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. Şimdilik, ne harbi 
kaybeden, ne 

zafere ulaşan va 
1 ••• 

1* okuJucusu, Hüseyin C&hlde 
..,..au IOl'Dluş: «İngilterenln, en 

Laval' barış 
için aracıhk 

teklif 
edecekmiş 

•• 
Ucretli memurlara 

tekaütlük hakkı 

adöilncla yeneceğine hlll lna.nı- • • 'd 
~JOI" musunuz? Yok.sa, her nasılsa Vaımgton cAmerika 

Meclis, buna dair hazırlanan 
kanun ıayihasını yakında 

mUzakere edecek 
.bir kere müdafaa etmeye koyul· hiç kimse böyle bir 

kadar inadetmek istediğiniz için LL: d• or iktieadt tctekkülleri memurlan telca- maaı. 
ınuş oldufunuz birina'nda sonuna kurnazlığa aldan- Ankara 21 (Telefonla) -Devleti ve hepsi için tek bir sanClık yapd 

mi bu zafere rnarur görilnmekte mıyacaıuır• ıy k O 
üt sandığı tetliJi hakkında i layiha cretlerin maaıa 

11evam -ediyorsunuz?» 
0

. I Mec.li. ruZJWlmeaine alınmıfhr. •
1 

• 
Hiç şüphe yok kl Cahtdin bü· V:atinat~ll2 ld (AM.A.La) -

1 
.. ıp o- Bu llyibaya gör~ devlet dairele· çevrı meıı 

. 1 matik mahfi er e, • Ya in eon • d ft ) al · !LL ı· h .. -'--- 21 (Ak ) O retli 
yük meziyeti düşüncMınln er d-Likada bı"r blöf yaparak banp nn e cret e ç ıpn ve ııtuwa ı e- 1Uıaan1 f8lD - c • a da, -. nüz hlç bir teminata bağlanmamıı lerin maatn çevrilmeli hakkında 
olmaktır. Fakat o, bu d va müzakere için aracılık tqebbüsünde olan memurlara da tekaütlük hakkı Müsteşarlar komiısyonunca hazırlan· 
-1.nandığı bir şeye, doğru da çıksa, bulunması ihtimali gözden uzak tu· verilmektedir. mıı olan projede henüz halledilme-
yruılış da sonuna kadar bağlı tulmamaktadır. Laval bundan sonra, m~ bir nokta kalmıştır ki bunun da 
-kaımak 'şerefinl değil tuttuğu Almanya il~ iıbirliği yapmağa baı- Muhtelif kanunlarla ayu ayrı vü- iki üç güne kadar halledilmesi muh-

l hakikate uygun' çıktığı id· lamadan evvel barışı temin için bü- cude getirilen tekaüt sandıklan bir· temeldir. Bu suretle maata geçecek. 
-yo un .. .. tün gayretlerini aarfetmekten geri leıtirilmekte, bunlarla ilgili memur ücretli memurların rnaaıa geçtikleri 
dlasını tlerl suruyor. Okuyucusu· dunnadıg"ını söyleyebilecektir. Ver ve müttahdemler hakkındaki tekaüt 

.ı, tarihten itibaren takaüdiyeleri itle-
na: ungilizler zaferi kaznnmadan ıingtonda hiç kimse böyle bir kur• hükiimlerinde tam bir birlik temin meğe baıl~cakhr. 
~n dı\vayı kazandım sanıyor- nazlığa aldanmayacaktır. olunmaktadır. Yeni projeye göre ücretlilerin ma• 
'<lum. Demek k1 meseleyi biraz ~atinıton 21 (A.A.~ -. B. ı;a- Bütçe encümeni, l:iu kanun layiha· ap. tahvili bütçeye fazla bir yük 
d~eye ve muhakeme etmeye v~ ın nutku Fransada .. 11lerrn ':~ım sının e8babı mucibeainde hükumet- olmayacaktır. Yalnız ücretliler ma
ihtiyaç var ... » diyor ve fn!rlltere-- bır k du~t b~~un~ugunu goster ten temennide bulunmakta ve tekaüt aıa geçerken e~ell ay .onunda it
nln !:aferlnden h9.l~ Ü h~ eden me !edır. va m ranaa~ı? tara.· kanunu hükümlerinin devlet bütçe- lemiı olan ücretlerini alacaklar, ma· 

• Ş P ırzlıgını muhafaza edecegıne dalf sine yıllar geçtikçe yüklediği ağırlık ap geçtikleri ilk maap diğer memur• 
..bır okuyucu çıkmasına §~n de· teminat vermesi lazımdır. Bunu hi9 ilzerinde durularak iktisadi devlot Jar gibi itlemedea Petio alaeaklan 
ğerli meslektaşımız . iki buçuk ol~azsa Vic~' deki Amerika iıg~- teıekküllerinde çallf&lllara da ıamil için bir defaya malum olmak üzere 
yıldır süren savaşta Ingiltere le- derile mahrem . surette ~aP.aca!' olmak üzere blltfln memurlann tabi bütçeye bir miktar tahaiAt illve9i 
hine Mihver aleyhine beliren um!'luyor •. Amerika B. Bulıtt 1 ~~- tutulaeak.lan bir tekaüt rejimi teai.i laZ1111 gelecektir. 

. .'. . .. tafut 91fatile Londraya de Gaul un 
türlu alametlerı sa~p dokerek şu nezdin;;: göndermiıtir. M •f v k • ı • b k 
sonuca vanyor: «Mihver ord~-u- New·York Times diyor ki: cl..a- aarı e ) 1 U a 
.nun kaymağı alın~tır. Bu ordu val kendisini tamamile Alman mu- • 
·için yeni bir acı imtihan devresi vaffakiyetinto bağlamı, bir adamdır. 
başlamak üzeredir İnmıtere ise Hitler Fransayı dansına lazanmak t k •• 1 • k 

: o ümidi kalmadığını görünce Laval'i şam· nu u soy ıyece ·hazırlıklarını bitırmeye. yakl~· iktidara gotirerek iıleri bizzat eline . 
makta ve havalarda t.emın ettigl . almaia kara. vermittir: ----------------

üstünlüğü Aıman şetıirıertne gü- Çocuk bayramı, B .. · .. Hasan All 
pegündüz attığı botnbftlarl& illn T k , 
-etmektedir.)) · • O yonun Yücelin radyo· ile yayılacak 

•ngiltt!renin zaferine hMA. ina· b b d bu nutku ile açılacakbr 
biyor diye gazeteci arkadaşımıza om ar ımanı 
·mektupla çıkışan sliıirll okuyu· 
cunun kendi inanını hangi temel
lere dayadığını biİmedf ğimiz için 
bu ild karşıt görüşü tartıp hangi 
ta.rafın haklı olduğunu anlıyıimı· 
yacağız. 

Japonlara göre harbin 
gidişi üzerinde tesir 

yapamaz 

Aabr" 21 (AA) - Bu yıl 21 ği adına Çocuk mümu.iJleri tarafın. 
inci Çocuk bayramı 2 2 nİNın ça~ dan söy)eyter verilecek ve and içile
pmba gün{ı aktamı saat 19.45 geçe cektir. Bunu Türk çocuklannın yapa
Maarif Vekilinin Yet'eceği ve Ankara cağı bir geçit resmi takibedecektir. 
radyı*le neıredilecek olan bir nu- Aynı gün öğleden aonra Ankaranın 
tukla açılacak ,ve tören, 23 nisan sa- e~ ~alışkan .ç?~ukl~n arasında~ •~ 

s1 bahı 19.aı 9 30 da Çocuk Eeirgeme çıln.ıı 250 kıJÜalt hır gurup büyiıkle-
Tokro 21 CA A) - Asahl gczete • · • • • d '- 1 Pasifikteki d~dan ba.btale diyor Kurumu mümessillerile Anlcaradaki rımızı zıyakaret e ecem;; ve saygı anmı-

ı • fı d zı eunac tır. 
ki: tAmerika donanınaa Japon do- çocuklann rnümessıtlen tara n an 
naruna.smın kazandığı üst,ülnügü or- Eıbedt Şefimiz Atatürk'ün m\fVakkat Haftac:n d~va~anca tanınmıı söz 
tadaQ kaldırmak lçln hiçbir IJCY ya- kabrine yapılacak saygı ziyaretile ve kalem aahıplen radyoda konut
pamaz. Bunun içindir ld kruvuör, başhyacaktn, Saat 10.30 da Anka· rnalar yapacaklardır. 
muhrip, uçak gemilerinden mürekkep d ._, 1. l k •- ilan 23 · ·· - A '- __ ,_, 
sfira.tll blr filo hazırlam.]fbr. Bu filo- ra aıu 11e, orta ve mes e oıır.u . .. n~. gunu nm;;ara çocUK.Jan 
da.ki uça'k: gemileri taarruz usulilnft talebe mümessillerile Aııkaradak~ mumeesıtleı guru.p gurup evleri do
takip ediyor. Bımlar göründükten lise, ilk okullann son sınıf talebe~u la}arak Kuruma üye kaydcdecekle~ 
sonn. hC1llen kaybolmalda beraber Utua rr.eydanında toplanacak ve İa· dir. Çocuk haftaaının baılM\gıcı yur· 
genllf PasitUtte uçaklar büyfik bit. tiklal marıı ve Çocuk marıı söylene· dun her t .. rufında buna benzer tö· 
Amil t~kll etmektedir. cektir. Bundan eonra Maarif Vekilli- renlerle kutlanacaktır. 

Bu deniz çete muharebesln.in har-
bin gidlol üzerinde tesı.rt olamaz, 1a
ponyay& yapılan akın Amerlkada 
propaganda gösterls1dir. Amerika fi
losu, elinde kalan 9 zııtılı ne bir d&
niz savaşı anyamaz. Çünkü bu taı:
dlrcle Japon :flloou. zaferden emtn
d1r.ı 

Parti grupunda 

Almanyanın harbi çoktan kay
bettiğini sananlar, her yerde, 
hatta belki Almanynda var oldu· 
ğu g_ibl, İngilterenin bu işin için· 
den çıkarn.ıyacağma inananlar 
ih tinıal ki Londrada da eksik de-
ğlldir. Dı\vayı ne bir mektupla, 
ne de bir makale içinde kesip at· 
maya imkan vardır. Dövüşen 

(levletlerden hiç blrl yoktur ki 
sonunda harbi kendisinin kaza· 
nacağma inanmasın. Öyle olma· 
saydı bu gereksiz yakı ve yıkının 
sürüp gitmesine kimsenin gönlü 
razı olmazdı. Fakat, iki tarafın 
safer peşindeki bu belirsiz inanı· 
na rağmen hiç kimsenin kendine 
henüz tam güveni de yoktur. Yurt müdafaaaı birlikleri 
Uzun süren yıpratma harblerinln komutanı harp divanına 

Başvekil ile iktisat Vekili 
beyanatta bulundular 

ezici .ve üzücü tarafı budur. verilecek Ankara 21 'cA.A.) _ c. H. P. ve verimler\ hakkında l>eyanatta bu· 
Almanlar çok isterlerdi ki İn· Loıt Anretes (Kalifomta) 21 t A.A.) Meclia Curupu Umumt Heyeti bu· lunınuş ve Zonguldak kömür baT'"' 

gUiz zaferine inanmaz görünen - Japon~& göre geçen cu- gün «21/4/1942> saat IS de reis zaa batta olmak üzere müteaddit 
maıtesl J~y& ii7,erlnde yaptlan ha- vekili Se...ı..- •• mebl.l9u Hilmi Uran'ın maden iıletm. elerimize dair de senİf 

okuyucu gibi dllc.ünebilsinler. İn· va akını • .:w:ı.."'en yurt mtıdaf r•..,.. · _ı.._ • ~ ,,...,...... &Ul reieliğindı toplandı- ızcuuat vennaıtir. 
g1ti.z zaf~rl hakkında Yalçın üsta· blrllklerl komutanı harp divanına C 1 _,_ • 1 verilecektir. Bmıdan ""'- ~- e se açıld&a.tan ve geçen top an· Bu mevzular üzerinde aöz alan ve 
dımızın sarsılmaz inanma bizzat .,.._... A._,......,. h·- · b hullsuı k d ktan 

Haıt>lye Nezaretinde d!ter blr deR1şik- .....,..,. aıt .~ .. ıt I İk0 • un Vu k·ı· sual soran baza hatiplere tekrar İkti-
fngilizler, sahip olabilmeyi kim ilk da.ha yapılacaktır. sonra kunuye ge en t!5at e .1 ~ tal Vekil= il~ Bapeltil Doktor Refik 
bilir ·nasıı Özlerler! Gerçek olan Sırn Day, Gurup Umumı Heyetını ============= lı:endı' ve'-6l~ne taallGk eden tekmil Saydam ta.rıı.f.ından tatmin edici ce-
t.ıudur kl bugün için ne o sırasız .. :1. •-•-a 'I - • ı .... ~· ı ril 
Y ..-.. .-.. ., ...:::::> • J ,. __ • d • • · il 1"" pa· Yap ar ve mıı ve nıznarnede baıka 
k l!tü tli- b i lın lf er ULCrtn e tenvır ıçın y n u, 

0 mse ge, ne u aşırı Y ser- muklu, deri. aellUlo:ı. demir, ıeker madd - olmadığından 18.30 da top-
li~e yer vardır. Ankara Belediye.ini ~üeaeeeeılerinin bugünkü durumları lantıya •on verilmiftir. 

Almanya, şimdiye kadar birçok taklidetmeli 
Cl~manlar yeneli, geniş yerler 

aldı. Fakat iki buçuk yıldır Al· Ankara Beledi ReiaJiiinden 

n:an milletinin katlandığı özve-- 1 _ OçiincU .::ıdecle yazdı ~. 
rıler ve yoksunluklar Alrnanyaya ıualar Belediye tenbihleri araıma 
2aferler kazandırmakla beraber almmıttu'. 

Meclis Encümenlerinde 
Hariciye Vekili, bütçenin müzakeresinde harici 

siyasetimiz hakkın~a uzun beyanatta bulundu 
sullıu vermedi. Yanlış he.saplara 2 _ Bunlara aykırı hareket eden· 
Ctn.yandığı anlaşılan Rus harbi ler 1608 v-.. 2575 numaralı konım-
sonsuz kayıplara maloldu derin lara göre cezalandınlacaldardır. . Ankara 21 (Telefonla) - Mec· ~rlar Umum Müdürlüğü teşkilkt la-

l tı B Al 
' .. A "t' ddel • • lıa bütçe encümeni bu sabah saat yıhasına ek layiha Büyük Millet Mec-

yara ar aç . u yaz manya bu- 3 - ) . 10 1yaç ma ennın d 1 k . . b" · · ı · · lAk d .. . ' . · ' d _ clE b nlar • • kart on a top anara Hancıye utçesını 1&1 a a a ar encumenlenne havale 
tlin varını ve gnyretlerıni toplıya- ~~ı~masın . ve u ıçm müzaken ve kabul etmiştir. Harici· edilmiştir. 
rnk Rusyaya yeniden saldırmaya verilıtmde, • • • Y~ Vekili B. ŞükrU Saraçoğlu, bütçe. Suba ve a k ri 
hazırlanıyor İki dev arasında B) Umureı yerlere gınş ve çıkışta, nın müzakeresi münasebetile, harici Y S e 
insanca ve ·malzemece çarpışın~ C) .N~~ vasltalanna biniş~e.' hal: siyasetimiz hakkında uzun beyanatta memurlar 
k 1 1 

kt Al b km bınöırı ardı sırasına dızılmesı bulunmuı ve sorulan suallere cevap Ankarı 21 (Telefonla) - Subay 

s0fer de umduğunu başaram:ız, 4-.. • tnh· 1 .. d.. yacalclan hakkındaki layiha Milli J b R , d" . b d'- ısar ar umum mu ur- M"'d faa .. . • 

BU 8.A.BABKİ 

Amerikanın 

Fransaya 
politikası 

Günlük hidiaelere iatina ' 
edecek ve müstakbel 
vaziyete bağlı olacak 

'l'EL&BAPLAB 

Nahas paşa 
itimat reyi 
kazandı 

lngiltereye doıtluk ve 
ittifak siyasetini 

teyit etti 

Vqincton 22 CA..A.) - Kallfomtya- Londra 22 CA.A.) - Mısır Baş\'*111 
dald neka.ha:t seyehatindeıı avclot;ıt Na.bas pap., pa.rlimftıt.oda Mıann 
eden Amerika Harldye Nuuı B. Cor- İnglltereye a:ı.cl.lkailnl teyit etrntt ,.. 
dell Hull, gazetecilere şu beya.natta demiştir kl: 
bulunml.lfluı·: - Mımr Ue İngiltere ııra.,ında mev-

- Son aylarda haıf> lstlhsalAtımız· cut dostluk ve lttira.ıta harfıy~ a
da. göroüğüm art:ıt bendo dertn bir dık kalacağım. Müttefikimiz demek.
memnunluk uyandımuştır. İstllısallt r:uıl ve dünyanın hüniyett için ÇIU'pl

bübi.in tahmlnlerı geçm~lr. Savaşçı şırken faali)'etine halel getirecek h~ 
kuvvetıerlrnJzln emrlne vertıecek vam- bir harekete müsaade etmiyeceğim 
talar, dlişrnanalrmuzuı mn#lOblyetlnl Bu, benim s1.yasetlındlr. Bütün MJ811'
~ab~ıracaktır. Warın da bu hl.sslyatuna ve slyasetı-

B. Cordell Hull, Ameri:kanJn Fran- me l.ştirftk ettiklerinden emlnlm. 
sa'ya karoı tnkipedeceğt siyaset hak- Mısır pe.r!Amentosu 5 reye kal"ŞI 186 
kmda IU beyanatta. bulunmuştur: reyle Nahas paşaya Ulınadını göster-

- La.valin, Almanya ile köril kör~ ml§tlr. 
tl)§ritl mesai etmek styasethıe Fran· 

sruann SftlrAlc edecetln1 za.nnetanı- L d 'd .1 yorum. Lavale karfl takip edeceğhniz on ra a verı en 
bareket hattı, gtınlllk hldl8elere isti-
nat edecek ve iıııdıbalde inkifaf ede. kararlar 
cek vasi~ batlı olacaktır. Lava! 
1\t bafUl8 gelme1tle, Fra.ruıayı Alman· 
yaya teslim etmek pllnı, ortaya kon· 
mut oluyor. Avrupa kıyılarına baskın, 

Alman sanayi merkez
lerini bombardıman 

Laval Parise gitti 
Londra 22 '(A.A.) - B. Laval Parise 

gi~tlr. Bugün Paristen Vlchy'ye 
dönecektir. 

