıtlm lıJıleımdea lmıacalttır. lı&rufme İstlklll ma.rotıe düoden itibaren klaren1n elinde tıek 

•t • d bu_, ~ dolrackıı dolıU)& memı olacaklar- başlanacak ve bu esoada tere! dl- bir bflet kalmamıştır. OD•nm l(llder1n1 b.ma.ft,ıraıı blıikası 
llOı nızamı• en• -. - dır Nğlne bayrak 98kllecektlr 1 
prp rahiplerinin mıumi kaidesi ha- ıİam.tııara Qd& 10 Ur& Dla&f '9'911- Müteakiben Partıl ve ~Uk Esfree- v E FA T MARMARA'da 1 
ine seldi. Cauin claimdaki ........- ı-*tfr. me Kurumu ıwnıaa blttr QleT ""' Sabit Tebhlriıane müdüı1l , 8 hl.len 
C. nümmıe tutularak yeni manastır- F nl kı . rllecoktlr. Galata~ lisesi haf hek1m1 doktıo 
.... yapıldı. Çok seçmeden prp Be- in ar il teftış Takslm meydanındaki törende de ALİ RIZA lNKAYA Ant ~ ~---.. ----· BAŞLIYOR ~in. .~ ~it usulü rahiple- edilecek 111rokullamı lk1ncl devre taıebeBi, ta- Allahın l'ahmetıne kavuşmuştur. ce- •••••••••# 
rm hükmüne pdi. Belediye tet!UıJ heyeti ~ m, hfitt\met, Pa.rtl, Çocuk Bstrgeme nazesl yan.'lkl çarşamb& gllnQ Beyot-

Altmcı asırda İtalya ve Gol = bulunan bütim frnnl 'p lıkı bir Kurumu millnessllleı:1 bulunacaktır. lu Zükür ha.~eslnden saat 10,30 da 
(Fransa) büyiik ormanlarla kaplı, murabbe ve :bmtrol a~ almağa Burada da Parti ve Çocuk Eslrgem.e kaldınlarak öğle namazı Bey~lu Ağa
"!'men b:>t erazi haline ıelmitti. İn· b.rar nrmJşt,tr. Bu m~e bele- Kurumu nanıına nutuklar söylene- ca.mJslnoo namazı tılmdıktan 80tlra 

Yarın 
MatiaıJ..tıın ........ 

ava anyan rahipler bu bili bölgeye diye m1lfettltletj?le lAzım gelen emtr cektlr. Kurtuluş Perlköy t.lle mezarııtma 
clalıyordu. Çalılıklar ve dikenler ara· w talimat verllmJftlr Ç uk E • k defn~lecektlr. Kedetdlde atles!ne ta-
-da bir ibadethane ve birkaç kulü- Bu taılma.ta nua~ ~kl oc ıırgeme urumu-zı ... _.ye•Je•rl•m•tzt•s•u•na•n•z•. -----~ 
be inta ediyorlar; ıonra civan ima- her tırm PJTl m118.YJ'8Q. 1U.Uıerde ve nun hazırladığı program • 
ra baılıyorlardL Boan da bir imal bulmı tetJfntl!.!ıer gftn tettif olmııa-
llir kont yahut büyük ı,· mlik ' calltlr. İstanbul merkezi: 2' n1san cuma 
y,· . il' e • sa- dntı aa\ 14 de ne,otlunda J'ra.n.sıa 

AL KAZAR 
. ı aevap olsun dıye ~endjJerine Po KVÇVIC HABERLER ~da btly1llc bir m .... re 

... tos.~ -... edi7orcl11. ( O ta- tıertibefmlllt.lr. Bu müısamere gQnll 
rihte erazmın pek u kıymeti vardı.) çocuklara nnı ,eaıJtiemen OzOm, fn-
Böylel!ide yeni bir .....,. .... me:rda· ~ :r~~ dr, fmdık dalıtalacaktır. 
na o- Jıyordu. Papazlar amb.r. m.n, he f'Jden enel baJık9ıl&ra dalıtıJa.. Beyotlu kaza fUbes!: 2S nban per
tleğirmcn İnf8 ediyor; toprakta çalı- ~ Ea~ bunlarla at yapa- f8ml>e rtlnfl lltleden aonra Malı:Blm 
11Jor; lbise, mobilye, sanat eıyan ca.t!ardır. ' a.lonlannda bir 90euk balosu tertl
İmal eyliyor, eJ yazısı kitapların kop· * İ.stepan Ye Yorg1 ad1armıda ncı betımiftlr. Bu baloda çocuklara kuk
yelerini alı:rorlardı. Manastırı b0 "4..t gece Yıldnı adında ıs _,.,,,da b1r la, karagöz, g&ıterllecek, ayni zaman-