Franıada 20 kiti daha 
idam edildi 

Vaşington 21 (A.A.) - Askerf 
mütehassıalara göre, Londradan dö· 
nen genera: Marshall İngiliz umumi 

Londra 22 (A.A.) - Franada Al- karargahile müşterek olarak taea..
manla.r tarafından 20 Fransız daha vur cdllen harekat için gereken mal· 
idam edllm.l§tlr. zemenin istihsalini hıdaıtırmağa ç .. 

lıpcaktır. Bizzat mareıalın bu hare-
Geceki Rua tebliii katın mahiyetini şu suretle taarih et· 

Londn 22 (~ .şaat '1,U de) _ tiii hatırlablıyor. Eau olarak Avnr 
~ yara MOllb)Tada .nefredilen pa kıyılanaa ha.kınlar ve dı.itmanıa 
Rus -teblttt: aanayi merkezlerine gittikçe §iddet

Df1n cephe boyunca maddi detl.fik- lencıın ha.va bombardsmanları. 
Uk olmaml§br. Askeri mahfiller, Müttefiklerin 

bab cephesind! önümüzdeki aylarda 
Bir Japon hafif büyük ölçüde bir taarruza giritmele.. 

k •• Ü b t ld rini pek az muhtemel görüyorlar. 
. . ruvazor il ırı 1 Bu mahfillerin fikrince, Birleşik 

l aşınrton 22 (A.A.) - nıiplnlerde Amerika böyle bir hareket için ha-
Ud Amerltnn hücıan botu, blr Japon d ~·ıd· s· 1 "k A ·k · · 
hafi! knıvıı.zorftnü batırmışlardır. zır . ı·egıl ~;- ır eşbı '- melrı ak tÇın 
Hiiıcum. botlanmızdan biri, ~u ate- tesır ı o ~raıı;. en ~a. u~ ~a~.' aca ICJ' 
11lyl& yaralanarak tamya. vumıuştur. hava mudahalesıdır. Buyuk bomba 

uçaklarının Atlantik üzerinden uça• 

Bir A vuatralya muhribi rak varmaları, hava malzemesi ilet
melerini kolaylaıtırmaktadır. 

Bengalede bath Öte tarahan. kombine kuvvetle-
1.ondra 22 (A.A.) - AVUBtraJya Baş. rin kısmi alunlarile birlikte yapılacak 

vekili, 1090 tonlt*: bir AYUStralya hava taarruzları fU dört faydayı 
muhribinin Bengale körfezto.d~ ha- sağlıyacaktır: 
rekit neticesinde battıtını söylemiş· 1 - Düımıvu, kıyalan korumak 
tir. Mürettebattan yalnız dokuz ktşl • • d v h · d ·· 1 1_ 
kayıptır. Diğerleri kurtarılmıştır açm ogu up e.ın en tumen er çem;;.. 

· mele zorunda bırakmak, 
G 2 - Alman istihsatatını azatı-eneral Çolakoğlu, B. malc, 

Hitler'i tebrik etti 3 - Almanyayı, av filolanndaa 
Atiııa 21 (A.A.) - Yunan B&pettlll bir kıtm1nt Rııayadan geri almak 

Oolatotlu dotumunun 53 tlncft :rıldô- -zorunda 'bırakmak, 
nilmtı mOrı.ıurebetUe rtttırere blr teb· 4 - Dü,man maneoriyatı üzerinde 
rtk telgrafı çekm.ift,lr. kuvvetli bir teair ha.J etmek. 
................................... sıı••························· ........... .... 

or,cunç o aca. lr. manya, u mecburidir. vermi~tir ive asker· memurların talebe olamı-

Nccmcddin Snnak stan ı.. e.e ıyesı qta, ıger 1.... .. kil'"' . u a encumrnı tarafından kabul 
Belediyelerimiz bunu en yaktn bir ugu teı atı edilmiı ve Meclia ruz.narnesine alın· Okullarda. ipek çorap yasağını haber 

(Devamı sahife :, sütun 5 de) zamanda taklidetmelidirler. Ankara 21 (Telefonla) - İnhi- mlfbr. ! moka& demeyip oynadıklannın resmlcllrl .. 

alan bir ana ile babaw.o ..... 



Sahife 2 ,..,. AmŞAM 22 Nisan 1942 

( Diin Geceki ve Da Sabahki Haberler l ______________________ Dlm _______________________________________________________ , 

Harb tebliğleri Şimdilik, ne harbi kaybeden, 
zafere ulaşan var 

ne Hindistana ·' HARB DURUMU 
Alman tebliği havadan ge-

.... 11n 21 (A-A-) - Alınan orduları lecek tehlike Dog"' uda hava akın- (BM tarafı ı IDcl uhlfede)' sonra biteceğini M. Roosevelt ge.. 
başkum.andanllğmın tebliği: Sovyet orduiannı yot edemez.sa, çen hatta bir nutkunda müjdele-

Şarıt cephesinln mene-z te6lın.lnde 1 • dd ti • yeni bir cephe önilnde lklncl d1. Bu zamanda üç yıl çok uzun 
~~:::ı~a::~~=!; Ba§kumandan general arı ŞJ e enıyor Rusya kişmı geçtnneye ta.katı sürek.tir. Ne oıcağı ~Illnmez. üg, 
blr grup Yokedllmtşttr. Cephenin §1- Wavell radyoda bir yetmıyecekttr. Rus harbini dile- yılda çok tayyare yapılır, malze--
maı kesiminde yapılan Alınan taaı:- tuk .. 1 d" dlği gibi kazanırsa insan dayam- me hazırlanır, fakat Almanyanm 
ıı.w.Jnn emta$ında birkaç mahal alınr nu soy e ı Birmanya' da Japon ileri mını IU!An bu d';:n..-....ıııen 'll'Or- bugünkü zorluğundan istifade 
mış, düşman 1stibkA.mlan ta.hrtbedil- .........-- u..~......u J ..,....,...~ fdnıo ..... 
mlıı ve birçok silahlar iğtinam olun- Yeni Delhi 21 (A.A.) _ Hlncllsta.- h k t• d d kJ gun, bitkin çıkacak, gene sulha .,~,,en ° ~a, üç yıl içinde, 
muştur. Cüretll taarruzlarda. bulunan nm başkomutanı General Wavell rad- are e 10 e lll8 ama Var er.işmiş olmıyacaktır. Çünkü, bu Avrupayı işgal edecek kudret aşı.ı 
pike tayyareleri düşmanın ıa.,esı ba.- }"Oda, bir hava taarruzunun IDndlsto.n harbde asıl düşmanı olan İngll- lanarnaz. 
kınımdan miıhim olan birkaç köprüyii tçln Uk tehlike olduğunu fakat Al- Doğu cepbeaiı keti bir parça duraklam11tır. tere hA.J.A. ay"'~"'dır ve İngiltereyi Sonu gelmeyen bu hazırlık bek· 
tahribetmt Ierd1r. manların İnglltereyi, İngllizlerln de Çinliler mühim bir petrol bölge- "'6wı. 

44 üncü Viyana piyade tümeni bit Almanyayı bombardıman ettıklert Bütün cephe boyunca buzlaı: einin merkezi olan Yan~giaung yenmek - Rusya harbinden son· lemes:lnlıı yanında bir !el gibi 
kaç hatta devam eden çetin muhare- kudret ve ısrarla Japonların IDnt şe- 1 çözülmekte, karlar erimektedir. §ehrini geri aldıklarını bildiri- ra - büsbütün imkan dı§lna çı· Asyadan Avrupa lnyılanna 1lerle-
belerde üstün düşman kuvvetlerine hlrlerlnl bombardıman edenıiyeeeııtle- Bu yüzden büyük ölçüde hare.o 70rlar. Londra Japonlann, Çin kacaktır. hıglltere sulha yanal:!- yen Japonyayı da unutınamaıı-
mqvaffaldyetıe mukavemet etmış ve rln1 söylem.lşttr. k k ı k 1 ] ~ ..:ı.-
Bol§eviklerl insan ve malzemece ağır Waveıı sözlerlne 1'ÖY1e devam etr et yo tur. Yanız i i taraf da ve ngiliz kuvvet eri anmna g1. madıkça, yıkılmış, yakılmış, yok- ~· Avustralya ve Hindista.nın 
kayıplara uğratmıştır. mlştir: \ ufak kuvvetlerle yer ırer taar-- rerek bu kuvvetkrl çevirmeie sun,.xıu ve dn. ..... .,,.,1,gı~ artan Av· düşman eline geçmesi, İngiltere 
Ş U Afrlkada A eı.,.,,....,1 böl e ı \ ruzlar yapıyorlar. Sovyet tebliği çalı§ırken giiç bir duruma dür WC ~~ Am m~ yn e;..-..a g - Japon ar §imdiye kadar 81vll halkı rupayı yı:ı~atacak bir dii2en kur- ve erika donanma.larına sü .. 

lfnde IngUlz keşif unsurlan tarafın- pek nadir bombardıman etmlşlerd.ır, 
1 

cephede değişiklik olmadığını. tüklerini, bu sebeple Yanengi• ~ kli ka 
1 

rdi J 
dan yapılan bir t.aarrnz hareketi top- fa.kat eninde sonım.da bunu yapacak- Almatı tebliği ise bazı muvaffa. aung· dan çekilmeie mecbur mak ~ altındaki memleketle- re yıp ar ve ren apanya-
çumuzun ateşi ile bertaraf edtlmlştir. ıa.r, çünk:il bu hareket hede1'lerlne lıyetler kazanıldığını, çember kıal.dıklarm. bildmrorl_ar. Siıı- rJ, hatt~ Almanyayı daha bir iki mn Hint denizinden Basra sula .. 

Av ve muharebe tayyarelerlnden varmak :l.ç1n 11lzumludur. içine alır.an orta ehemmiyette ta.ng vadisinde de lngiliz muka- yıl ümit.siz bekletmek çok güç ola.- ıım tehlikeye koyması dünya har-
mürekkep mühim teşklller Malta. ada- Mamafih, sızı. tıem1n edetlllrlm ki, Rus kuvvetlerinin yoked.ildiğint vemeti ıntm1~tn. Mamafih Ja- eaktır. Almanya, •acnrtıcı, l'larlak btnhı gelecek yıl gld. işine umul .. 
ıuun askeri tGSislerlne ve hava mey- ~ halk sofu,kkanlJlığmı muha.:tıw,a. bildiriyor. ponların yeni 1':uvvetler ald.ıl.- ~ ~· t- madık 
danlanna karşı mütevali dalgalar eder ve pasif tonı:nma. sıervislnln tes- Londra radyosuna göre Rus- tan ıonra yine taarruza geçme- zaferler.ine rağmen harbi kazan- şekiller verebıllr. Bu şart• 
haHnde tahribkAr taarruzlarına. de- pit ettiği 1ıedb1rleri alırsa telefat sa.· lar yakında büyük bir Alman leri beklenebilir mış olmaktan çok uzaktır. lar içinde, bir kaç yıl daha süre.. 
TILm ctı:n~Ierdlr. Malta ve şimali M.- yısı mahdut oıuıı ve bava. skmla.n _ .._, 1 Marn _,,.._ cek hazırlık devrinin ldmin hesa-
rlka sulannda Alman avcüan altı yaralı ve ôlti yerdJrmeJrten ziya.de bit taarruzu h~iyor ar. afin Filipinlerde Japonlar Corriei- Bu böyledir. Fakat İngilterenin . 
İngiliz teyyares( d\iştt.rmüşıer ve dl- gürültüden bwJka bir ırey olmaz. Rus cephesinde biiyü1': ölçüde (lor kalesini ağu toplarla d.e- dunımu zafere ve sulha yaklaş- bma çalıştığını kestirmek güç• 
~r b~ tayyareyi yerde tahrlbetm~- Wa"V!ell, Hhıdlat.ana karadan ve de- harek.eot için ortalı{ıı kapla.yan vamh ıurette ibombal'dıman edi:- b ' -..:ı- '.A-""- tin tür. 
lerolr. nfı'lJden geISbllecek tetılllteden de ba.tı- çamurun kurwnuı lbıındır. Bu yorlar. Bu bombardmıanlar mil- ma akımwuı:~u. •.u:ı..ı~ az çe Harb h üz h1 kim 

H f•~ Al ··"'-- be ta. reı rl _.....,~•~ n-•-M_.____ ..,.,,, da iki üç hahadan evvel olamaz. itim hasarlara ve n:tı..~ft ka,.. değildir. ' en ç se tan.--a .... man mUIUA,[e yya e """"ı.u..""u mnra .D.J.U.u-.w.u.u en ~ '"""'ıtG tından ne kazanılmış, ne kaybe-
dün İn~terenln cenup saJıll1ndeld tehdit altm'da bulunan ruıktnla.rı.noa Şimdilik Almanlar hava faali- yıplara ıebtJbolmuıtur. Kalenin Rusya harbt İnglltereye çok rın ...... ~ .. tir. Alman:va ve Japonya, 
denılryolu tesislerine bombalar ve o- hlien avcı ve bava ~ mti- yetini arttımıl§lardır. Alman karadan ve hnvadan yapılan ~ J 

ıomatik sili\hlarla taarruz etmişlerdir. da!aa.31 bulo:ndutcnu aöylemJ.o ve bu tayyareleri Lmingrada C:lalgala.J flddetli bombardımanlara U%IJJl değerli . bir yıl kazandırdı, kuv· bugüne kadar çok büyük kazano-
Diln ~ Alman topraklan Uzerln- mDda.faanm Japon üıncıla.rına oım- halinde hilcnm etmifler. ço~ müddet dayanlD.bl '6Phelidir. vetll bir d~ yorma ve yıp- Jar elde ettiler daha da bir co1' 

de bir hırpalama uçuşu yapan mün- diye kadar bqıka yeı1erde uğradıklan miktarda boml>rı. atmJ•lardır. Avuatral- etnlmda durum· ratma balnmırufan umulmaz fır 1 ,___ llir' ı ~ 
ferit bir İn""liz ta"""'reıs'i cenubi Al- zararlardan dalla .. .11. .. lı::a.,., ... la• -:rdt- " .1- • §eY er JVS.Z11nab er. Fakat bü· 

&• u- _... •Pı- ~ ... K.e.flcaa Jimanlanna, Kmmda~· da deii§iklik yokm. Avuetral· sat o'.:ıu .1---1- Alman- bu vaz tün 
m:myad:ı diı.şiirülın~ür. receıt ~ olduP;unu belirtmiş- ""' · n..ı;-, .1- J . bu ka.zanıçlar onları son za.-
Yüıbaıp İhlefeld dün ŞaJ1[ cephe- tir. Sivastopol '" Kerçe de pike ya ve Amer&an tayyareleri ye- RUl)'a harblnl kar.anırsa maddi fere ve sulha erlştlreme2. İngll· 

.lblde 89, 90, 91, 112, 93. 94 ve 115 1ncl General Waveıı, milda:faalarm gün bomhudıman tanareleri taar• niden bir çok alanlar yapmqlar. ve manevi da-nft'le kudret! arta- te"e ve Am--'1·- çok •eyler kav. 
ha 1 l rint ı -tık da.ha. ~. et.ı--"''"1n1 "n4- ruz etmiglerdir. o civardaki adalarda Japon it- J-........ .. cuAA " J 

\'8. za ere ve ayn av gnıpuna D"'Y çe .. "" ~ f .u.u• -1! ~.ll-'L cak, gene t.,..,.(1tere no ............ kar• bettiler, f-T-t onlar -•1'k- vanatı-mensup tetmen Gi!ls9hardt 52, 53, 54, dlstan l§leıine bet gön daha. fa&la Alman ta}'Yarclerl timalde 15...; alaııoas:l limanlara ve bu .Llif>U .IMM.~ a.ıı..a. oUJ.ıU1. .J -ıı-
9' ve 56 ncı hava za!erlerlni tamn- yayıldı~ anlatmış, bundan böyle Muıımansk limanına da btiyülE llmaınlar.daki gemilere b~ şıya kaJ.acaktır. 1ngllterentn, git.. madıkça harb sürüp gidecektir. 
mı.şlardır. milda.taalar pok Yat:ında Çl(ık d8ıba 5lçUde akınlar yapmıtlardır. Bu lar abnıılardır. tikçe artan denlz kayıpları, Al· Harbhı idaresi ve bugünlttk ka,.. 