- • ar il' -~ J__. da §eker. ve pasta dağıtılacaktır. 
numune çiflik, atelye, kütüphane, kJn Befotlunda bir cınttlna. 8Cbrak Bundan başka em çocuğa ayakknbı 
~tep ~ aldı. Fransız tehirle- tıecav02e kallopak suçundan ~- dağıtılacaktır. 
linden birçoklıan bö:rlece, llWIUbr- lanmıf, adlty939 verilm1~. şı.,u na.hlye f\lbes1: 23 nisan çocuk 
lar .etrafmda teşekkül etm4 ve on- * Şehremfnfnde Mlllet caddesinde haft.ası. mllnasebet11ıe çevresi da.hllin
~ müesaialerinin aclmı abmıtırı Bed1'oınm. evine gece hırsız rfrerek bir deki ihtiyacı karplamalc 07.ere bJr tou 
(~t • Om•. Saint • Claucle, Re- 9C* llJ1& plmtfbr. Megtıul lmmz •- pirinç, 100 metre basma ve 100 kHo 
lnlremont)... bıta tarafından aranmütadır. sabun dağıtacaktır. 

f-•• 1 1 Kasımp~a. nahlye şubesi: Aıtıntu~ 
_ Ortaça- Juriatİyanlığuun tuibi Günlük Borsa spor birliği önündeki meydanda. me: 

l»öylec tekil aJmaia 'batlanut 91a- rulmden .ıonna. aat 11 de (Bizim. 81-
JOI'. nemada> OOC'llklar lobı bir alnema. ve 

Gerçi, türl" tirlü ibtinıaJari1e. fataalnll llo.-.mm •ttl9f! nau.ı l>Jlı ma.meN hulrlamıftır. Gece •-

maddiyat Ye mineviyatı hodbince .,. '1 ,1 933 Tilrlc oorcu ı. n. m. :H..25 :ı!!r!9 ı!::r~=c~~a. bir mtı-, 
benimaemesile, Enkiziıyonlarile, be- • D 1938 lkraınlyeU 22.80 Beş!kba§ kam §Ubesl: C. H. P. blna-
teriyet bir ~ karanlık bir dev- • 15 19S31kramtyell Ergani 22.90 il önünde ilkokul talebesinin l§tlra.td-
re !l'İrmiş bulunuyor. Fakat, bmıa kupon t:ıesl1c le bir meraslm. yapılacak, bUAhaı-c 
raRm- • bugünkü ıarbı huaünkü fal'· • ı 1934 Sivas-E~urum I 19.65 mubltln 32 fa.kir çocuğu gtydlrtlecek-
lrm üstüne çıkara bir buauaiyeti ıu • • !934 Bıvas - Erzurum 2-7 19.'15 tir. Akşam Halkevl salonunda çocu.k
ltalyr.rı asilzadesi Benoit'nın yuattı- • • 1941 Demlryolu ıatttram 19.80 lar için bir müsamere hazırlaımuş-
iJ tüphesi de fikirlerd d ,, • • • • • • ,, II ıuo tır. tdar • ..ı_!_ıı_ Lı e oavvenyor: A. Demtryolu tahvlll 1-Il &O.SO Eminönü kaza şubesi: 23 nisan g(i-

~· me~ uaııunan rabaai u- A. DemlryoDan taııvtıl m 151.25 n11 aaat 9,30 da. 900\Jk kiltilphanesin-
lllf. ~ır taraltn bamdii sena ile ve im- A. Demlryolu mGmeMU M!'llet 49.'15 de toplanılacak, diğer mekteplerden 
ru lafla (vele ı kuru liflarm • in- T. o. Merkez Bankası 181.- geıetı 90Cutlarla bJrUkte önde toro 
cıesi ola l ielaeleyle) ............ öblr T. f.e baJlkuı nama muharrer 13.25 olduğu halde Saraybumunda Atatüı1t 
tarafta, .We yedi sut el itile nldt T. it bantuı Oıam.lle ait ) H.- h~ltne gtdllecelc 98}ent mnacak-
~ Çabfmamn, t&nlmenin, T. f.e bantuı mthnessfl 1ı1a. ıas _ tır. Öğleden eonra -.at H de ~uk 
•ııtuıeuia.. ne olclaiana, bdl'OIUDda- kupon bslk · kiltüpbaneafnde 900uklar blrbtrlerbıln 
.ı bütün bamn tec:rübelerile ölren- A. :oemır,oııan flıUt1 <-Jr. to> Jl.IO b&)'l'aDllarmı tebrik ectecsıer" ten-
mİt, ö~ de... A. Dem1l1Qllan Frbtl <S ıoo. '8.IO dllerlnıe 9&1 ve tek'er ıtram edllecek-