kudretli bir bale gelecektlr, ttenııftir. limana gitmekte olu bir İngiliz L."byadaı manyayı darda bırakan abıota.- zançlan Mihverin elinde, sulhun 

iaşe işleri Bombay'a denizden taar- ıv4pur kafiloaine taarruz edilml,, dan daha az bir sıkıntı kaynağı anaııtan ıse Anglo _ Sakronlar~ 
ruz mümkün görülüyor ~~mı:. npurJara bombalar :v.fn:eı::t:':!u::.~ değildir. Şarkta eli bo§ kalan dadır. Birinin sulha varmam, öte-

Adana'da toplantılar 
yapılacak, mahsul 

vaziyeti tetkik edilecek 

Bomhav lt (A.A.) - Bombay Uımk doiadar ufak tii: çarpıtma olm'UflW'. , Almanya, İngiltere ile havada ve kilerin harbi kazanması kadaı 
valisi radyo ile yaptığı bir y~cla Maltaya J:ııava dmlan devam denizde daha çok uğrqacaktır. gttçtür. Sulha varmak için harbin 
halen Bombaydaki durum haknnm• Birmanyada Japon ileri hare- ediyor. d 
dan çok tehlikeli bir ..,..azi.Yet olma.. Almanya, bütün bu gayretler en uzaması, harbi zamanla. kazan .. 
dıiun eöylemİf karadan hiç bir teh- som-a, kend1n1 tutar ve içerde mak içln sulhun gecikmesi, bü.ı 

lifte gehnİyeceğini ilave etmiş, de- El d k ma Yapa v t· 1. dayanırsa. harbi bitlrmek için tün dünyayı bitJdnlŞirecek za,.. 
A kar 21 (T J E ı ) _ 0 .. nlzden blr taarruz yapılmasınm O U g 1 18 1 karaya çıkıp dö~ek, Alınan- ferden önce medeniyet yapıs; ç;.;__ n a e e on a un ,. __ 1_.. ld ğun ._ -]' • , v-

gece Adana ve havalisine tetkikata mWDK!1n ° u ~ oe ırtmi§br. t "" hı yayı karada yenmek gerektir. kecektir. 
siden taşe müsteşan Şükrü Sökmen· Bırmanya da durum ezga art arttırılıyor Eğer İngiltere ve Amerika, 1k1 Bu harbin, herhangi bir tara.-
ıriierin refakatinde Toprak Mahsul• Çungkiq 21 (AA.) - Binnan- b uk I sür bazı lıkta 
kri Ofisi ziraat müsteşan Atıf da yadaki Çin kuvvetleri umumi karar- uç yı en r n son- tın gerçek zaferlle biteceğine bu-
lu1unmaktadır. Müsteşarla mü§avir glhınm tebJiği: Çin kuvvetleri iki Mamullerin mürakabesl Müstahsil, yeni fiati ..... ra, Almanya Rusyada bu derece gün akıl ermiyor. Çünkü henü• 
Adana mıntakaeında mahsul vaziye. giaı ıüren fiddet1i bir aavaıtan ıon- hakkındaki layiha Şiirayı og• uğraştığı sırada karaya çıkamaz- hiç bir tarafta zafer belirtisi yok .. 
tini tetkik edecekler, burada valileT ra Yanengyuan.g"ı düşne.ndan aeri • • renmeden malım Iarsa, Rusyada ~ bitirmiş bir tur. Bütün Avrupayı avuç içine 
n ziraat müclürlerile toplantılar ya- alDUJ ve üst.ün düşman kuvvetleri devlete gıtti aatmamalıdır Almanya ile nasıl boy ölçüşebi- almakta, Rusyayı silip silpür-
pı1acaktır. Bu toplantılarda yeni tarafından çevrilmi§ olan binlerce lirler? Onlara bu kudret ve cesa- mekte Almanya için harbi kazan~ 
mahsulün mübayaası hususunda ka- Britanya ukcini çemberden kurtar- 21 (T l f I ) . El "-üzd k1 
rarlar alınacaktır Adana mıntaka- llllflardır Japonlar SOO den fazla d ~ ~'-1 e e on all ":"". vo Ankara 21 (Radyo gazetesi)" - reti verecek, sadece ÖnWil • e mak bakınunda:n sevinilecek bir 

• • <>ııuma tezgan an mamu ennın mu- Hük"'- · ;ı__ul • • ""--•]ığı dır? Karaya "ıkıP · h t mnda veni yıl mahsulünün mayıs i""" ö)ü vermiilerdir Çinlilerin k•""bı rak-'- • _ , ___ ~!ı '- ı__ _; umet yem sene mllU!! li ıç111 ya• yaz .l.illi6J.1 . mı ır şey görülmezse, ya U Japonyarun 
• ..- • ~ • aıoesı maK111HU e nazır.J&Dan _.. ğı fia.tl • ı -::L--J " k h bin 

tidasından itibaren idrak ediJeceğini 100 kiıidir. umname ŞGrayı Devlete gönderil- pa . . enn • -"ıur.oc.~ege arar Almanyayı yenmedikçe ar Slngapw'U geçerek Hindistan sı-
umuluyor. Bu arada mayısın iJk haf· • • mittir. Bu nizamname yürürlüğe gl- rverınıştır. Yem fiat yüksek olacak. kaza.mlm.ıyacağını bizzat İngiliz nırlanna varması korkulacak ve 
tasınd~ ~rpa alın~bilmes~ de muhte• Fransız gemılerı rinco tespit olllllMl vasıflara göre fi- Ve .. pek yakında ilan edilecelr.ti-r. Ya· ve Amerikan generalleri her nu- düşündürecek bir nokta değilse, 
~el gorulme~te?ı~. Yenı yıl mahsu- at tayinine batlanacak, standart bir pagı im'haal edenler mallarını ut• tuklarında söylüyorlar. Hava Ametlkan tayyarelerinin Toky~ 
lunden hangılenmn ne kadar ve ne Aın v· hale konulan mamullerin imalinde ma&ınlar ve yeni fiati beklesinler. akınl tad ... ddetlt ve sık 
-kilde mü'bayaa edilecegı"'" hazırla· erika, ıchy'yı" ıid· 1

1 tı'd t dd . . .....J v . fi . ö"' _ .ll all an, ne ar !i~ yu bombardıman etmelerini, ya-
r- p a ma enm xı.yama me_,,"'an ı em ati grenıneuen m arını Bil• l 1sun btr emlek t1 ak ..,_ · · 
nan bir talimatname ile tespit edil· detle protesto etti verilmiyeeek n apekül&.yon yapıl· tanlar ald•.acalı:lardır. Çünkü hü- o ursa o • m e y ar hut ı:ngilızlerin. Almanyaya gil-
mi~tir. mıyacalı:tır El tezg&lılan mamulatı• ktlm ti t 't MI eği . ğ yıkar, fakat bir milleti yok etme- pegündiiz hava akınları yapma-

Adana 21 (Akşam) - İaşe mii&- Vaıİngtan 21 (A.A.) - Harici· nın üzerlerlne vasıflannı bildirir ip- fi 
1
• e ~ ~~~. tminec ydenı._:_apa 1 

ye, teslim olmaya yetişkin değil- lannı Anglo - Sak.sonlar bakımın-
ı Sük. .. s··k .. b .. Ad a 1 mUllUl,UllJU ta e eceuır lC.. 
eşan . ru ~ meruıu.? ugun •• a· ye Nez.areti bir takım Franaaz gemi• retler konacakhr. ' dlr. Tayyarelerin yakıp yıkb.,,... dan zaferin hiç ŞS§maz ala.ınct-

naya gele:c~:ır. Üç gun •0nr~ mus- lerinin Japonlara devrine ait olarak Ders kesı·mı·. yerlere, eninde scmunda, bir or- ıerı saymak aa pek ciddi olmaz. 
teşarın reıslıgındc Adanada bır top- yapılan milzakereler lizerine Vichy Fı·ıı·be fuarı d akla git esi aa...+tır ' • 
Jantı yapılacak ve bu toplantıya Sey- hüJrumetine sert lisanla :yıwlnı)§ bir unun ay m ~" · Zafeı çok uzaktır. En sade bır 
han, Hatay, İçel, Maraş ve Gazian· proteeto n.otuı tevdi etmiftir Eğer hava akınlan harbi kazan,. büküm verebilmek tç!n hiç ol· 
tep valileri iştirak edecektir. • M • f V k'" I • i tih . • • maya yetseydi, geçen yıl İngllte~ m~ bu yazı da beklemek ge· 

T.. ki b · · ·ı ·"' · Kocaamı öldüren kadınin aan e a eti, m an Zıraat maldnelerı beğe .. renin yenilmesi gerekirdi. rektir önümüzdeki yaz büyük 

f t
urh I ye .. ırbınkcılıgı_ muhakemesi günle~i yakında nilirse satın alınacak İngiltere ve Amerika hazırla- olayal~a gebedir. 

u o musa a a arı bıldirecek la B ""---~ ~... ü yı1 N edd. s d k ... _._ 21 (T 1 f 1 ) T·· ,_. Kocası eski Pangaltı po1i.ır memezl nıyor r. u ıuu.ıuı&...... 9 ecm m a a · 
~~ ..... e e ona .. - ur.ıu. JoomJseri Ta.IAt Uçkunu çakı lle yara. Ankara 21 (Telefonla) - İkd- -

ye bınnc:ılıgı futbol ?1usahaka1an l&yıp öldü.mı.ekten maznun Nedime- Ankara 21 (Telefonla) - Öğren- At Vekaleti tarafından gCSnderilen 
mayısın 23, 24 ve 25 ın~~ ~n~ara- nJn muhalkeınesine blı1nc1 alır ~za di"'ime 8r Maarif Vekl}.-..1 bil' iki bir he et Filibe fuarmda ln.celeme• GaraJ·da yangın B. LuA tfi Kırdar 
da olacak v~ guruplar bırıncılen 23 mahkemeslnde devam edllmiştlr O . g g e cu. d ı y • ed' 
mayı~ta Ankaraya gelerek 941 -942 za.ma.n Tata.tla beraber ~~. vo güd nekka?a~ orta 'hohıl...ı~1 l~e~eilr ~~ ter lY~Pmakt~~;r. F~~ tetfıiıb-X ~ 
mevsimi futbol taınpiyonlan olan va.kanın kendi evinde cereyan ettilU ere ~ ve İmti an Kuu.ıennı ö.1.1 en zıraat mıuune ve -samı .,..enı· 
Harb okuh• Albnordu ve Betik~la Dert sürülen MuallA admdaıki icadın edecektir. ltrıe aatın almacaltbr. 
Türkiy.;, birmciliği müsabakalan ya• Bursa.dan getlrl.lm1ş ve p.hltı olarak Her aent. olduiu gibi, okullarda 
pılacaktu. dlnl~. MuallA 11'ad~de. Ta- denlerin ma~ın ıon ha.ftıwııda ~e- Milli piyango idareıinin 

Dün gece yariıi iki 
otomobil yandi 

Dün, Dahliye ve Ticaret 
Vekillerile görüttü 

,. • lltm bakar c»duğıınu söyliyerek ken- ailme1i ve hı.ziran haft.aaında da ım-
Umumı meclıı dün c:nsııe be~ yaşadığını w e-vll ol- tihanlara ha§Ianması muhtemeldiı. 1941 heıapları Oiln aftam M&t 23,30 cı. Dmln· Ankara 21 (Telefonla) - latan-

toplandı dulımu nıra ~i a>ylemi§: Ankara 21 (Telefonla) - Mur&- yolanda. Metin pnjmdakl otomo .. b"ul VaU vi! Belediye Yeisi Doktor 8, 
İatanbul u umJ Meells1 dtin saat IG51, ~ gl]nti TalA.t benim ~ Halk ıairleri geceai bbe Heyeti Millt PJ;yan.go ldareel• billerden ikisinde, benzin mzmuın· LOtfi Kırdar bu aabah buraya geldi. 

m de birlncl :ı.1.1-.eklU B. Fa.ndd De- bıpı çalı~~:do :ım ~lu Ha.lkevt 2ıll niAn cumartesi nJa 941 heııaplannı tetkik ederek dan yangın ~1, 2401 n 1634 Veli, Dahiliye ve Tıcaret Vekaletle• 
1Elln1n relslltfnde tıoplanmlştJ:r. ~ Nedime ıelmıltttr ~ ~ dedi giln.ü &'qamı ~ ttpt.nıeunda tanip elmiftir. Millt Piyangonun numaralı iki tabi otomobdl tama• rine siderek Vekillerle Lıtaınhula e.~ 
eelae zaptı okunarak Jı:&ıbul edlldtkten Fak:at Ne&n,e ~ ~e> tmpı~ 'bir halk f&lrleıt ~ ha.zııialnl§tır. 941 yılında 2 milyon 737 bin 87.3 men )"UD111Jfbr. f,kr U:ıe~e görü§tü. 
aonnı. ruznameye geçilnıit ve 1ınnlam ıSmdan ıçıen gtımJş, Baıt:ıra.ııık odaG"a Gece BetY<>tlu Halk.evi re1sJ. B. Ekrem llratılı: eali k&r temin etliği, bu klnn lt.falyo diier oeom~bWed (lapn ... 

~1:. elek mrrmuı mecburlyeti geldi vıe kooa&. TalAtı mlundan sü- :":: ~~ıı::~~ B~!~ 4feçen sen~ nazar"? t 1 7 bin '-61 ~ılcararak yanmaktan baıtarmıttıı'· Ankarada Kara yagla-
ı.eıtıı filktye encftmenme ha.vale e- r11kleyip götft:rdü. Btraııı nırn Jatı .cnııı.ı _ _ , u ......_.. __ lira fazla oldu~ g&rülmti~tUr. ablôkat yap·1-01 nnın ••bt fiati 
dllınlştb'. sc6:atr:ta. bazı glitıülttiler duydum ve mU<>lıu» .u_Y ... Ll.LU uıXl _....,.em.na veA~ lll;T • _ ou. 

Ruzn..am~ mevcut diler bazı te.ıt- Nedimenin Ta.IAtı ya.ra1aıdığnu Etfal cekt1f. MMeaklben b.mnırmt halk tar lnıaat ofisi projeai 176 çuval kUkürt yandi Aakara 21 (Telefonla) -Anlı:'a• 
Jl!Jer d"' aıa.1mlı. encün:ıesılere ha.vale bastanesln.e g6tünt0klertn1 ~ndbn. il"G~drlen t -~öörotlu, u~~ • _,_ 21 (T 1 f nla) U Dün Haydarpata. denb ı.keleam- ra Belediye.l halk ihtiyacı için vila• 
olunduktan 8QIU'll. Mecllil C"'""n ...;;..... V"'~- b _..._ --'-d 1-n.ı. .. .. ....., • Ag!Jt mer, ·.u..u....u, ~Y IUIA&ra e e o - zun - ,___ LuLı·-~ ., t rin il K va.X.lar•n• .... 

ı ıızeı:e da 
2
;- .. ~u ......... elll:lll ......... e ou...._..... burtıu Zihn1, Seyran! ve Dad.aloğlu- zaın&lldanberi in14at mad<leleri te• de vagonlardan mavna.ıanr. & &un e em 0 ver e? ar. . .1-• ... -·~ 

ioJı an ~ · Demiştir. nıter. p.hitler1n dhıJen- nun &Urlerlnden parçalar <*:unacak- min etmek mahadile kmulmuı du .. tapnuken yangın ~Wnlf 206 çuval perakende. aabı fiatlni kilosuna. ~O~ 

* 
İstanbul -nnı.-.. .............. "'·• bı-. JDe61 ve tıbbi adllıde bulunan bı.çalm tır Bmıdnn .mnra. malıalll oyunla.r u-ü] .___ Qt.!-ı j • b '- k"La- ak 'O _...,ah kurt.anla kurut tespıt ederek bugUnden ttiba-~-....ı.. ~ at- ~meye getıirtllmesl :lç1n mu?ıa- · ııw• en lll§öat mı pro eısı azırll.Q· .wr.w-tten anc ... -. - h• k t 

diyede limon tlcaretıl yapan Metımet keme balJka güne bıralolıruştır. oynanacaktır. narak Nafia Vekaletincien Batvek&- 1bilml,tir. Yengm .ebebl ll>eill d•Ail· ren sa.aya çı armış ır. 
adında. biri dthı sabah dülddnında . Karslılar gecesi lete gönderilmiştir. Heyeti Vekilenin dJr. Talıklkat yapılıyor. Bir kız kuyuya düttü 
610 olarak bulunmuştur. ÖlUm scbe- * Beşi.k.taşta oturan 22 yaşl8.l'lllda. Dün akıam aut 21 de EmmönU tasvibinden aonra bu Ofu faaliyete 
b!n.ln tesp!tl lçln ceset morga kaldı- Ka.driye adın.da. bir kadının ha.mile Halk , d (K hl .) k • G k _ı 1 • Bu sabah K~ Adal~ 
rılmıştır. bulunduğu çocuğunu d~ürdüğü ha- evıı; ~ arıı ar g~ı ter- geçece tır. ere <ı~v et mpatına, Sellüloz mtibayaaıi soka~da, 20 numaralı evde a.rtW:ıci * Okmıeydanı clvannda 14 numa.- bel' alınmış evde yapılan a.'nl.§ltınna- tibedilml§tır. Kate ve havalist genç· gerek hueusf ellerdekı yapılara mal· Ank 

21 
(T l f 

1 
) B' ~ Mıısta.1amn ıo yaşında. mı c:::evnye, 

ralı lrulübedo oturan 70 ya.şlaruırla da dört ayhk ~uğun cesedi heli de- lerl milli oyun1ar oyruımJŞ)ar. halk zeme temini gibi iSnemli hükilmleri ara . e e ona -.. il' kuYlJY'Q. dftpniif ve yetişen ttfat:ye ta;. 
Kamber dün kulübesinde ölü bulun- ~inde bulunmu.ştur. CEfıet DlOI'fr.\ tarluları ıö-ylenıniı, Kara hakkında içinde toplayan bu proje hazırl~ır• caret heyetımiz yakında, •elluloz. ea- rafından kurtarıınn,tır. Kızın vücu• 
muştur. Kamberfll cesedi morga tal- lkaldınbnıt, Kadriye ~ Wt- bir lı:onu§lnr. yapılmıt ve geç vakle iten inıaat amelesinin terfibi ğo. aöz bn almak ~·r~ R~N.A 1r1de- dünde ~~.}!! Ge!eleı hull olınut-
~·- '--~'- .__..,.., ... _._ - _.___ ...,..._~- ._ __ ,_ \..~Al' hrl. J..11' o•r• """"'iri'-:-.. :... ;t..U....le huJuad~utt~ ._!=.~k~ .~Ul'o 
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Camus Ali 
'-1 _ _..-. ... .------m?a--...... --------------.1 Aman biraz 

1 Bir Istanbul mahallesi.. Sirkeci dosyacılık .. Kış giin.ü bir istasyon beldeme sa• 
locıundaydık. Köylüler, ortalığı ~ 
yarıya doldurmuı. Akıi aibi, bır 
&rıza da olmuştu: Zemini kı.snıen 
ioce bir tabaka su kaplamJJ bulunu· 
yor. ,_ 

ihtimal bu sebeptendir: Sırauırı, 
kuru yere üst üste yığmıflar. Hey: 
Jlelerile. torbalarile iıuanlar nemli 
yere çömelmit- ~. pencereyle 

Pazarları 
kontrol 

Dün Salı pazarında 2 
cürmü meşhut yapıldı 

« Dersi aşkı öğrenmeğe rehber 
oldu gözlerin .. » 

açık kapı arasındaki esııte :u.naırdı· ia.o- müdllrlii~ şehrln blı9ok yer-
yorlar ... Icr1nde haftanın muayyen günlerinde 

Hiç kimsenin aklmdan ı cSurada ku.rUlan pazerlan da koo.trola karar 
daha rahat. daha makul bir ıekilde vermJştl.r. Bu cümleden olarak dün 
Cle otandar ı. diiJi.inceaİ ı~· &Iıpazannda. ya.pılan cürmü meşhut
teJdİ ld ~İye müneTTW kılddı bir lard& Musa kızı Mıeryemln pl.ı1ncl 8~. 
ut girdi. fasulyeyi 36 Jcuruşta.n, Ahmet otlu 

UJ yerine akordeon - Hüseyin Rahmi
nin mahalleleri . ve bugünküler 

17 maskeliler oyunu 
Galiba demiryolu mülettİIİ İlnİft Halil de pirinci 82, 'lal'nml mıerclmeğl Romanlarda, hiklyelerde uzun ae
- Bu halk kimbilir ne kadar ZA• 40 kUiılft&n •tarken suç üstünde neler Ya.taYacak tipler yarabnak ne 

man böyle kalacak... Haydi, fU bo- ~~~~ la.rı odun ve kadar marifetli ve güç bir işse. Jca. 
zuk pencere kanadile battal odada• köm~ ~ıa.nn =~ deva et- rakteriııtik mahalleleri, ıemtleri caı:ı
kini değiftirin. Onu da ilk fırsatta mekte~er D~ yapılan b!r c~fi lı bir tarzda anlatmak o kadar zor
sonradan ya~b~~uuz, J)erbal rerle- me.şhutta myazt admda blr1n1n 115 kU· dur. ~u adamakıllı ve hiç ı:ıüb~Jağ~· 
rin ıuyuııu aupuruıı. Sıraları nızama ruştan mangal kömilıil attı~ anla- ıız bır yaratıcılıktır. Meııela Hıı.seyın 
koyun ••• Siz de. geçin ıöyle ... Safa· şılmıştır. Suçlu mahkemeye verilmiş- Rahm.i'run ka1emi ile tanıdığımız is-
JUZ& bakin. •• Çocukla kadınlar. ıiper tlr. tanbulun kenar mahalleleri ... 
tarafta otursunlar .••• dedi. Romancı oraları o kadar tef erru-

Ve makul, mükemmel bir manza• Kırtaıiyede kir hadlari atla anlatmıştır ki bui:ün «Mahalle 
ra hasıl oldu. Kırta.sıye kA.r ha.dlert yeniden tespit hayatı> denilince hemen Hüııeyin 

••• edllenıııc IU nretıe tespit edll.m1şt.ir: Rahmi' nin mahallelerini hatırlıyo-
Bir münevverler meclisinde, iskan İthalft.tçı 1ç1n ytizd& 25• fıoptancı için ruz ... Sanki üstat yazıcının anlattık· 

d n__ artık 'b- yüMe 10, pera;lcendecl içln y112ıde 30 1 d b k t b ld h 11 itleri konaıuluyor u. DCU.• :ıı istanbul için t.optancı k~n kab\U 9_ arıın an . a~ a stan u a ma a e 
niınde ldiılkleımİf intibalarmu an- d1~lr. yo~U§ gıbı ... Hatta k~nar mahallı: 
lattım: Bu suretle, evvelce yüzde alt.nıJşi. lermden bahsederken bı!e ora.lan yı. 

- Turhal'la Tokat arasında öyle kadar yükselen klrlar tahdldedll.m1t- ne Hüseyin Rahmi'nin gözü ve Hü-
l:Nr nahiye gördüm ki, burada 45 H- tir. seyin Rahmi'nin gözlüğü ile görü· 
neden fazla y~ıyan kirna. yok· yoruz ... Mesela bir kenar mahalle-

rinden bir parçası ise buralarda da 
akordeon öyledir... Mahallelerdeki 
llkordeoıı bolluğu •izi adeta tafll"• 
tır ... Şehrin İıtanbul aemtlerinde 
akordeon bir talebe, bir genç ç.ıllg111 
haline girmiııtir. Pencerelerde bu mu
siki aletinin kaylfl mnuzundan geç· 
miş bir çok delikanlılara ruiarsı:nız ..• 
Utlu tazeler gibi ... 

btanbulun yeni ma.hallelerindeki 
dikkate değer manzaralardan biri 
do balkonlardır. Eski genİf bahçeli 
evlerin yerlerine kurulan apartıman
la.rın balkonları teraıalan saksılarla 
doludur... Akşam üstleri tıpkı bah
çelerimi 'ulayan meraklılar gı'bi bu 
balkonlarda saksılara maıraba bo· 
pltan\arı görününüz. 

«Dersi aşkı öğrenmeğe 
rehber oldu gözlerin .. » IOl14 ... - dedim. - Ve bir müte· 

50 
k sinde akşam tabloıu .•. Perde perde 

basSts, buna benzer bir köyde etrafı asa karanlık basıyor ... Bir evde salla-
b• · an] lôl İıto bir cam 1an1?ti1111 ... Hiddetli •aran ta ıate, sonra ıns ara me nan salıncağın gıcırtısı... Kafes ar· -

l ·ı b-•--·- ş tl nJ w bir ses gümbür gu·'mbür, perde per-rne u ~= « u o ann uzu ugu kasında. bir ut tıngırtısı .•. Ve yo~urt-
al 'lt b" k 1mak de yu·'kseliyor: norm teraJ e ar arq o ge· ş• d • k d b• k çuların, gazcıların melankolik ses· 

rekti: halbuki ;..te ilci ıantime i ...... ;.. ım ıye a ar ır ço 1 . - Durun siz hınzır yumurcaklar ... 
Şu ağaç eflake ~r çekebilen ci,;.-;;;. sahip çıktı erı. .. '. . . . Ben size öyle ibir futbol oyunu veri· 

cinayeti 
Suçlu kaza olduğunu 

iddia ediyor 

Sayın Fuat Köprülü bir mülaka
tında: 

- İlim «modem bir doıyacıhlu 
haline giriyor ••. demişti, Ve bir ilina 
kütüphanesinin, dokümanlan, ken· 
disine limn olan mıliunab en iri 

Evveltl gUn Slrkec~ Omı.aniye d~ bir Jf!t. old~u aö,fl. 
cadde.sinde ot.obü,,çü Sa1d1n yımha.- ~- «Doıya» denilen teJID ~ 
n-eslndo benz1ncl çıra~ ot111 ya.§mda. ~•.deiil • .bayatımmla ~a !* l:ııl
Muharreml ta.bM.ıca 1le öldüren ha- yiik bir laymeti. ehemmiyeti Vlll'

mal Sa.mi dün a.dltyeye verilmJ$1r. Ne.~ ki bu~ bu~ 
Sultanahmet birinci atılh ceza mah- Yetin çusumas f.rlanda itile defiHa. 
kemeahıde 30rguya 91*ilen ~ va.- • Hele evlerimizde cdocya. mn y .. 
kayı ~yle anlatnutf;ır: n hile yok ... 

- 83.ldJn yazthanC3inde 1d1m. 8alt c•• •• b• İnd L · unun ır e &apmuz çalama 
dışanda. oldutu tçin ben onun mua- çantalı bir adam bize· .. 
sında. oturuyordum.. Beınzmc1 çıratı • 

1929 
• ·• • • 

Muharrem de geldi. O sırada ben bir - • • sene1ı Vel'IWDJ verdifiai
kAğ:ıt çıkamı.ak il.zere masanın eözU- ze d~ bır kayıt bu~~";'L s. 
nü açtım. İçinde 1b1r tabanca. gör- vergmm makbU%UllU sröatenmz. •• d-. 
dük.. Mutıarrem, cNe g{lzel tabanca. ae. yüzde kaçmm bemen o unİyecle 
Şunu çıkar da bakalım. dedi. Taban- bir dolabın gözünü açıp. bir uma 
cayı aldım. İçindeki fifek p.rjörlin.fi içindeki vergi makbuzlanndaıı 1929 
çıkardım. Muharrem de karşımda tarihlisini ayınp da tahsildara mata• 
dunnll3 bat:ıycırdu. Blr aralılı:: pa.rma- biliriz? .. 
ğım tetiğe dolcnnmllf, ta.banc& blr- . 
denbl.re patı:ı.dı. Muharrem de vu- Ba senelik ungazı makbuzlannı 
ruldum diye ba~ıra.rak dıı.,ttı. Namlu- &aklayıp da aarfiyatta bir fa.z:Jalık 
da ku~ olduğunu bl.lm.1yordum. olup olmadığını k&rJılattıran ~aile 
Sllllı da ka.r.aen patladı. TetlRl ben tarursUl12? 

çekmedlm. İçimizde 1 O senelik reçetelerini 
Krunğınd.an vurulan Muharrem ot.o- - b.em de en lüzumlulannı - salc

mobUle hastaneye götilıillümn yo1da hyan kaç kip vardır? •. 
polis memuru Alunede, Muharrem.in V L ...::-.ı b"' .. h 
kendisini tasden vurduğ'unu tabanca e ou y...-uen ulun aya.tımı.a 
Ue n4&.n alıp ıı.teş ett~' söyleml..ş. boyunca ne. ı~nblar, ne bitip tU
tır. Yaralı hasta.nede öld1lğil için kenmek bilmiyen arattırmalar .•• 
btmdan başka ifa.de veıem.emlştlr. Hatta: 

Mat buat davası 
- Sana vermiftim... Sen sakla· 

mlfbn ••• Sen almıthn !.. diye miina
kaplar! .. 

l luıeyın Rahmı kenar mahalleyı rim ki alamadan gidersiniz... Daha 
dir; bodurlaşmıı. Şu manda buuğı k d k d '-1 l o. a. a.r ~yu. ve Usta ane ren" ere geçen gün bu camı beı liraya taktır- Nadir Nadi ve Hikmet 
kadar küçülüp, fU öküz Cfeie ben· İ:Jtanbul belediyesi. tara!uıdan Mısır çızrnı~tır kı bır çokları cmahalle.> dım. Hem ıirndi cam nerede kH .. 

Elcserimizin tc°aile doıyası» diye 
bir ıey aklımıza bile gel..ınemiştir. 
Nüfua kiğıtlanm.ız ayn bır yerdedir. 
kunturatımız bir dolabm gözünde. 
mühim mektuplar tamamile bafka zemi~. Eşek keçi kadar cücel~mif. çarşı.sının tanzlml esnasında 60 kasa. denilince yalnu: ve sadece onun re- l•te Hüseyin Rahmi'nin mahalle· 

insaf edin: Bütün mahlüklara bu de· bulunm .... +.,, Ça-ıd.a.ki dllJCkAnlannı k 1 la H lb k' 1 bul " ....,.~.... .,.. orunu an ıyor r. a u 1 stan !erinde ve cSinekfi Bakkal> daki ço-
rece tesir bırakan tabiat insanları an- beledJyeye satan birçok kimseler be- mahalleleri hakiki birer alemdir. Ve ki b ·ı eclikl . d ki 
nlandırma.z mı?.,, ledi.,Yeye müracaat ederek kasalann H" . R h . b 1 . k cu arın ı m en, oynama ı an 

k dil ln l ld A-.. blLdl 1~1 useyın a mt un ardan bır açını bir oyun ... Onlar ancak kaydıraktan 
Memleketi çok iyi tanıyan bir ar· en er e at o U51ınu mı.,...er- k b' .. . . N k • 

dlr. ı~çere ıze gostermı,tır. e >:az~. kö~e kapmacadan, <uzun eıek> den. 
hdafıml% da f(;yle dedi: Belediye bu vaziyet karşısında. 1ş1 ~ondan so.nra mahalle ve semtı bu- cbirdirbir> den anlarlar... Bu ma-

- Bunun aksini de ıöyliyebiliriz. a.d.llyeye verml.§tlr. Adllyenln kararın- tun hatlan ınceleyenlere pek az ru- hallelerdeki çocuklar - ne tuhaftır 
Bwıdan yirmi sene evvel, köyleri do- dan sonra kıı.sala.r açıl:ı.caktır. ~eliyoruz: Mese~a ~ereke! vers. in ki ki _ kaydırak, cuzun eıek> ve 
iaııyordunı. Bir ihtiyara rasladmı. t t H 1 d Ed b S ki B ı_ j us a a 1 e 1P ıze 4 ıne ı a"-- c'birdirbio oy:namıyorlar ve bilmi-
Konuıurken Yeniçerilerden bahset· Vali ve Belediye reisinin k.ab. 1 ~e~mil .:enkl~ri, gölgeleri ve yorlar dal.. Hele cuzun eıek> oyu-
mesi pribime gitti. «Ma.tallalı • kaç Ank d k• l 1 çızg,len ile gosterdı .. , nunun iıımı·01• bı·ı- 1••1·tınemı·•ler ..• 
J'&JlRdaım. yahu .•. » demem üzerine: ara a ı emas arı .. y ... 

cBen 0 kadar ihtiyar .. yılmam... Vall ve Belediye Reisi B. doktor 1:'kin hay~t _dur~~ror. Bugün~ Hü- ! cKaydırab oyununu dÜ§Ünün.,, Bir 
Aul Camus Ali diye bit pirimiz var. Uı.tf1 Kırdar, Ankara.da bilha.s:9a. şeh- ecyın Rahmı nın butun çocuklugunu zamanlar lstanbulda bun<laıh daha 
Sen git, onunla konut komqacak- rlm!'Zlıı iaşe lşlerlle, od11n ve kömür geçirdiği Şekerci ıokağından, Sinekli ~ meşhur bir mahalle, 110kak oyunu 

blrllği meselesini alikadar VakAlet- Bakkaldan başka ortaya yepyeni İs- var mıydı"> 

Münif beraet ettiler 
bir tarafta ... 