Madd. • - -L-!'I mocl Batfh!aar etmento 15 IO tır. Blllhare dndilz ~eki 
ı:retçı v_e ~~t...... era Strorta!r KtecH Pbnstye 1903 121:- çocuklara hedJyeler dalJaJ&ea w bu 

Avrupa mederuyeüni de ba farkın , • 1911 lH.- çocuklar için etıenceler tertıt>edfle--
doiurmut olduitma ister istemez '» • Amorti u cekUr. 

.. 

İnaıunak i lheder. • J) Kupon ı:J5 Alemdar n&hiye fUbeSI: :ali nisan 
Şimdi ~ oldaiumm ele- Londra ilzel'lne ı aterlln e.M pe~ dnil awa.o. partmda 00- .,- cmeı .,. Sahbar -

ft- için bmd•n lıir imtiaal niiıııuııeıi NnJOrk tlzer1ne 100 dolar 132.20 eutıar 191n 'bllyi1k bir mn.sanıere ha- ANNE SOJHERN ~ ...........- Wki üestir Oenene tızerJne 100 mrlamruttır. 
Füat tenli ),ize 1a1111 ölretmit om...= İntçre frantı 30.03 Emlnöntı nahiye fU.be61: 18 n1saD 

· Ell -·1.-aJı - Madıid tlzertn 100 peweta 1193'75 pa.z:ı.r gtlnü GWhane paıtmıda puk- • . ~ mu· e ,,........ ' türetmek, S&olcholm - • lar 1çln etlinlcell b!r mtısamere ha- gayet neı eh ·ve eilenceli 
üretmek esasına d•1anan medeniyet· • lOO turoıa ıı.ıe zırlanuştır Emlnö n :ımzasınm dl~i" ÇAM 
'-· ..aJıiplerinclen daha ileri ıidiJor. BORSA DIŞINDA nahlyelert ·de çccuJc.

0 bayramı mllnaBe- SA S 1Z1 
Çalıımağı en bü:rük ideal b.line ~Jr. a:ı~ 36.45 betile fatfr oocutıara para )'ardımı 