Boluda divıı. vekilllğt yaptı!Pnı Geçen yılın yol parası makbunmu 
sôyllyen Osman T:ı.şkı.n'bat, Cümhurt- Kimb'l' ----' ? arayınız... ı ır nıcn:ue .• 
yet gazetestn1n 18 eyıtll 9U taıihll 
nÜ3hasında çıkan cF:ırazl blr tetkik Sonra bir a.ileuin hayatında baki· 
ıleya.hattnln netlcelerı. başltklt yazıda. katen tarihi denilebilecek bir takun 
Tüık münevverlerlnln ıstl.snası:ı ola- telgraflar. vesikalar vardır ki. ya 
rak nı!ııt duygulardıı.n mahrum bu- hemen bepsi kaybolmuştur, yahut 
lunduğıı Uerl sürüldüğünü. 18 mllyon bir kısmı k&.lnuttır amma ~rada, bu
Türk& ve bu ara.da bir Türk mlinev- rada ve darmadağuuk bir haldedir ... 
ver1 olmak sıfatlle kend41ne de mllll Me!ela doğan çocUklara evlenen· 
duygusuzluk isnadı .suret.ile hakaret ı · anı anl · ' 
edildiğin.\ iddia. ederek muharrir Na· ere. Dl§ an ar~ A daır tebrik te\. 
dlr Nadi va neşriyat mil<lUrü Hllcmet grafları.:· Yahut fil~a senede ya-
Münlt aleyhlerine dAva açmıştı. pılmıı bır seyahate aıt pıuaport .•. 

san ••. » lerle göı-üşecektlr. VaU ve Belediye tıın bul mahalleleri çıktı... Ve hun-I Geçen gün lc.omıunun oil u bana Aman evlerde biraz doıyacwlık ..• 
Ve bir iki dosya!.. «Yüzü parıömene dönmiit bir ih· Rcl.sl cumartesi sa.~ı 19hrlmlze dö- larm da kendilerine göre pek dikka-ı şunları soruyordu: Evvel1 Boluda açılan bu dAvııda 

tİyarm karıııma çıkarıldım. Gençli- necektlr. te değer bir hayatı var ... Size bun· - cEIJıakkatü> n• demek:>.. ora mahlrmıe.sl sallhlyets:ızı.l.k karan 
:r.:-~ ••-- l --'- 1 - b böl e J d b verdiğinden evrak İ.stanbulo. gelm.lf, Hik F "d ('."'_ ıpuue , ... ..,.il' ı aaaer erm U gey 4 k• • k J •htik"' ar an birini. ildiiim•bir ıemti an- cMam,İ• nin miouı nedir?.. met ·en un ı:.s 
yaktaıtıklarmı. kendi de padi?hm 1f~ a ay 1 an latayım ... l,ıe yepyeni bir mahalle... Adeta ,aştun. Çünkü bunlar me1- ~~ı~cı~~~ım~~~esıt:a~~~; ........ ., ........ , ..... ~ .... ..,... .. --. 
nefram (nefi.ri iım) fermanına uydu.. suçıle yakalandı Tek bir ev, tek bir apartıman yok ki hur kaydırak oyununun ~ befübatlı mahkemesi, İstanbul altıru:ı ceza 
iunu, asker olduğmıu bana bikiye Galatada Nazm.l, Abdürra.bman. eski olsun ... Bir Laleli mahallelli... ıııtılahlannclandı, ve lstan'bul "OCuk· mahkemesinin bu dava.yı rü-+a. aalA- da.hl böyle bir dAv& tkamesinln Şü-

y · b .,, ,~- hısların ve müddeiumumilit;"ln dcğıl. 
etmesin mi? Demek unarustan e· Morts ve Fedal adlarında. dört Jd4l Hüseyin Rahmi'nin mahallelerin- larımn ağızlarında dolaou dururdu. hlyetıı olduğuna dair karar vermesi anc:ı.k Biıyük Millet Mecll.sinln sa.lö.-
nfu: i.stik!5.lini kazanmadı;. bir de• ylllmek natle kalay satmak sureti.le de olduğu ıribi yine bir akşam tab· Kaydraltta celhakkatü~ yapmak, ilzerlne dün muhakıcmeyc başla.nnuş. hlyetl dahl1tnde bulundu.,l'iunu soyll-
-rirde bu benışcri askerlik çaima CÜ"' lhtlldr yapmak suçundan yakalan• losu seçelim... mamşi basmak pek çoiumuzun ba· tır. yerek: 
ıni, bulunuyormuı... mışlardır. Kaçakçılık bllrosu tarafın· Ud . k d şınclan geçen şeylerdi... DA.vacı istidasında, ld:""'"·uu yuka- B'"l ı.r ,., d 

d t im 1 k ili! k Yerine a Or eon s ~ - uo m maznun s a ..... e uı·uş.nu-
«- Caınus Ali emmi! - de- an anz. o un:ı.n evra m e>- •• onra yıllu var ki ben çoculclann nda yazdığımız fek.ilde anla.Uıktan ya. çıkanlmarnıza kanuni m'"s:t~ yok-

diın. _ Belki de yanılıyonundur. runma müddeltnnumUl!"fne ~rllerek lıte artık herkesin İ§ten eve dön- cbirdirbio oynadıklannı görmedim. sonra. hakaret suçundan dola.yı maz- t 
D-- • • d' tahklkata ba.şl:ınn~ır. M . . b he G l,,_ k d k b. d'-'-. nu:n.In ... " ce~"'"_ .... _, __ , ur . 

M ı . M k fi le ? ••••••••••••n••••••••••••••••••••••••• ·ııc k ,__h k Apar· e•eJc> ...ihi --L -Lali '·-·-•- btn Un. m!nevt tıımnlnatın ka.rar al- m ş r. et M avıı 
.._,ka muharebeye gitmiıım ... _. lme zamanı... eV"Sımın emem • a wa ay ıra , ar ıı:oır cuzun ............ -.L1ı~ı.ı.m.ı:u:ı.nnı va beş De ı tl Hlkın ü.nll de ı 

eıe a oı o ara artı.... men ı sıca oa ar a p.mı. ·• ., ... m~ıur man o o,-uı. ..... n mildataaya lştl.rak etmıştır. Neticede 
«- Bunamadak efendi... • diye der. Boiaı: bafka. Bostancı ve Kınab tırnanlann arasından 5üzülen kırmı- tarihe karıştı. tma alınmasını istiyordu. Evr:ık o- mahkeme. müddelımıurn!n.ln de mit-

akılh akıllı komqtu. Kavalab Meh.- pne ı.,ka tabiatta olduğu halde zı bir güneı ıııiı mahalleyi ka~l~· Bu.giiınü~ bi.lha.111a orta 11mf halk kunduktan sonra sorguya çek.ile Na,- tıalA.wn vechlle sadece intibah uyan
met Ali pqa zadenin askerlerine ve aralarmdalô mesafe kaç kilometr .. mış ... Bu güzel günden i.ııtifado ıçın mahallelerınde çocuk eğlenceai fut- dlr Nad.1 bunun Pet: gaı-lp blr d!va dıncı b1r tenkit yazısından ibaret olan 
ltütün harekata dair tafıilit venlt cik? ••• Heaaplayın ... İsk&n.a elveritli, bir çok camlar, balkon kapılan açtl· bol oynamaktan ve suratlarına siyah olduğunu, y&Zlmlın sa.d~ bir ten!d.1. bu netrlyatta Tilr1ı:: münewerlerine 

«- Canun bu kadar uzun ömür elveripiz olan Anadolu nuntakalan mıı ..• lGuııdaki apartımımda bütün kağıttan maakeler takıp, ellerindeki mahlyetlnde bulundtıkunu. Türk mü ... ~ha.karet vesaire gibi bir suç ma.htyeU 
l nevverlerlne hakaret ma.hl}"Ct.ln.de hiç görmediğtn~n Nadir Na.dinin ve Hlk-

olur mu İm.İt?... da. bmim göriifihne ıöre, böyle bi- &'iin bir İ.f öı.lüğü ile hamara.tç& ça ı· uzun sopalarla, sinema f:frnlerinde blr cihet bulı.ınm.ıı.d1tuu. Til1*: cam.tA. met Münlfln beraetler1ne knra.r ver-
uhatiyar (ne cahilsin!) manasına ribirine yakındır. Şarktan prba, fi· pn, dııanlarma çıkıp ca.mlarmı silen olduğu gibi dliello etmekten ve Tar- sına kal'lll böyle bir SUQ lflenm.l.t olsa mJştlr. 

JÜ%Üme bakarü: maiden cenuba. o~clan kıyılara !i.'~an. komtu bayan kıyafe~ d«: zan ~'bi act aca.b~iı~~ktaı\ ibarctr. 11111111111~~11111111111111111111111111111111111111111111111uı11111111111ınıw 
«- Zaro ağanın uzun yqamaal· külfetli göçlere bile duna pek hacet wııtırmıı... Onun her ak,aın idetı· Bılhaeea bu ıkınct1t lstanhul ço• aantra1lı pı1amuı vardır... Ve açık 1 baktlır .. a torik tavası yiyorlar 

aa inanıyorsun da benimkine neden yok, dir, lı bittikten . ıonra ev önlüğü~.ü. cu~lanm fena ~aldo ~rm~f· ·• <Mu- p.en~~~en . .Sı. önilne ıan ağızlığına ge• Nihayet gece adamakıllt ile;l~yin
İnanmıyonun I Bu topraklar, bu ba· (Su baabllf bekleme salonunda ç~~~~ır, sı~tına hır entari giyer ve .Y'l!- lc.elı 1 7 leo d~!~ acaıp hır oyun çı· çırdıgı sıgarasını püfilrdeterek yor· ce kı~n bitmesine rağmen h'i'la so
••· bu su. insanı yaşatır , .. IJ'abildi- ıördüklerimi kendisine anlattım.) zunu lıafıfçe boyayıp pencereıının ~rrmtlar .•. Butün yumurcaklar kt- gunluğunu dinliyor... kaklarda azimli sesi İ§İtilen bozacı· 
iin kadarlıt - itte. azizim. - diye ıözüne onüno o~rur rve kocaıınt he~~eğ~ gıt maskelerle dolapyoTlar. Yav&J ye.va§ karanlık koyula~ı- nm bağrı~Ian... Saat 11 - 12 ye 

Münevver arkadaıımız ilave etti: devam etti.- Sizin o müfettit gibi 'b~şlar. Şı§man lcomıu entar~ın~. ~~- f~te artık mahallede ra.d!olar aç~l· yor ... gibi oluyor ..• Uzaktan alatur· doğru açılan bir apartıman kapısı 
- Sizin de aöylediğiniz dojru- bir saba sulu .. ederek ufacık rötut· yıp, boyandı mı ve pencerenın onu- dı.:: Her penceredeo ~ı ~arlu ıil- ka bir p~o sesi: <Ah göööööz· önünde yüksek sesle ~u tarzda lco· 

dur, onun da iddiası eene doğrudW'. lar yapmaaı la:ıwn. Bundan çok fay- no geçti mi 'biliniz ki saat ya altıdır, zülubor:. .. w ler ... Sendeki o siyah gööözler ... ~ nu~malar: 
Dağlann yanında uçurumlar olduiu da bud olacaktır. Bunım için de, bil- ya altıyı beı filan geçiyordur... . < ersı a~kı ogrenmeğe rehber ol· diye bir p.rkı ... Karşıdaki va arka - Allah rahatlık versin Ham.ide 
cibi sıhhate uygun arazinin yakınm.- tiia memleketin bir iskan baritasma Biti~ikto oturan genç talebenın du gözlerin .. > taraftaki apartımanlan:la. akr.m ye- teyze ... Allah rahatlık versin Fer-
da kötü ddimli yerler bulunuyor. Bi· batti İlkin topoirafyauna .ihtiya~ a.kordeon sesi zaman zaman yük~.eli- B' Yan ti:a~~ b~k.~n~ Y~ tarafa .•• meği bll.Z!l'lıklan ... Tuhaftır, hemen hunde ... Allah rahatlık versin Şev. 
rinde Uaıni 45. öbüriinde 145 aene var. Yurdun evaafı. bplo Kınalıada yor, zaman zaman alçalıyor ... ~use· ır ~· e_r egı go~uze illtecek... her binadaki ıofra kurmak faali~ti. ki.ye .•• Bize de buyun.m ••• 
yaıanıyor. Şu minimini t.tanLuI ba• ile Yeniköy kadar bilinmelidir. Ara· yio Rahmi'nin mahallelerindckı genç H~!Jd ~ahmmın romıuı.lanndaki nl pencerenizden görebilirsiniz. l~o - Vallahi bunu ıı.ayma.m... C.-
rituı iizıerinde bile ne mütenevvi nwı:cLm çok Zaro •talar. Camua Ali- kadınlann. genç kızlann çaldıkia:n e.- er en ka~ıdan içeri girer gir· fU tarafa bamız ... Bir aile ıofrast-o nun ateş lllmaia ım geldi.ııiz} 
mevkiler vardır: Kiminin havası mu. ler yelİfİr ••• Ve n.iifuaumımm artma· ut lelllerinbı ırerini bu yeni semtlenn ~ez eo~ur, ~?ltiinürler, entarileri- nı kuTmUf, üıttı çiçekli mupmha Son muafirler evlerine dönüJor-
Jayimdir. veremi oturturlar. Birkaç sına. iyi tatbik edilmİf iskan ,q.,.. tam.amile akordeon 11.lnu,nr... Ve n~ ~· t• .. ~~~~~t giyerler .•• Halbuki llrtülU yuvaTlak muamn. etrafında lar ... Ulelidek.i maha.lle arbk uyu• 
lrilometre öt..ı eert seldiiinden, tinci• fiyad• hiçbir ~ ....._ir ola· oralarda kafa ark.a.emdan işitilen ut baz.mı ııordugumüz bu n erkeği bir çoluk çocuk otunnUfW .•. Biraz ev· yor .. . 
llm&ll takın ha. balta hbdw si- mu. (Vl. Nıl) tuıgırtill aud mahallenin lcaraktr miUmetre kadar urileemittir. Sırbna .,.eıı mahalle,.t .aran b.lık kokuwna 

Bay Amcaya göre ... 

- Dünyanın en meduı.nurtli izi-\ ... MeMIA, liitın aç liılmuınlul ••• Fazla yük yiikletilsn.lt ~ir at 1 ··· Dalı 1'ınlan bir aiaca glinler~ 1 ... Fareleri zulUmden kurtarmak B. A - Olabilir amma. bizimdi-
aanlıın g\ıya Amcrikadayuuı ba7 diye dai bqlarm.~J!!! ~ 7~ numna dava açıp. n ıebllilllh. "vu-~~ yapıp ~D s_4erlc.ı... için kedilerin. eo~UAA çı.nau4 ta· lencilerln cebinden banka çeki. pı~ 
Amca... - likl![ )'Jl~u.ı. P.ıhiw ıtdtdcr... karlarmt§l •• ı - lantn. yüzük, deste deete para çılc.hit· 

na bakılırsa meıb.amet reıkona lawt-
b\lllulard.al... -



20 sene sonra aahne hayabna 
d&dlyor ve tekrar filim 

çevirmete ba,lıyor 

Raqael Meller 

Fransız gazeteleri, 20 •eneye ya• manclanberi birçok valt.alar olmtl§• 
lm zamandan'beri ..ı.ıa ye filim ha- tur. Halk acaba Raquel"i beğenecek 
yatından çekil~ olan bir aıôltin midir~... Cuino de Paris idareai 
yeniden çalışmağa bqla.dığını haber buna ceveb cevabım veriyor, Mau• 
veriyorlar. Bu artist, aİıle:İz filim &&- rice Clıevalier'lerin Mistinguette'lc
manında büyük töhret kazanm!f rin boı bıraktıkları yeri bpanyol ar· 
cılan Raquel Meller"d.ir. tistin dolduracağına emin bulunu-

Raquel Meller İspanyoldur. Artist yor. Casino d.! Paris ıahnes.inde ae
olmazdan evvel Madrid' de gazete nelerdenberi bao artist Mi&tinguette• 
.atardı. İri siyah gözleri, eimaiyah ti. Son zamanlarda bu emektar ar
.açları derhal gözü çekiyordu. la- tiııt adama.kıllı ihtiyarlaclığında.n ye
panyada esmerler çoktur. Fakat Ra- 'ri~o.daha gencini bulmak lazım gel
quel Meller'de bunlara ben:ıemiyen ın.iştJr. Raquel Meller de pek genç 
bir cazibe vardı. O kadar Jci İapan-jdeğildir, y~şı. kırkı g.~miştir. F~t 
yol ressamı Leonard Sarlui süze} 1 ~~bol ~~tınguette ın kı~~-olahilır. 
eazete satıcısının bir rcamini yap· G~l ~«:5ını muhafaza ett!ıgı de te· 
mış, J.,panyol muharrirlerinden Go· mm edılıyor. 
mez Carillo da k.endiaini 1ahne ha- Raquel uzun ııeneler zarfında 
yahna girmeğe t~ etmişti. Fransızca konuşmasını düzeltmi,tir. 

Ra el.. ·· l · d ,...__ Bunun için timdi filim çevirmesine qu ın guze acaı var ır. ~e- .. 
...... 1 ·• d .. v.. t 'k .. . engel kalmamışhr. Bu ıtibarla yakın-""' sa ıcısı, gor ugu cşvı uzenne d . . . 
:...: · b k k b' ·· "'- h ld h a aıınema ıçın de çalışacaktır. 
"'9'nı ıra ara ır muz~ o e 11& -

neye çıkmış, şarkı aöylemeğe hafla- Raquel Melhr belk.i gene eski rağ
mıştır. Raquel Meller daha ilk ak· beti görecektir. Fakat kendisini ha-
9amdan büyük muvaffakıyet kazan· kikaten çok takdir edenlerden birini 
mıştır. Yeni artistin koyu ıiyah aaç• bula:rnıyacak.tır. Bu, eski İspanya 
)arının çerçevelediği k~erli çehresi, kralı on _üçüncü AJphonşe'tur. AJ
esrarlı gözleri, hal ve tavrındaki ca- phonıSe, tik defa olarak Madrid' de 
:ıibe derhal bütün seyircileri teshir duc d'Albe'n:in evinde verilen bir 
etmiştir. Artistin ıöylediği şancılar ka~~! resminde ~rtisti_ görmüş, sö!: 
da hep hasreıt terennüm eden terler· Jedigı ıarkıyı dınlemış ve ken<Üeı 
di. Raquel ertesi günü meııhur artist a1kı~lamıştı. Kral, genç artimi tcıbrik 
olmuştu. etmel için yanına lcadar gitrnif!J. 

O sırada, 1922 eeneeinde, Avnı- Raquel, hiçbir teşrifat kaidesine 
panın her la rafında J..panyol tarkı- ba1mııyarak krala aormtı§tu: 
larınd, fspll'1yol artistlerine büyük - Hakikaten tarkı hoşunuza git-
rağbet vardı. Hemen bütün büyük ti mn 
müzik hollerde İspanyol ıarkı ve Kral gülerek ıu cevabı vermi~ti: 
danıından mürekkep birkaç numara - Bir krala ya sen denir, yahut 
ln.ıhınuyordu. Pariı'in Olympia ti- Majeste ... 
yatrosu bu yeni artistle bir mukav~ Raquel ~teller, kendmni sahne 
le yaptı, Raquel Pariıı'e geldi. hayatına teşvik eden bpanyol mu-

Tiyatro idaresi, henüz Fransada itarrir Gomez Carillo ile evlenmişti. 
tanınmamış olan bu artisti tanıtmak Kocası bir müddet evvel ölmüştür. 
için hfrçok fec'.akarlıklar yaptı. Niha· Şimdi bir kızı vardır ve on\llöl tahsili
yet bir akşam Raquel Meiler sahne- ne çok dikkat etmektedir. Her sene 
7C çıktı. ParİBtc de, Madrid' de oldu- kııının mektebinfo mükafat tevzii 
iu gibi, tam muvaffaqyet kazandı. resmine gider, mükafat alanlar ara
Bunun üzerine kend.iaine filim çevir• unda kızının ismi okundukça yuzu 
meai teklif edildi. Artist teklifi kabul .bzanr ve çehresini tatlı bir tebessüm 
itti ve işe ba~ladı, Çok zeki hir ka- kaplar. 

~olan Raquel, filim tekniğinj ça· ------------•• 
~ kavradı ve çevirdiği filimlerde Giinlük Borsa muvaffak oldu. Btnılardan bir tane
m: c:Şahane menekşeler> bütün dün
,.Ja şöhret kazandı. 20 aene evvel 
~ filim İman bulda da haftalarca 
Pterildi. 

İstanbul Borsasının 21/4/1942 Fiatta.rı 
Londra üzerine 1 sterlin 5.24 

Nevyork üzer1ne 100 dolar 132.20 
Aradar. birkaç aene geçtikten Cenevre üzerine 100 

llOMnra aözlü filim b~ladı. Raquel İsviçre 1rankı 30.03 

Çocak bayramı 
-·-

... ... aabl1e .,.W: 11 mı.n 
~ mDna~ bir batta 

"9rsm .S.. bh' Proıırazn ZıMırlaınıf
• • Dlmzı. gtbı.1l meru1mden mn-

• f00ıı*2an. f'br tıeıvzl. edilecü; -
..... pat "11lertne (Halktm) tmM1l 
~ taNfmdan Belkıs pı:,em tıem* dleeet:Ur. M nf6an cuma. ıecesl 
tıemaıı J'8l)11acak. ıa cmnarteal günü 
fOC'Ulmr 1ıan,fmdan teınslller, 26 pe.
•r ltmtl de ıuo dan 19 alcada~ bir 
toeuk balom bazll1a,:naca.k, baloda ~ 
outıa.ra yemiş d&lıttlacaktır. 27 n1-
mn pamrtem günü 18 dan 20 ye ka
dar 11!11 n fal"kl müsabakası yapıla
cak, 28 ııJsan .ıralı gecesi de muhteıtf 1 
zı:ııekberp'.aerln 1.ftlmklle büyük bir tem -
1111 Terilecektlr. 
Kadıköy kaza şubesi: Kaza ve na.

biye ldare heyetleri, mekteplerde ço
cuk bayramını kutlayan çocukları zl
,.aret edecekler ve bazı küçük yardım
larda bulnacakla.rdır. 
ŞUe k&za tubesi: 23 nisan günü 

Halkevi bahçesinde yapılacak mera· 
11.mden sonra çocuklar otobüs
lerle gezd.1.rllecek ve kendllerme şeker 
dağıtılacaktır. Bundan başka Şile ka
zasında güıtıi.\z QOCuk müsab'.:1.ka.sı ya.
pılıı.caktır. 

Vsküdar kaza şubesi: 23 nis.-uı günü 
Balkevl önünde yapılacak mera
llmden .anra QOCu.klar giydirilecek 
Tiı Zeynep Klmll hastanesinde yeni 
doğan çocuklara kundak takımı da.
tıtılacaJctır. Burulan ba.,ka b:ı.yram 
mfuıuebetlle çocuklar tramvaylardn. 
remırtlecektir. 
Bakırköy kaza •ub4!6i: 23 nisan gü

nü mera.51mden sonra. Hallrevl sa
kmunda çocuklara kukla, lta.ragoo 
tıösterllecek, 25 nisan cumarted günü 
mat 15 den itibaren tümen bandosu 
)§tlrakile Halkeı;i ba.hçeslnde bir j 
gardenparti yapılacak ve çocuklara 

1 hediyeler dağıtılacaktır. 26 nlsruı pa- 1 
zar günü birinci llk mektep balıçesin
de tümen bandosunun 1şth-aattlc ço
cuklar e~endirlleock ve 29 nisan çar -
~mba ıfuıü Halkevı salonunda ço
cuk vell1erlne bir temsil vertıccektir. 1 

Adalar kaza pbesi: Merasim-
den sonra Parti, Halk.evi ve Cürr.- 1 
huriyet meydanlarında toplanan talc- ı 
be arasında eğlenceler tertibedilecek
tır. 

(İstanbul ve Beyoğlu scnıtlerindclt.i 
.sinemalar bazı seanslarını Çocuk E
sirgeme Kurumuna tahsis etml..şlerdlr. ı 
Kurum şubelerJ kendi mıntakaları 
dahlllndelö mektep ~ocuklanmn in
tizamlı bir surette ve bir progrnm dn-ı 
hlllndıe sinemalardan ısttradcleıin1 
temin edecek1Prdlr1. 

EMİNÖNÜ HALKEVİNDE 
Eminönü Halkevind<:n: 23 nlsar. I 

Milli H1k1miyet ve Çocuk bayramllc 
çocuk haftıası içinde Evimizde yapıla- 'ı 
caık toplantıların programı aşağıya 

çıkanlmıştır. Gelmek ı.stiyenlerin gir!ı} 1 
kartlannı büromuzdan almaları rlcn , 
olunur. 1 

Program: 23 nLsan 1942 perşembe 

günü saat 15,30 da: 1 - İstiklal mar
~. 2 - Si>'z: Kütü~ ve yaym, su
bes!nden Hikmet Turhan Da~lıoğla; 
3 - Koro konseri: Ç. E. K. Eminönü 
kaz:ısı çocuk koro heyeti. 

24 nisan 1942 cuma günü saat 21 
de: ı - Söz (Çocuk .sevgisi ve nile): 1 

DU ve Edebiyat l}Ubeslnden A:!ıeddb 1 
2 - Temsil (Kibarlıık budalası): Tem
sil şubesi. 

25 nisan 1942 cumartesi saat 21 de: 1 

Sosyal yardım şubem1zin tertıbettiği 
(Bedii dansları müsameresi. 26 ni
san 1942 pazar günü saat 21 de: ı -
Söz (Sağlam olmak için nasıl yemek 
yemeli: Dr. Ali Şükrü Şavlı. 2 - Tem
sil (Kibarlık budalası l : Temsil şubesi. 

BULMACAMIZ 
1 1 1 ' 1 • 

Soldan ıap TC yukarıdan qatı: 
1 - Hanım klZ. 
2 - Bir göz rengi - Baltkaniyet. 
S - Kabaca değil. 
4 - Açık anlatmalar. 
5 - Nazar kılarak - Bir edat. 
6 - Adaya hükmeden. 
7 - ~zm ya.n duva.n. 
8 - Avadanlık - İ:nşaa.t tc1L 
9 - Sorgu edatı - Nota ~ İayaıı 

eden. 
10 - İplik - Cerahat. 

G~en bnlma.camız 
Soldan sata. Te yukandan aşalı: 
1 - Üniversite, 2 - Ne!lne, Beş, 

S - İfakat, Ali, 4 - Vlkayeacten, li -
Enayi, Gece. 6 - Rete, Metıs, '1 -
Ege, 8 - İbadet.eder, 9 - Tefecl, Eda, 
10 - Eşinesorar. 

YENİ NE$R(YAT: 

FOTO MAGAZiN 
Fotıo .Magazinin 69 uncu sayım ka

Patında. G1nger Rogers'ln. nefis bir 
resmı BWılü olarak ~- Bu ntıs
hada Fazıl Ahmet Ayka.ç'ın yeni blr 
şiiri. vardır. 

MİLLi HAKİMİYET 1'C 

Gençlik Bayramı 6erdlne 

ALKAZAR 

PEN
"3 LER ,. 

% SAmA - 12 DEVRE Z5 KISIM 
HEPSİ BİRDEN 

Kin ... İnWmm ... Cin.ayet, .. Kan
lı mücadeleler nımı. Şlm.d1yo 
kadar gördüğünüz bütün .&erlll 
sinema romanlarının şöhretini 
gölgede bıra.kacalc bir şaheser. 
Yer bulmak ve 1zdlb.amdan geri 
dönmemek için lfitfen. tam aea.M 

saatıerlnde gellnJz. Seansla.r: 
Saat 1 - 3.30 - 8 ve 9 da 

l, _________ l_s_ta_n_b_u_I __ B_e_I_ed __ iy_e_s_i_i_Ia_An_I_a_r_ı ______ __,J 
Yalon - Millet çiftliği yolunun katran kaplama ameliyesi açık eıksllt

meye konulmuştur. Keşi! bedeli 8008 Ura ve Uk temina.tı 600 l1ra. eo Jı:.ııruş
tur. K~I! ve şartna.me Z:ıbıt ve Muamela.t müdürlüğii bleuıln.de görlile
bUlr. İhale 4/5/942 pazartesi. günü saat 14 de Dai.m1 Encümende yapıla.cak
tır. Taliplerin ilk tenıinat makbuz veya mektuplan, ihale tarilı1nden üç 
giin evvel vUayet Nafia Mudürlüğüne milnlcaatıa a.Iacakla.n fenni eb.Uyet 
ve 942 :yılına ait T1caret odası vesikalarlle ihale günü saat 14 t kadaı Da1-
mi Encümene vermeleri lazmıdır. ("689) 

işçi aranıyor 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

lşletme!eri umum müdürlüğünden: 
İ.§retmıezmz Şl.§ll t:aml.rhanesl. için ım.tlhanda. ~e~ ~ t.e 96re 

saatte SCI kuruşa kadar ücret verilmek aureWe ı frezeci, -iO qUk dem1rc1 
ve te.sv.l;vec1, 6 torıı:ı.acı, 3 boblOOr, 3 el kaynakçısı, il elektrlk ~ t te
nekecl, v. 10 &Wclye ihtiyaç vardır. 

ASk:erllkle alA.kası. olmıyan ısteklllerln nüfus M:v1yet ollııdanı, h~tl 
bal Htıdı, f adet veıslka. fot.otı"afı ve ıimdlye kada.r oallŞDlJŞ oldukl-a:ı mil
emıeselerden a1ınm.MJ lyt htzmet ves1kalan ile blrllktıe 24/W942 tarlhitı,e ta
dar sut H den 17 ye 'Dl.dar idarenin Metro hanı zemhı icatmdaki zat ıtıerf 
Slıell Mü.dlirltığtine ırrlh'aca.atıa.rı J:U:zumu blld1r1llr. c47'13> 

eller Fransızcayı f~panyo) ~vesile Madrld üzerine 100 pezeta 12.9Z75 

konU§Uyvrdı:ı. Bunun için artık. filim Stokholm üzerine 100 kuron ~'J.'i2 Teknı·k okulu Mu··du··rıu··gu"' ··nden 
prirmesine imkan kalmadı, artist ESHAM VE TAHVİLAT 
tdcrar sahneye döndü. Bir müddet j Ikramlyeli % 5 938 UUl8 A k k • J • J " 
tok rağbet gördü. Fakat halk ya- <;O ., 934 Sıvas - Erzunım 2-7 1g.so çı e Si tme ı anı 
v ... ,1nva,, cViolettera> yı, cRelica- ~ 7 941 Demiryolu I1 19.45 WW!Mı2 tıa.dh cuma. günt1 mat 11 d.e İsta.nbulda Yüksek MUıhendls 
ıio> yu dinlemekten bıktı, lspanyol m.ektebı m~e eamntme komjsyonu odasında. (1499.07) Ura bışl! 

1 ALEMDAR H MiLLlf de 
Flllpin adalannda Amerikalıların ilk harplerini yqatan 

KAHRAMAN SUBAY 
yaratJouı ı CARRY COOPER 

Aynca: Bu aenenin en nefiıı l>ediain 

AŞK ILANLARI 
Bugün matınelerden itibaren 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinema Diinyasının en 
parlak Yıldızı Bolivut'un 
en güzel artisti 

SİNEMASINDA 

HEDDY LAMARR 

JAMES STEWARD 
tarafından llA.hl bir surette yaratılan NEFİS BİR ŞAHESER 

AŞK YILDIZI 
Oôzleıinizi karna..)tıracalı:•. Gön~inlzt teshir edecektir. 
pİKKAT: Numarah koltuklar bugünden satılmaktadır. 

BUGÜN MARMARA' da 
DGnyanın en bt1yilk ıUbe.i: ALİCE FAY' in yan Uaheleştlii 

H E L L O! B R O O W A Y ! ... 
Matinelerden itibaren. başladı 

Bu .enenin bu mı m.uhteıem filmi ıerefine 

Ayrıca: ROBERT TA YLOR'un 
Kalpler titreten harikaaı: 

BENi HATIRLA! 
Birbirinizi kaybetmemek için 

Liitfen el ele tutunun uz! 

Çbk.U: kapmndan tramvayların. otobüslerin Ye otoımihillcrin hu 
haha da afiçlükle ceçece~i lıtanl:iulun en büyük en v&sl ve en ç'* 

eevllen 

ÇEMBERLiT AŞ SiNEMASINDA 
BUGON MA.TlNELERDEN h1BAREN 

Blitiin latanbul einema .everleri, birbirlorile müaaba1'a edere.ine 
ıel n akın halinde yer bulmak için toplanacaklardır. 

Miıal olarak Tllcude gelen eımalsiz bir şah~er 

&lkazar 
Muhasarası 

(Türkçe Sözlü) 

ı9on Mmelerde güzeran eden en kuvıvetli heyecanlar; en kanlı "Taka
lar. «Jl mtith.İf harpler, tefrikaıra düıen bir milletin feci akıbeti. ıö· 
w61memiı kahramanlık, fedakarlık aayretlik ve vatan.aeverlilt NL-

neleri: kanlı müea.deleler, miithit boğu§Illalu •.• 

Bu muazzam ve emsalsiz ıaheser 
MÜNHASIRAN VE YALNIZ SiNEMAMIZDA 

GÖSTERİLECEGlNDEN 
Yer bulmak için lütfen tam ıe~ saatlerinde te rif ediniz. 

E L H A M R A'da 
Yann aktam saat 9 da 

ALEV ŞARKISI 
ALEKSANDR GRAY- BERENls KLER ve 

N.nyork Metropoliten operasının eın meşhur artistleri. 
menklı lbir aşk maceraııı. 

Fevkalade 

• 

Münakalat Vekaletinden: 
Münhal Liman Reislikleri 

Mftnhal l1maıı relsliklerlııe tayin edilmek üzere emek.U\Y'8 a;ynlan '"'Y& »
W'& edam. güveııte de.n.1z Blibaylan lle Yüksek Deniz T1caret1 Mek:tdıl me
~ ta.M:p ola.nlar halen bir vazifede ıseıer bulunduklan Wzıı. ,. 
Uı:am~m ear1h ~lerile doğum tarihlerlnl rOeterlr bir~ 
~ eıvralQ mnsb1telerle 9Xl 4 « ka.rtposta.b et:>a.dında yanı gıka.2'~ 
blte;r adet boy fOtotrıaıflannı lliştlrerıek Münalrnlllt Vek!retine m~t • 
melal( DAiı olunur. f2fW1) ("89) 
~ r>enız Tlcaretl mektcıblnden çıkanlar içiın: 

ı - Memurln kanununun .f üncü maddesinde yazılı evrakı mtııblta 
J!lıneklıkı:Jkt1stlfa ederek ı.şıerinden ayrılanlar içln: 
t - Sten hul:\rolan, bulunmadığı takdirde askerl sl.oU :DW'.Jl6lt 

raJ:a.rı. 

moda 1 da bir parça hafiflediğindeaı, Nişan 1 anma bedelll İstanbul Yıldı:zı T8knllk dltulu tedrlsa.t binam zom1n k:a.t.uı.da yaptın-
nı.ğb t aznlma y başladı. Raquel bu· laca.k ~ ı.,ıen ac;lk eb1ltmeye kaı:rulmuştuı. Mukavele, ekslltnıe, ba.- Ticaret Vekaletinden: 
nu a layınca s; hneden çekildi. Operatör ömer Va.si'i AJıOO.r lw:l ymdırlıt Sol8r1 aea:ıeI. hususi n fen.n1 oart;ruımelıer1, proje keşi.! hulAsasl.lt: VekAletlmlz halk ve ordu lht yacını karşılamak üzere ham ma.ddelıerlnl.n 

Raquel Meller şimdi yeniden ça- Aza.de lle Mustafa. &.ı.'bun.cu oğlu Yük- buna ıuatetWı1 diler "1'P.k "2'X1drr.da. otulda gör6lecekt1r. tedarl'ldnde tarafımızdan dn tedbirler alınmak suretııc ook miktarda ısta. 
ı1şm a başlıyor. Bu defa Pariste sek Mtihendls Necmi nl.~anlandılal!. Jıfuvalııbı.t tıem1Dıatı 112 llradtr. ar,bı.sJ.z margarin lmftl ettirmek kararındadır. Margarin imallno nuıhrut 
c · d p Ni.,an töreni 20/4/942 pazartesi a11n1l ~rtn en u IJ4r taabbfrtıt.e (MlOO) 1Uahk ba J.oe bemJeT iş yJıf,Jt.$- tcslsn.tı olup da bu mevzuda çalı.o:ubllecek ve Ve.kıi.letlmizle 1şbirll~ yapaııı-

ns~,..0 e aris'de sahneJıe çıkacak, Takslın Belediye gazlnoou ~ ıalo- ne. dabı tıa(el«r!Ddm almlf oıctlJla fts1tala2:a ıetJ.naden İ!ıla.nbul vııtwye- Iecek eşhas ve müesse.selt'rin ~el h.y tll ınumeSSlllCrlni 27/4/1942 pamrta'il 
8!111 z ı:ı~nda bir de filim çevirecek- nunda ve ~amlmi bir aU.e muhitinde ttne mitraıı 4llltcne 1ıartbtndıep. tat.n. rftnıert baı1ıç (3) eQn evvel alın- günü .Ankarnda İaşe müsterorlıınnda bulunmak üzere göndcıınelerl 1lAıJ 
tir. Ar• ın sahneden çekildiği za-, y:ıpılm~tır. Saadetler dHerfa (4109) olunUl'. <•775) 