..tir.arak ideta mistikleflirmek ıu .uec!:ıye bir aramı f.IS yapacak ve çocuklara §9ker tıenl ede- AJb A 
~~~~eÖıın:.t~~:.: .................................... :.~! c:lrkaza fllbeSI: as n.lan cfint1, n rayor 
(7mbellik ruhun d&şmamdır) aki· ÇallflDl'iı llldiLıttirmenin ve kaza kaymataınııaı ooilnde ıneras1m Fılminde 
deıini, biaim müdiiımn ve Tirk sib- - tlWr caiae - adeta bir lhaclet yapıldıktan dH"& illa ba:vUZ1Jllda s A RAY 
aiyetimise d1.. biç •:rlan bulmaJoraz. Mllne Mii+D•n JOlana lııula TGrk samı beyin balında oocutıar 1çl:rı bir 
Bö,le lıir cmitliıizmlıı deiil. fekat nn i:Jeciı1 99 t.p.~ .,_ -... kır eğlencesi hazırlamışlardır. Burada 
- madcliyet~ devrimizin icabı _ deld q W1J11ı milli miirtitlerimia 90Cuklar etlendlrllecek ve lı:ıendllerine 
ddealimd• c:emiyetimls içinde ..,..._ .....ı. ,_ •'-cakbr 1nclr, eıevts datıtılaca.ktır. 
.a........_ır... ilati udır • <Diler fµbelerln pnıcrumm JM'ID 
_.._.. PCl • • (Vl - Nt\) ne§l'edecettz>. 

ainemuı aeyircilerini eilendirl
"r. Siz de ılSrilntlz n 

lenMılz. 

Bay Amcaya göre ... 

Sineması Bevooıuoa tasınıyot 
Teıpeb.ıpnda faaliyete l)qla,yan SES elnemuı Beyoilu caddesinde 
ı........ Şehir Tl.Jratrom Komedi kimıının blnuma taımmaktadır. 
S. mtbııuııhetle T..,.&.,ındald laaJiyet: tadil etmiıtir. Yakında 

Beıroilundald lilna mllliemmel, modem, ferah ve rahat bir ıinema 
Mauı ,.klfne konacak n 5ES lmmbul halkına en güzel filmleri 

Bu 
akıam 

ıa.termeğe baıl~acalthr. 

SÜMER • 
sıneması 

HaJJamızm pek çok aevdiğ'i iki büyük artist 

GINGERS ROGERS ve 
RONALD COLMAN'ın 

ilk defa alarak beraber ~ttıklan 

GönOI Oyunlar. 
Me'911hnln en parlak ve en fa la nükteli kemedfsinl t kdinı edı 

Ltms VE IBTiŞAM - HAREKET VE ZENGNLtK TİMSAı:i' 
Bu akşam için yerlerlnlzi evvelden aldınnız. 

Birbirinizi kaybetmemek ıçin 
Lütfen elele tutunnn uz! 

ÇUnldlr kap•ından tramvaylarm. otolbüalerin ve otomobillerin bu 
halta ela .Uçl61ı:le geçeceii l.tanbtılun en bftyGk en vlsi ve en çok 

NYilen 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
YARIN llAftNBLERDEN h'IBABEN 

Bitün lıtanbul eirıema HVerleri, birbirlerile müsabaka edercesine 
-1 Te ~ halinde yer J;ulmak ~İn toplanacaklardır. 

Misal olarak ıvUcude gelen emsalsiz bir tahcıer 

&ikaz ar 
Maha11aras1. 

(Tilrkçe Sözlü) 
Soa Mn.elerde aiizeran eden en kuvvetli ~ar; en kanla vaka
lar, en mlldıiı harpler, .. frikaya dilıen bir milletin feci &.kibeti, gö
riilmemlt kahramanlık, fedaklrlak ıayretlik ve vatanseverlik sah
nelert: 'kanlı mUeadeleler, mlldılı boğutmalar •.. 

Bu muazzam ve em!aleiz ıaheser 

MONHASlREN VE YALNIZ SİNEMAMIZDA 
GÖSTERILECECINDEN 

"Yer bulmak İçin lütfen tam eeanı ıaatlerüıde teırif ediniz. • 

- Belediye kalabalık yerlerde .. • Bence bu aaygısazlardan para · .• Zira paraama ıüveoen orta1ıjı • •• Bence bunlarır. aiızlanna _ Yllhut -..J.ı- bl>er ııra usulllnc başlarken, bari şu yere cez.uı almak kafi deiildir... sene kirletebilir... bir m~ t.-.ma &akmaht... •- ••• Mı ~ite>'• ~r B. A. - İyi 1mıma iN itin utan 
)"UzOrıden pahah,a takat ... 

tukürenlere de bir çare bulsa bay d~I ••• 



8ahlf e 1 

--------~---.. t 1 _ ~, )' . rn ·' \ Radyofar mütehassısı aranıyor 
- · te•j' Devlet limanlari iıletme umum müdürlügu ... ··nden: 
ı eJı · , .. f>·ao · ~ar Watmda Jbtıau .sahibi. bir teknLCJyene ihtiyaç vardır Talip 
~ ()cJ ~ ....._ ellıı,etl*1erlnt ı&ıterlr veealk ne L,tetmemtz Kıyı emniyeti oube-

. '\"?J. ')f!"'"' r ...... ~ ............... 4&0_.> ... ===-==ı:am=-===ıı--==-===-========r;. 
':: ~ Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme ı 

/" ' Umum idaresi ilanları 
r Ilı~ 
ı ~ taannm a.çµıp ,.. 9 EyIOl törenleri mftıınaebetlle bazı muıta.lta-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
lanllla m_,_ lıatarlad& İlmJ.I'• pdlıp dıönecdk 70lculara mahsus tenzUll 
D.1>1111 No. la tıaıtt. 1/11942 tarth1nden 1tb.ren ~tlr. 

• (2822 - 4730> 

evralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 
lcabitüla güncle 3 kap alınabilir. 

KENDiR ve KETEN 
SANAYİİ 

TÜRK ANONİM ŞIRKETINDENı 

17 / 4 42 dea itibat. 

Kendir mamulatına ait Fabrikada teılfm 

SATIŞ FiATLARI 
100 bin kilodan &fail yadacek 

sa~ fiat listesi 
No. Krf. 

1 2 208 
3 4 213 

1 218 
1.1 / 4 22' 
1.1/2 2Z7 
2 259 
2.1/2 268 
3 277 
4 305 
5 324 

100 bin kilodan :rukan yapdac.ak 
satJt fiat liat..ı 

No. K,.. 
111. ıii06 
3 4 211 

1 2 f 
1.1 , .f 2ZI 
1.1 /J 22; 
'2 257 
2 1/ 1 266 
3 275 
4 30} 

' ~.?2 
KENDİR İPLERİ v-e KATRANLI ve KA TRA SIZ HALA Ti.AR 

Kendir ipi. 4, 5. 6 m/ m 
Katranlı ve k:ıtranttZ kendir at 

BOBiN ve ÇİLE HALiNDE KUNDURACI iPıJCI 
YUMAKLAR Ye CII.ASIZ KINNAPLAR 

200 gramdan faz.la (Krovaz:e çı1mklama) bobinler. çil9'er 
ve alellimum dokum.s sana}i'nde müıtamel 

Bobin, Çile ve Turalar 
400 - 1300 k lod n aıait 1 1500 kilodan yu1r.an 

No. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

12 
14 

F l AT LiSTESi 
(SA'.'IA ). DE !311MAL EDİLENLER) 

Krt-
320 
333 
3.SZ 
371 
404 
423 
69} 
724 

No. 
3 

:f 
6 
7 
6 

12 
14 

l<('fo 
3t4 
3H 
34; 
362 
394 
41) 
681 
710 

200 gram ı. e 200 gramdan noıuarı (Kr.;,vaı!e çıl:nklama) bobinler 
ve çileler ı. e 200 g amdan fazla olup da bolum\ re aynlm11 ol'V\ 

ç·leler vo turalar 

1500 ki ya kad r J 1500 kilodan yulu.n 

FIAT LiSTESi 
(.'.:ANA Yl HAPJd İSllMAL EDlt.Et-.1..ER) 

No. Krt- Nr.>. Kr,. 
3 3H J 346 
4 .366 4 3;5 
.5 385 ) 376 
6 404 6 39j 
7 437 7 428 
6 456 tJ 446 

Aydın asliye hukuk 
tnahkemeıinden 

111'111/f lıOOlll ı 

~ki• ll!HtJ ~"' 
1ij , nMlllA, '°' .,,4. 

Aydın U~ ~muhacir SATILIK COZEL BiR KÖŞK 
abdl otla IAtU ~ taratın.dan Erenk6y0nde Etıhem ~ 
o köyden Recep km tbnmOb&n aley- caddesinde asfalta :vOB metre as 
Iı:ne açıla.n OOş.a.nmıı. dlnsmın ;ıapıl- buçuk dooilmlltk çl~ ve meyva 
ma.J..-ta o!an mUhaJceım.a!'1m:te: MüdMi- ataçlı iyi bMılmıt muntazam t&-
ıı!eyhln. lıkanıetgAlıırun ~Ç"hul ol- nl.9 kordlu b&hoe tıclnd:e dr>ltuz 
masımia.n !'inen tebllğıı.t ye..pılıl'.asır>.a odalı klrgtr k* 88.tılıktu. 06r-

I va mllh!l:k mm1n 27 5 '942 t~ mek ıstıyenler Balı. Peqembe, 
:ı.at 9 a aUklne kara.ti ver11ır.tş ol- Cuma gQnierı öğleden sonn. m11· 
dağ ndan m ddela~y!h t''mmül !l.llm nıcaat edlettntrler. 
ımrır g n ve saatte bızaa.t rr.ahk~ ill••llliıııilll•••••••ııii 

meye nest veya kınunt bir ı;C!dl 