!'!' ANMJL 111\ YATI 

~·'··· lıltları' '-"-... - !'u,,~."' ~Jtıl ., "1 , 'I ~ Jt, I'' 

~ .. -r-.:-...:=~ Soıyetler Alm .... ı.a • ... =:t=,~~ ~E.~.:i.:: -.:.l-·...:n-..= an H1tllft1111na ne 
=-d~-=-~·== =-~=~ ==1.-=::.:~~ suretle kar-ı koyacaklar 7 ~-= ~--.::.~-.:r..: ;r~s..:;=: 'l 
~-...: '"1&:;...,... .. .,..._..._..., - ·~,j::=:-.:.::: .,J'.:' ..,.ı...;..ı. Almanlann ilk 1 Yhan: 1 ..... gedikler açdma11 da kabildir. 

lılri da ....WwM tJu• ..... ... edi -" Glmft m..da. fmatta ""laava prtlannda M e iri Y S.U... Alman ordularmm ~cri-
silside ekmeie, Yemeie terci. e __ 1,. __ .,_Blllnm• ~ • ..... ~onm. -I-- pel'- aldnmalan .. kadar mutlak ile • ~el) mınan --el-%- L--L tar fl d 
wlilımeie 1-tlanan ha amneı... - _ ... _.... - · ..... pmcere ara1• .,_.._.- ma- So eti · ll rindeki bG · ...- --..• a ar an yap1-
Wbn<k yazahp çizilenledD, baıt- • ... AJI... ....... W. ....ı... ~ ........... lan vybu enn :U e O-. ı.r. ~~ l.pk Ameribnm da ~ .._tejilı: ehemmiyette bir mır 
.iddt bir m&ıcadele de ..dcel.... Mıhd; elden t;uMıı n ıH .ı ..... ml»i ı..r ~ ~ lı ~ da bel ... ,_... •e .._ ~ •ldmmını Ye netice~ .. hk iki ~ ,._; ealdı ar anıiaak- lna lat .. üynıde 1N .ı- ~ım.._ daima ... 'heli s6rmekte mazuruz. 

--~vt:i:?t ..-..,._ sa w;,.. a.c ...... bir .......... .-.n ..._ ıe~ ,.,e ~tik~etJerini wW "ı:: ~ ~e C·et:.:!: Gerek , ... ı )'aZ .harbi "" serea.. 
ldhü kutluken obl mtlclilr .,.. ~ ~ ..... Wr ••• .._.,_de lrafle7• llnrq" ,. Bola- zırlamyor. Bu i'M>abar •'YaflDın Wr mlmce ln6miizcleki MI ~ar-~ :~~/42 kıt lııarbı Sqvyetlerin b&-
liretmenlerinden, O. mıri bir Ml c2S M:n ... _. ,...llık ...- - .-\...dala r'm-a ..alerce clo- öliın kalım iti olduiu"a iki taftllf ele de • •a.vuk rolü hmdar opJ7I"" 

1
- ~pta .~d~annı organize 

IDce ve olanca luısinJ:SSe -rine ; ~ Wr .... mdmda ça- da J....L.e etmivor. --L~ IC'JL- L---o. D- ....l!-..ı_ L- ed~lk!enm.. küçük kltalann çok 
qra _,_ _ __ ._,_ L.......:.J.n k•. -- LL. LnL- l'VJID •.1 ıı:aınu-• .ıws- -.nrıs~ • ._.,.. __.. &a"" _...,, d ij L_L•J L ·-":L 

aetinnelerini dileriz. - ~ - ~ --.r-P sircHk. Ç8rük ot Zaten prk cept.eeindelr.i muhare- lan~ ea •fak pi7ac1e birlikle- ~;;_~~ flD•me m~11.11Uı uü,.~ 
Ancak, ecnebi ve azlık okulla- ..!: ~ -=~~ ~ ... 7'imlan .....,.... belerin baılamumdan 'buaüne ka. rine ?erecek kadar ha toplardan wmı rd..ı )"a netıcder alınma-

llDID bu tamimin dıpnda 1mala).. wia lrapw ~ b,.a ha· dar Sovyetlerin lıiçbir yerde çetüı J'8pmlf daiıtmıı ve cephane ikma- chiını veya daha baılamadan bunla· 
diis görülüyor. Halbuki ~ukla- tlk~r · timıd ,..Wri ~ ıilcliüade ~yık J6:a. muharebeler vermeden, 'bütün lun· lini ele 

1

temin etmipe, zuh1ı u.eıtala· rm d~~u.rul.d~ğunu göıtenniıt~~· .. Bu-
911 oralarda okutan .alilerin .. -Vah nıhl .. !!:°1ek t ~ ...._ eli :tW çamurla Wr çocuk vetlerini ııarfetmec:len ıerilediklerine ra karp müdafaa pm.a o ni9pette nun biricik labsnaaı Roıtofu duşuren 
la da Vekaletin ı. bn.rm.daa ~b..:-~ •it~ ......,._ ,.mdm ~ı: tahif olmadık. Önümüzdeki muhare.. arttll'DUf dernektir. Zllhlı ~etlere Te birkaç tümene kadar yükselen bir 
Mtııut olacak, J.att& minnet...,_. miti Halbuki ~·:.....,da - &.heeeae .. Kiracılar ıeliJor, benin de bundan bqka ,ekil göıte- kartı mUYaf~ _....,__,.. Mrekettir. O ela daha ziyade bu 
m bain yamklardır. ...... ~ dılul• dik- Koeoot... . . . w receji akla gelemez. Bu ee'beple ha sfıiıe çarui balen l.aıılar. teLrin la.....s vaziyetinden ileri geli-

Onları bu tuarnaf elriiMinclm -.. ,_ı p..baglw ........ ~ Cece~ ~ bppa ..... ~etin mucadelede Alman naldınm Gem, •97D tuWan t... tıa top- J"Orda ve ıneYdt idi. 
-.mp israf brduna ,._ etmek ,_ı.mc s3tlk "ı flllPm din· ... dil ~. ~ıt-- OllMA. ~ taluniae çalıpnak bdar So.- lar bclar mBuıir '" .W .ı me.. Bu ...... bOyGk mikyuta ka.p 
IPn hiçbir ~ otm- prektirl 1ıntmif. f1tek1-~ g&klür- • llbmt acak 'beniü, iılcecil. -: yetlerın ~ •ldınmı ~ nR_!)e önli- Mım 41. So'Tft ~ ..,. k&- taaır..la Almuılann durdurulacap 

..... elle-dirmllllc1.. M.ıler ~ ...... bpm hiine Clldı. he~ yecekl:nnı hesapJ.maia apaf!DÜ mür ~ '" mın..ır.. eliaden • pek taluaia edemiyoruz. So,-yet
St13'lı /wutaneler! Wri paTlalt dell ı ıw.. ,_m .._.._ ..,. lrenilı .._. öluiııe- da o nmıpette merakhclır. pbuf oJdai-a alre. iM.na ,-ecM ler iciD .. ~ Uımit bu kıt esna.o 
Bir-. aanatklnımz dMaa ~ ,.m 1 

nlt: Alman aaldınmaun naklet JMrkui inııfiWt ıınacWeai '"91muı da fGpl,.&. mada a.I .,. tetkiJ ettikleri aktif 
tmnelerde komer vermefe ~ ~ki 0 ,_.hı'"' oka- - Buırwan. dedi; ber halele JU· Karadeniz sahilindeki Tacanroedu c:lir. Sonra INnlann toplum-. lım- tn.ba'ftl' ~ta1an olsa ıerelıtiı 
ealrmıı. Bu ıiditle baıatwlerimiz ,._ t.erkeate de M,le Jr 41.nu Yr ft' ~ Kal'Pk tehrine kadar devam eden 
IMrer konservatuvar haline sele- l»elhmlttir. Eler ..-ılalc• bJime- Cevap ~ ..,.dan ı....k· Doneç bavzaaıncla olaeak.br. Alman .~.~ ... fi-6i~, ~i=i~~~:ii];:=~(=;~:;~=::;;:=:=;jj:=~lft;=::=5ı. 
oek, oralardan çdr.anlar ,..lnız af- eindııın nYel Wr .w... kelme.i ...ıan denm e_tü: saldırım tab~eei ile 1939 duberi • 1 ~ ~ ı ~ ~ ..... 
ilk deiil, mmıiki WMab ela kazan. bYe edllive~ 1111; ıc-.. 'b&y- - Çak talihli adamlar oldaı-a n bilhwa geçen nene Rulyadaki zC1t4 .. ~ ~ I~ 
1D1f olarak çalrecaklarl.. le lblr Mine '-c • • Mmdn ._ • ,....., ÖJle 'bir " Wdana ki... haıbler dolay18ile l:.elli: Muanren 1Mr --

Oldu olaealr. bari ._ kowrler haınmmn c1a1aa .,...İak olacaiJ ....... h ...._ olar ela tutahilne- a.haYJ hedef tutarak bunun iki 7a· Kız meldepleri aruinda· P811 utalw aünü yapıla· 
l.ir r·01rrama l>aillansa d. hasta- müidesile 9emtr, JnvBn1Mt.. -. ...,. .w• ~ ~ .......... °!ndan zutııı ordularla 7'ddmip ve- ili vo~I ma~lan Wtti eıak H• maçlan 

_ _ __ Mp .._ da edec_ • • EY ...,., vınnek. Almanca adile Wr mz... ., t 
1 
l PllllMll AJeıı... de: 

;;=% w.a a6ı n .Wıt& C ıt. Hele ~ y~pmak ve nonra ha ~aunan iverfnini Fmn .. slv adn Sut 12 d .. 
• 0 11 mLllD eJ:DU_~~ ~::-; :;- -..: ~ p~ac:le ordularile temizlemek, yok•· Kıs lliretrnen ~ ~· wlllnlııc• _ Altmtai. Hakem: Ad-

~ ~ ~~ jb@\i@.l~ b.,., • ....,_ _. .... al. ş. ...... m ~ Sovyet müıılalwa ela fiipo meden ,.,,.,.,,_. olda -. S_" ;. Necdet. Saa~ 14 t.e: Be-
- 1 - • - - ...,. Wru çm ........ _, haiz buna sire tertipleniyor, ~ ~u. Hakem. Şazi, M6o 

Telefonla konuşmalar arbyor ...._..... Y- .... ~· • :retler niWılarım .... kıtalannı et. 5.it. ___ _ 
1 ad•,_ ipıaısiais. göre lumrl17orlar. · 

Her m mıeau. tıeıeıcmı.. lramP&-- .m 2'r ~ • "11m. ~ 'Bvf-•-L ıır.a .. - ~ ..... _L tn.. • Jar-L So et ··d ı ''ole-L-J AAmp1·yonaıı lar gittik ~ 1"9 tıele6m 1 mllJla' D8 mllJm,, S-ttl 1 mil- -ır•- w CKnh - ......,..... - • il o ... vy mu aAaımm I ,,. ' 7tlftl' ~--
ll&atlstl~ l'llle t. teldcıula JU • ~ ~ ı ~ ..-cavra rwlı kolmla 'bir aYWan Alman mrhb ordulannı durdurmaa Sat.ıl.al Vole1'>ol ajanlığı tuafın-
lııımUfU}aıı ~ :.. .. Bhl Q mi mtlJm, t:sri--e "'9 MI. jaı!a ...., Bit.. .... ~ 0rtua çakar- ve kazanın meydana selmeaine mani deııı tertibedilen Toleybol pmpl} on-
de9JetJerldlr Ameı9:a ~ ~- 1 mllfu' UO mQ::9aı 1l'l'llnmdl. M'1 ......... dotemelerf teneke Jamah ao- olması prtbr. tdoakova ancak ba "8k maçlarma :rann akpm saat 18 
JeUerinden · _... J'~ ..a,un • bm, ~ NA ın11Jıoıı tıe- ~ )liı~e:- · ~myalı divan ize. kazarı meydana gele~ediği için kur- ~ Galataearay kulübünde de-
eluü ta K...sa pllr. 11fon .........,._ JllPl}ır. riDcle IUllUI' ıibi :rayluup aphyo-

1 
tuldu. Cenuptan ve flnlalden kuşat- vuı edilecek ye rakiplerini yene~ 

Aft'Dpada • ~ tıe'Wırnle kon .... •ıra ~ ~. DMJlmatb na. ~~~adan birinin pen· mak istiyen zırhlı ordular kıt. kar ve damifinale blan Vefa ile Hilal, c .. 
lan ,er AJmanıJıa, lldne1 tnclltı9re _.ur. Amezi1ııa BlıllıJılk dlıdlaeıtnde -..ı klll'p evm arka dnarma, öte- hazırlanınııt Sovyet mevzileri önün• 1at.aaar871a Beyoğluspor kulüplle11 
tı.uıdadır. iman başına -...e m Blhtı.we ki de kolllfUlllln hela penceresine be· de ilerliyemez oldular. Etraf sarıla· hr11lap.caklardır. Bu maçlann gao 

Amerlktl Btrleı,ik ~:ıeıtU:dnde ..,.. dlıfer. Ja,or. mayınca da imha olamadı. tipleri pazar gÜnÜ final karşılaşmas)I 

Avrupada en büyük soğuk hava tesiaab 
Kinama aonluk. Adam bir hayli Şimdi Almanlar hava fU'Uarınuı Dl yapacak ve bu suretle latanbul , o. 

· --~ ı•e. wı kendilerine mu,killt ~- ~ flllllPV'oaa meydana cıkecak. - u- ...... .-~ ..... is. keMli hareketlerini .............,. ... 
llalak hawa ..,.&b .......... ~ -lp"ll1r. a. 'hı • ı• Alt ......... Caiı •mam anı;ac--... O ..... Bq......,_ l:Ma .. ae F.mmönu .,.. 

)ar, !Mb...,., tnn ,. ..-ıtu"-.. iiDuııra 118' il, ___... .. ......_.._ Oet ........ 11111"719 onları durdurmak ,..hm So-tı7et m._ ....... .....,,.eri tarafmclan terli-
~ bOytlk Jal cıparJlr. BaraJs- _.,,,.,.....,.avı..,.... • _. ...... sfrip .,.161 içiJIM+ılı + ...- dafaamna kalacakm. t..Clhu •ukJLol maçlanncla"birinc:i-
da q,tatııarü m1fw'M! edilen_. ,a mi'* ıa. D HID. J O Z 1

•
1

• ... yedi Jia elli &.,. wwhaıaoe Sovy.der zaiah ordulaıua ..ıdırı-j ili h=nsıdli +daa, C..lataearayla 
,. bmalmu, ~ Jdmu. - ~mn.-. "Bıp. 111111 w mıı.- .. DUDa kaıtı ne pm tedbirler alal>ilir- 1llP9Caiı Wiubakaya büyük bir 
... 8llbep1edlr ti ba:ı mıem1*8Ulır klnel_. igbı .......,_ lllldlı' ... m8fm 8- )lııı41cwwi..._ dcıııntsw bkılndi. ler> Onu aratbralnn. Bunlann bqD. llic ,-• •• ı ı ia'nlaclw .._. elaemm~ 'Hrilmektedir. 
mamullt ve IDlh9aDertldn bollulmr- pmetıs. ~. Teal ....-ea lleldler de W:. ..,.._ .a,lemek ille- cuı tudur: - 111. .......... ..1.,.o'cs'=-
tln detti, sol1* !l&ft tı 'ııtb.,. blaaıar, '91* ıbrlıcM tlkellll JI-* a.;' flllr.ııl ...,.,._ Wlkİ J.pimi- 1 - Tanltlarm ~lan! l a.--L. 1 uh ı· • . . 
nam, ambar w midi dll> )llmda ı gllulM!r. 9a mil- m etili , ...... O ...... laıpı .U- meniler hazırlamak, latanld Maarif .. dGrlQG Spor luuıuU m te iti aeçıldi 
lllahmmasmmn .,. 1ı • Qı mü1ı1 u ı '* -"* llflrm ....... • ........ ,....d.h Wr bdm ... 2 - Tanklan pek çok miktarcla ,,.. C~ claireei tıuafmdan ı.rtı- Becl• Terbiyesi umum müdurh~ 
~nelen tbnıedta lllll9&tt.ıc 'cllliC8UIS& Jııldlıo ~. -.dı: k~nacaklan tanba.var toplarile laedil• kız Jileleri voleJl>ol ~lan- i& tarafmdan 2S, 26, 27 nisan ta-

Tahta ve kAOJttan ayakkabı 
- Bmıına .,_di blyleclir İfle- tahnbetmek ve durdurmak, - dün üninönl Halkevi jimnutik "'1eırincle An1r.arada yapılmak üz~ 

.. lira a le ala ftl'mlJOI'. Bal 3 - Tanklara karıı çok senit nalonmula de.-. edilmiı'" Km il- re Aü.a- latanbul ve lzrnir muhte
ftİ deniz ~ 9dinek bina '-t mayn tarlalan vücuda 1ıetiımek, ntnum ile latanl».I J1ne1eri uumcla Jltleri u-.cla maçlar . tertibedıldi-