ondem t k8t takd rd" h'lJd:ında 

rr yap klr<1r: verll~eğt tebliğ yerl.Dı! 

gcçı:ıe~ <-re n~ o w :U-· 4137, 

Zayl t.ı:.t·kname - 93i se ts-
tanin;: Yuce tilkü llse6l 7 el ıruttruı 
nldığun tast<:.namemı kn~'bet m. Ye- ANAPIYOJEN 
n' lnt a'ac*.mdan edklGln!n ı !ikmü ~ 0 tas.uf SA.Mi ~ 

ur Ali Raa Gbdeşlr Ad.lna ı treptok~k. İstafllokok, pnö- 1 
mokok, koll, plyoslyanlklerln 

• y:ıpt1ğı çıban, yara akıntı ve 

layı kol çantası clld ~:~~~~~nna:.:~~şı çok 

Mıırt ... ., p idasında Ta~ H da 1kI 
ı ıruıp:u siyah kol çantası unutu!muş, 

1 
!>ulan Taş Handa ocl.lb~ı \n ber'e 
t.e&Ilm e-dlldlğlnde fe rka'idıe • ınun 

e-dlcik.r 
Ad..'"e'! · Clhan.gtr Öroğln sokaic 24 

1 No lu lur.etfo multftn • .:-acı.ye Çıı ımh 

OSMANLI BANKASINDt\N 

O!lll'lanlı Bankasının Gala.ta Me~
zı ile. Yenlcam1 ve BeyoAlu Şubeleri. 
Hıikl:m.i~·etı M.llllye Bayramı müna.se
betlle, 2:? Nlsan tarşQmba (öğleden 
sonra) ve 23 ~!san perşıem.ba günleri 
kapalı bulunacaktır. 

Gayri menkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 

H :ı ye !?-1~88 h~ num:ır.ıs.le s:ındığınınıdan aldı!;.'l 3200 Uray& karoı 
Be.rol und& Tefv11dye m:ıhallosinln Hacı Emin Etcndl scıkaR'ı.ncLl. e.sk1 22 
J'ft\\ 42 numaralı arsa e üme de inşa ed imli n edilecek bllct\ml• b~ 
lan b et derecede 1po ek et~tir. 

Dosyad:ı. me~"Cut tapu kaydı suretin~ mczkllr gayri menkulün eB~
a4ta nyn! m'.ıhaile ve &okakta a;·nı nuil"..:ıralı 287 metro 28 desl.meıre mu· 
rabbıında ıı.rıa o!up hudunun s:ığ'ı Rıza paşanın muhterl.k arsam. solu 
Mehmet varlslerlnln menzlıt ve bahcest. arkası Lala Eyüp men"'lll ve bah
çesi, onü Hacı Enıln Efendl. so'kağile ıı:mahdut oldl•ğu beyan edUınt,ttr. En 
~ enı n a t'.l.'>ı 16 dır. 

İkr.ıı:ı. esas o an muhanınıln raporu mucibince nıc-ztCır g:ı.yrt menkulün 
1 umwn ,mesalıa.sı :?87 metre murabbaı olup b?ından (187) metre murabbaı 

k ınıı ~erlne 2,5 kafü kiı.rgtr ç:ı.tısı o.hşap ııpartıman yapılmıştır. M~dr 
~:ırtunand::ı. 4 dalre me\cut o.up her blılnde blrer antre, üçer oda., birer 
sora, b rer mutfak. birer kUer, birer helA birer banyo ve çama§U'lık ve 
umum o nıı.da. elektrUc ve terlms te.slsatı v;ırdtr. 

Mez.kQr ~:xırtmıaıı hilen yukarıdaki müştemUA.t1 havt be1 dalttden 
mureld:ept r 

'\ ade.> do! borç verilmcmı>., nti"n dolayı yapılan takip uzerlne 3202 
n nıııı'3lı k:uıunın 45 ncı mndde.:.inln mntufu 40 ncı madde61ne göre sa. 
t lm:ısı oa;> eden yukarıda e\l'Safı yazılı kArg!r apartımn.nın tamamı blr 
b nık ny o.a.detıe acık arttırmaya konmuştur. Sat11 tapu slcll kaY'<fına 
gore ap m k acıır Arttırmaya girmek ıstıyen 0562) Ura pey akçesi ve· 
recekt r MJll bankı:ılarunızdan birinin tem.nat mektubu da kabul olunur. 

ı 
Birikmiş u iın verg- ler, leleclıye resimleri ve tellaliye rüsumu borçluya alt
lr. Art ınna şaıinn~sı 30 -1 !1-l:? tarlhiı den itibaren tet1tlk etmek ıstl· 
eııle.re S:ı .dtk Hukuk Işlerl ser.1 ... nde açık bulundurulıcaktır. Tapu sıcll 

byd esatr luzumlu iznhat da :ırtnamecte ı.e takip dcsynsında vardır. 
Arttı'!"tll:ıy:ı. girmiş ot:ı.nl:ı.r, bun:ıı.rı tetkik ederek s:ıtılığ:ı. çıkarılan gayrl 
menJ[ul ha.tek nda h r şt>;1 o&reıı~ ad ve telakki olunur. Blrlnci arttır
ma 15 6 942 t:ı~ı.nıne ;t.es:ı.Cur eden pazartesi gwıu cae;aı oğlunda kMn 
Sa •. dı,.'muul:ı. s:ıat 10 d:ı.n 12 ye l.:.adar vapılaca.lctır MuvaJckat ihale ya
pıln:a31 çln tek:.! ed ecele bedelin terc1han :ıl nmıısı icap eden gayri men
kul mukel efetUe sa ddı: alaca.tını tam1unen geçm ı olması 4arttır. Aksi 

. 'l'tlrklJ'8 (Jftmb1lri.J'8tl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul111 tarUıl: 1888 - Sermayul: 100,000,000 Tilrt lirası Şube •• 

aJam adedi: 265 
Zirai Ye ticari her nnl banJrR muamrlcled 

rara blrlktirealere 28,800 Ura ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve 1t.lbarm tasarruf hesaplannda en 
u GO llrası bulunanlara senede f defa rekllec k kur'a llfl aşağıdaki 

pllna göre 1kramlye daRıtılacaktır. 
4 adet 1.000 liralık 4.000 lira 1100 adet 50 liralık 5.000 lira 
' • 500 • z.ooo • 1!0 • 40 • 4.800 • 
' • 250 Jt 1.000 • 160 • 20 • 3.200 • 

•o • ıoo • t.ooo • 
DIIK..\T: Hesaplanndak1 paralar bir sene 1ç...ude 50 liradan ~aRı 

dfltmlyenlere ikramiye çıktı~ takdirde % 20 fazlaslle vernecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylQI, 11 blıincikinun. 11 mart ve 

11 hasiran tarihlerinde çekilecektir. 

lıtanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel iıletmeleri 
umum müdürlüğünden 

ı - .o - 45 vo da.ha aNı cıereee penetra.syoolu 75 ton b tümen mektup
la telı:llt istemek: su.ıetlle aatın al111ace.ktır. 

2 - Muva.ldca.t tem1nM 968.- liradır. 
3 - Teıkllflerln 25/4/194:2 cwnArtesl. güull saat 12 ye kadar ·~tro Ha· 

mnın f üncü kat.mdald Umızım MtldOrlüğüne 1mza. mukablllndıe vertlmlt 
ol.maaı llzlmdı.r. (4705) 

t LAN • 
939 İlkkAnıwltL kanuni b.ltımeıt müd~tlerln.I bitirerek tertıfı edilen 

Mayıa 93& MfeW Dok.tol", Veteriner, Dişçi, F.cmcı teğmenleri.n.den henüz u
kerlUt şubelerinde kayıtla.rmı ya.ptıımamıt olanlann 10/Maya/MI tarihine 
laıdar bulund'*1an mabal a.t*eı'Wı: tubelertııe mtıraeaatıa J'(Jklamalarm1 
yapt.ırmalan Iüzwnu ll!n olunur. (2993 - 4763) 

Hukuk Fakültesi Dekanlığından: 
Fakülteml.ıAe devletler umuml hukuku asistanlığı aç~ır. İstekl1ter1n 

4 mayıa pe.mrtıeısl gunilne kadat" clekanlıta müra.caa.t etanıelert llA.n olunur. 
(47~) 

Kabataı Liıeai Sabn alma Komisyonu 
Baıb.Jılı ğından: 

Kabataş erkek ll3esinde npılacaJE 1515 lira 19 ku~ keşif bedelll tamirat 
lşl açık eksutmlye konmuftur. İlk temlı\at ııs lira 65. kuruft\lr. EUlltme 6/1/ 
1942 tarşamba. günll sa.a.t H de Beyotlu İstlklM cadd~nde İstmnl>ul il.serer 
muhuebecııtğlnde toplanan kooılsyonda yapılacaktır. ~ame okul 1da.re-
slnden göriıleblllr. İstekllleı1n kıomks,ona müracaatlan. .ı4770. 

Beykoz Aaker lik Şubeainden: 
Şubemizde kayıtlı olup Use ve yüksek ta.hısillerlni ecnebt mdtteplerdıe " 

yurdumuzda 1ıkmAl eden Jaa hhımetltJıer alt oldukları devrelerde yedet, au
b:l(Y okuluna ve hazırlık bta.sma sevkedllecetderlnden vaziyetleri tetkik 
t"d11ımek ve hangi tarihte 8e'Redilecıeklt-r1 söylenmek üzıeı-e ellerindkl ye.. 

saikle UA.n tarihlnden itu>aren nihayet 28 41943 gününe kadar fubemlae 
müracaatıan 1lA.n olunur. (2977 - 47t7) 

Ticaret Vekaletinden: 
VekAletlnı.tz halk ve ontu lıhtlyacını kal'fılamalc Ozere ham mıaddelıerlnln 

tedarlkl.nde tarafımızdan d& tfd:>lrler alınmak aıwetlle ook ml.:ktarda iste
a.rln.stz margarin lm&l etA::tıidd: lı:llrarmdadır. Margarin lmallne mahsa 
teslsa.tı olup da bu menudıa ~abllecek ve Veklletiınlzle Jtbli'Ull )'111>81>1-
leceic efha.s ve mtle88eıleleıiıı selAhtyetJJ, ıp.üm.nlllJerinl 2'1/'111M2 puarteıd 
gtmtı Ankarad& İaşe mltsteşarlığında bulunmak 1hleN l&ıclermelerl Ula 
olunur. (-li75 

INGILIZ SiCiMi 1 
takd rde son nrttıranın tnahhudu baki kalmak şartlle 117 942 tarihine 
mu ~dlt CÇarşıı.mba gunu aynı mahalde ve ayni saatte son arttırması 

ı ynp •. :ı.cak ır. Bu arttırma.ıh ga:rı menkul en çok arttıranın üstünde bı- ••••••••••••••••• ••••••••• 

1500 KlLOY KADAR 
No. Krt 
1 289 
1.1 / 4 2~ 
1.1 / 2 29) 
2 !3CM 
2.1 ı '314 
3 321 
4 34? 
5 36.t 
6 379· 
6 432 

1 () 46<J 

1500 KiLODAN YUKARI 
No. Kr1-
1 28} 
1.1 /4 287 
1.1 /2 288 
2 296 
2.1 z 306 

'3 312 
4 334 
') 352 
<· 369 
6 4!1 

t(J 446 

r::.kılae~k ır. Hakları tapu stclllcrlle sabit olmayan alflkadarlar ve irtifak 
h:ı.kk1 h pleıml.n bu luı.k'brmı \e hu usile faiz ve masarife dalr iddlala~ 

ı rını ılan tarlhınden itibaren y rmi giln tçlnde en-akı müsbltelerlle beraber 
dalremtzıe bUdlmr.eleri lAzımdır. Bu suretle haklarını blldlrmeml§ olan-

1 
larl:ı h:ı.k an tapu slcillerlle sn.b!t olmıTolnlıı.r satıt bedellnln payla.şmasın
d:ııı hariç k:ılırlıır. 

1 
Dl.ha !azla malılmat alnıak J.stlyenlerin 9-lO. 2228 doeya numaraalle 

Sa.!'"dığımı" Hukulc Iş ert .serv~e milracant etmeleri llzumu ilin olunur. 

DiKKAT 
Li\INIYET s.-u.tDIGI: Sand.k an ?.lınnn gayrı menkulü ipotek göster· 

me.ıı: fstlyenıere mulıa.mmlnlerlm.lzln koynıuş olduğu tır.netlıı "'. 40 mı t.e
cavüz etmemek ~en ihale bedelinin yarısına kadar borc; vemıet IUl'fJtlle 
loolay:tt g~enn~tdk. (4783> 

~ ....................................... ,,,, 
lstanbul fiat murakabe komisyonundan: 

Memur aranıyor. 
Aııadoluda itçW fUla bir fnşatı.t mahalliııde Kaııtinf idare edeb1-

lecek tecrObell v• tıemlna\ verebllecec bir memura. 1hbf1a9 va.rd.ll'. Tt.· 
llolerin e!rakı müsbUıelerUt b!tltkte her sin saat lT den sonra Qıalata 

1 ::. - Zonguld.a.kta sağlık tıeşkllAtı ı~ı h:ıstahanesı için 800 lira aylık 
ucretll blr bndttertyoloil' ve ınt:ıntye müteh~ısı Ue 300 Ura aylık ücretli 
clldlye mtttenas.."131., 100 ı ra ay•t1t tıcreW bir baf hemştre ile 70 Ura aylık 
ücretli s heınşire. 

:ı - S~lık teşkllAtma ba~lı bölge di!tp:ıuserlerl Iç1n 150 lira aylık üc
retli ı eezaeı ne '10 ve 80 Ura t\creıtı1. 4 sıhhat memuru alınacatct:ır 

I dattır. Hanı& 

Veznedar aranıyor 
Anadoluda blr inşaat tll'ltetlnıde veznedarl.lk :yapal>Uect* tecıG>ell 

ve bu l.şlerde ça.lı.şmıf kefalet verebilecek bir veznedara Hıttya.ç vardıt 
Tallplertn evrakı m~1telerlle birlikte her gün saat 17 den 80!U'9. CJ&.. 
lat& Büyük. Tünel han e nUD12.raya müracaat. 

JŞÇİ ARANIYOR 
T~cl.- O~en ve ElelttrlJt ~.nakçm -~ Demlrcl - aoat 

Demlrcl - Tornacı ve Pulanya tşçUerlne Iinum vardır. ~ 

D ~MIR SANAYi Ltd. ŞiRKETi 
raıbrlitası. idaresine mü.raca..-ıt:. Rızapa.şo. Yoku.şu İsm.etlye C.d. 21 

lstanbul fiat muı'akabe komisyonundan: 