Fnnuda klıaele ve cl.a pek~ Kliıt. mabnıa da od ie0 ~ ,. Jira:ra .&mm Öpea lllllar. 1 4 - Şarka doiru ilerliyecek },g J'lll)llaa ba münabalradam eonra .-m-~ eTYelce Wlc:linniftik. Ankaraya 
................. aa lgia dm ~ PLhim- P., Fn ler lınmMll• _ E...t. dedim, Hlılll lııir .... , ordulara karfl daha garptan ve ...- P7aaa nihqetlemniaıtir. aidec:ek •m l.t.anb.;ı muhtelitme 
-.....ım.. Ulat. köeme ~ d9 ......... ~.uıeH.-..ek wpuuna llo,.., Ba,& .. ,,. .... 1 rilerinedoinınaldınnak .. Htikdm- Bu eeneki müabaWa.cla mı p:n: -silen eyuncular tunlardır: 
t'' dan .-"-W-• ,apıhm mı tir. Ap;LLaMv tal m ..ıoı.. ~ ber ...... Wrbt Wna durmak. .ı.. talnmlar 1Mıfta ıc. lireCme. Galatuara7: Faruk, Eflak, S.Jı.., 
\ al•'M"JftD'. • olarak JO _..,,_ nabr. a..duuı -- m8ılıılıt -.,.._ .. wrip ~ k p• 1 • Bu tedbirlerden birincini Sovyet- olmak f1we Enakir ,,.. Çeml- il- Chıdiz, EDYer, Arif . 
..... taban lauırlanmaktadn. .. ... Jduı da ..... edi117w. tlıa .ı.... lere pek müsait s6rünmüyor. Çünktl eeleri iıli. Bu it tıabD .,.., ılald F~e: Cihad, Fikret, Eut, 

_ n.ti mi ,. efır•lııa, ehıiil tanklan durduran • iyi ,,.. lruY'Htll ~ '-tt•nk .. ~ w .,..L Meliı~ Murat. 
mi 787_ mevziler g~ n~hirler bo~ le cerqan etmiplr. ~&f:. Hakkı, Şeref, Mehmet 

Telav •nlnnjimm 817&.At -.. meydana getirilendir. HallMaki l>a Bu ~ Ka ()iTetmen ~ Ali. H•cyuı. 
ftlllak u.hacla Almanlar Don.eçi lbbıçok ~ bir muvaffakıyet p.tererek Liç 1e- latani>ulspor: Kadir: 
.. ,_,..ilk ey ldNluı aiet pa-

1 
ler~e tarka geçznitlerclir .• O luald~ 'b· ı~ec:len birinciliii k8Un11Uf, &en.- Takl!lla futbol ajanı Nuri Be.ut 

. ...... Pm-t, a,A,. mrnJdalan da nehir Loyunca -ilam Mr JDe'YZı -. llfw ilcine~ ÇamJıoa içDcil olmuttur. ri;vae.t edecek ıye Galataaarayın an-
BU geniş kıta dUnyanın llkincı o llEİlpetle ooiaJmll. Adalarda iki 1c, tulaınaz. . . Dünkü •Oll brplapnnıda da Ku Bi- benÖrii M. Beket de kafile ile birlik· 

• • .a.ı ~ odama menimJiiini allı )'Üs liradan 
1 

Dah.~ •ericleki D~n ~ıi .•. So~ retmen 1 S /2. 1 S /6 ~ 1etan- le tıic:leaektir. Kafile 24 aİMn cu.,.. plrtnÇ yea:dŞuren memleketidir. 3 lıina bet,. .. ,.. lııadar tutanl•ı>'.e~ müd.af~· menilennın iltikame- bul kız Iİıleaini mailaltetmiftir. t..reket edecektir. 

petrol bölgesinde senede 2 mil- T . darhiı•«"ıa c1ert,.... ::~;. ~veiıU::Z"::ı: 1u ~::!'L o;:::m.ı:,: 'R>RıKIYE ESKRiM BIRIRdlJK-
yon tona yakın petrol Qlkarıhr ....:. =:-a kiralarm ......... =· c:k.tuedvarbiTe doiru bir inli- ile.,._ telWyMi ..... ~.... LF.RI lllHAYE11.ENDl 

,.. lnı ' c raım-. kinıa .... , __ et . erek Karadeııize dö- Adet S..."i w m4tepleaiumln S.,.oilu Halkevinde Ankara , .l. 
8ım CÜALer w,dındıa B'nnanr4'ı 1'1111RP· Mı' ?' 111 K'a"'Ôldan ............. lııir donbaa: küluyor. ~ınae~leyh meaell Dnie- apor itleriBi ~ .......... idare --.ı - EMifelUr - MeNin bölgele-

..... ..., JllJlllD bftlki &malda 8IDl"a 'lılllncl ..... K :, ... " 1'7&11 - 8-da ll'r= Wr ~ ıGk. ~ veSoDnıeater ın 19-4 ~ ~arebele- edan .,... Valt,ıi Obnr9ı lıararede rinin iftirakile Gc sündenberi devam 
llddetıı m1lbanıeblıtr oJmellrtadrr . .&- de,,.....,, •. Dlnı9a M.. 1* JÜ- tledi. Bö!'k olaianiıd •n.riıı ~e _ vyetlere gördüklen hizmet· tebrik ecleliz. etmekte olan 19'42 Türkiye Eskrı .. 
.... te)SN&D 1°lliJCI-. 'ft " dt ıa.s m11 Rlar. h ıııı:ı da .... t& .... Ya ..... leıy,::;nez. 1C- J 'birindlikleri dGn akpm 80na ermif. 

=- ...... ,.., c' H 1 1 11-.1 .emm -.c .. .... ,. ... c:w.- dep• lerdm. ...... 1 Soı::.der Roetof a ~ Son ... maç an yarın tir. Münabakalarcla alman neticeleri 
•-ısu.ıllle---~ il n tN pıılillı1 -•.,,.. lıalllll*. tllıln ft llldr ... ~ ı..lmiz. nan 90 ,..~ .. ~ orduların ko- yapılıyor iriyoruz: 
ll1D':IWtU't"'llll ..._, ~. mı11•p1M R tı Jm da MD Cemal Re8k layldcla duıureımyeceltleri ıtekDde ~aalar Flö 1 ~ (l.t.) 
JllımU1a. ··-.e:=· p 1 AA .... mQıga .... m "t - - ~ - ...... _ ........ _ ....... - tahkim edebilirler. Bu tdaım ..,... F~ ıa, d~e Mıld:re ........ 2 l.r.bt {Jnt.) j'Jffe ~) ~ 

... ilk blıadlr. il! 1 09 • im ldl9-- du. llllllL pmen t R 2 • ..._.. lifH Hlkevinde Güner tan ve timalden Don nehri tarafın- obm lic maçı.--. 80tl .....ı-. ,.. t.8lae · medl' t • 
_.. tamdır. BarUI. ..._ I*' ,,,..!' Zb4 •• .atıpcın- Di , ko • dan çevrilmif bulaaımaa iidafaw- • ~ etadınd. ~ JiU .. y. ila · 1 ı H IUk 
ma dODJ&Dlll en P ııi*ıc ,._... ,.,_, ,,_ il Au tt ı Jllllllll.JlıOR'AD ID Dle1'I na b(biik imkanları.· m le IC'Mmıpaf& "" ........ ...... .....__ 19 ~-• erı a 
lla meml&lııeCMlr. iftrdcsem · llliieı,; • ~ i08uk blfmmı ~ c:J Alma 

1 
venyor. ~ 1mpor talmnlan •u.da ,_.,..._ ..-), 2 Mutafa (Ank.), 3 Kemal 

• Pdn~ ..w.alf1 1!5 ..,. .__~ ı..:... :.~= !...,-:!!: ... Ra .... nlf Jlllll*M ~ :~:ıe; ft ~ -:=-~-~--- 'N ........ ,.. , • 942 la =aılm <~>• or -!!L-LI 1 "' _\..!.._ 
aı...,amn da 1 mllJm...,...... -- llca ı.& aai. _.. .. -.....ı.ar 1le YI lıt1 - _... bur w-r-.yMU-.,.wa aoa• eoaa -.it ....... Mal.tınllt edma &OoPV ıec~er: ıorao1111 
illi detUd1r ~ n6tum mnclrA~ Mmt;C 'IS ~ lllı 1 - Gl&a' I>'nlıl'-9 llıntl '* ra ayı ele aeçir~rdi. O .._. • L fj.t,), 2 Nuri fAnk.), 3 M.ın.tiın 
~. ~ w lıBJbı ....,. JUi'. 111 Dl• 111 ... !*' ~ ....... ~. Delk r=rtt'r ı.alde ~vyetler taJıkimat uresiade rıu- ...... A h:-~ ~). 
P"m•r """9ftb ~ JııllhJm '* lblP'llw • t• , • ~ Dr Btıcb~ .. ~ aotm- daha zıyacle •ol )"anlarım IPhafaa edeeelt.ulen b. ••ı -.at - lQıç T~zl 1 NüWaet 
iııllla ~ bu 1 m9Jıon _. ~= .:-:*oaa "'J::ı : • ~ ~ ~ IJICıDıe ~ altına alacak ve 'bunun timalinde eli· de ~. ~). 2 &rahim (~. ). 3 Kemal 
,.... aıtımp b1ııo ~· meiilidcs. W (ID te•ıa:&. ier vasıtalarla Almanlan an1enıe1e Türlü MJ'hea silet .{l.t.). 
~Y8;,Dm~ ~ tıl 1-ia.tmıda ıu bm9da .,..._ w lHO "iikiırntH -..n 2llDOr& brf.161 "elıııkt19- çallf8CakJardır. ~ • • Fiöre Tecrübeliler: 1 llıaa (l.t ). 
~ Cü&r&k pe&ro1 aell&'. Blnnaııfada ~ (bin '!'lmmn ..,..., ~ °"':'= ::= 2 - ~ovyetlerin Du kıt .. D•«m· Wriacililden Sait (Ank. ), J Nejat dııt.). 
lnllbca 1 petrol bmleıııl ftftbr: ft- Kounmtna'de nlblf'I* bü&. 11111 W llhQmen ~l ~alı: n da en zıyade tanksavar tOpiar '" Cüret fedesuıroamwn faaliyet Epe Tecrlı'belıler: 1 Zllnl (Ank.), 

• aıJCJUDC, JQ)1ln ...,...... "Ve~ de açWD.11, mlltıelWSlıen lllııı7a edll- llllkıevl tem.dl ...,.ı taıalmd&n tCe- bunların zırh delen mermi!.-bıi ima- programtaa d .... 1 --.aıı Türlri,e 2 Bedi (Anlc.), 3 Sait (Ank ). ::•r ~ ~-,:,,:~ zn1tt1r. Bu yolda sinde 11 lııılıa Jala.- • kanun.U> ~ ornanacakb.r. le çalı,tıklanna fiiphe yoktur. Zaten aed»es ııGret birindllkleı:iae cumaı- Kılıç Tecrübel r: 1 S. eyft 
• 1:..,;, ;:'f~ 1 mU,..._ JOl1 stı«, &e11ede 301*1 tm..,. nB.. lteyoil Hlllmtnden· ıs N1se.n MllJl 1914/18 .harbile 1"939/42 harbinin tesi güri Beyoğılu HalkevQıde bat" (Ank.), 2 Rıza {lıt.), 3 Ali (1 t.). 
~dlr ledlHr. ~~ ~ ilnasıe- ar~ndakı en bariz fark, birincisinde lanacakttr. Müsab knlara ittirak ede- Umu i ife gô Ankar · · • 
Blrm~yad& birçok :madm de vM- Birmall,Ja t.oprMlıla irandl Jlıeilllıl = nı'7Mf':rşembe sı:tl --.ı a~ab~iğine ağır çaplı toplarla it gö- cek diğer bölge takımlan bu ünler0 cı. 1 tanbul ik"nci, k. ehir l U. 

m. Nitel madenleri ~urdur. a.- neıt.aıdle M•lanm ... lılötm-d ,el- ıe ele BaJbıftııntzın Tepebafındakt rulduiü halde, ikinci barbde Jdiçiik de oe'}trimiEe peleeck)erdir. Cumu· Me in dö · cü oh rdır. 
adan çıkan mal. dibıya tstJ.bsaUnln 1ar ftldlr. Potrol _..... Rlııııı80n .,_ ~ bine-da ııeom J&J>ılacdatn'. çaplı, tayyare ve tanksavar toplann tesi günü ıııat 14 te ba lıya olan b k 1 r n 1 r 
Jllzde 5,4 ntl fıelkll eder. Blrman)'a rasında 480 tilolDl'tft ~ l - :t.tHd&ı mıt.tn.1- Hutult, 1- en biyük ehemmiyet kesbetmiı ol- müsabakalar paza '" i giln bah· kanı tarı:. ı 
llllı maden balanıından Amerika, A- petrol~ ıueırA*ur. ,.,. "N llll lılm9nt. muıchr. jten akfAJUa kadar devam edecekur. ec! 1 i,tir. 

BIRMANYA 



11anue ıııı 

iki bahçıvan Hat~~;;~;~~:;h~~~:::, lir 1 Si l&APUR KORSANLARI 1 
Bit Z3Jllruılar son derecede büyü ~ iht~tr b:ı.bçıvan on n ıe- estı 14 millcerrer 2• ymt 24 numaralı kirgir bir evı blrlncl derecede ipotek Tefrika No. 72 

1 

--.. .. ümde raya. karşı Yenlba.hçede Keçeci P1rl ma.hal.lui.nde Sofalı ~~ srJratım'a 

WıçeU bir evde oturuyordum. inse.- 91lrelc b!na~ glrdllıer. Bıı ll1"8da. Sd- Yazan: İSKENDER F. SERTELU 

mn bu genış e~ meynsını ~ 1eyman dertli ~ bafım ı:ıd tama etm1ftir. ka""'· · de ezıc· ri kul- «ll'8ı- - Şeytanları gwünle gör.dihı yal gökten lııdltf muhak1mkttr. Onla.o 
sebzesini elde etmesi pekAlA miiın!kün- sıanıyurdu... DoQ'ada mevcut tapu ,, ...... ~etın ın ur gay men un be31Jelli Tanrı gonderiyor. 
du. Ben de oyle yaptım. İlk iş olarak Giin geçtlkQe yar~ı cSult:ıni• tihte esk.l Keoecı PiTi ,en! Neslişah mahallesinin ayni solaı.~ında a.ynt !kapı 01b~ :ö~\~~~r:=n?gözleri - BbJim auçsuz aı1cada.flar.u:wsa 
pek usta. t>lr bahçıva.n btıldwn. süley- denilen cinstet'l tembell~lıd. arttm- numaralı sağı 696 arkası 705 solu qgs ve lomı.en 'T05 harita. numa.raıı :rer- birdenbire dömniiftii. Fakat, bir ktgi boğsunlar diye .. değil mi? 

m
, ... h ..... • ..... ten meal_... .. .,_ er--. -- .-u. ler önü Sofalı ç~e ookaille mahll.ut 10! metre ml!T'abbaı mnctarmde. ar.- __ , 1 ou• ......... ~ .... lA -n .. ~ ,...,,... sa~ oldutu beyan edll~r. uKapı numarası bllen M• dQr. gece yansı Yokohamanm bu J.18111 sıo- Koı~ar şa..<ra adılar: 

yet çatJ.§kMı. blı: adundı. :Pek az ~ Sabıı.ht&ı <Jiieye .tadar kaYlSl ata- İ1mlzr.ı. eşu olan mQlıammln raporu mucibince ~ evin mmım kaklarmda. ne yapaobillrdi? Bir aralık - Ne dedin .. blzhnkllerden de bo-
man içinde ~ bale Joi& Jcoy- cmm altmda. U)'UYOldu. Öğleden sen· n1.ea.hası 102 metre mura.bba.ı olup buntm 59 metre murabbaı kanı ü.1ıed- lalıcmı çekip sokağa tı.riamd: .1stedl; ğulan var mı? 
nıu.ştu. :m: ile günetJ vurdu~ için ıhlamur A Blnad oda 1 kııniı aya.kla.nna lca.pandı: - sahilde, arkadaşlanınmdan bll 

rı..ı.ftt "ir gun" karşıma. ,.,ırtı: a~ac ...... , .... &ltma uzanı--~u. Sanki bu- :ntı kıırglr, çatısı ahşa.p ı katlı mezktir " yapı.lzmfttr. a 2 ID- .. Filipinli""' ra3ladlm. "rLJW.- ......... 
........... .. ~ 5 - ,,_.... fa ı mutfak ı kiler ı helA. ıkuyu elektrik tesısatı vazdır. - Şeytanlarla. mucadele edllılıes, J"' ~- .....,. 

_ Erendf.ın, dedi, 'ben sizden gayet- raya. çalışnulk ~ değU de ıstıralhat Vadesinde borcun verllırnemesinden dolayı 32-02 numar&lı ka.nunun Kan - .Mural mlftı. 
le memmmınn ... IAldn ~lgelellm 4'ôk türü y.ı.Pına~a. ~lm1ft.L BütU:ıı işleri 46 neı maddeslnin ma.tufu 40 ncı ma.ddesine göre satılmaa icap eden yu- - Doğru_ oı:ılal'la ben tele baş:ıma - Ö!mil mü? 
fOl'tlluyonınt. M'iisaade edeaeniz kıelı- Süleyman g6rüyordu. Ve bu Taımret- katıda. yuıJı klrrtr evin tamamı blr bu~ a.r müddetle açık arttırmaya ça.rpışamam.. Cllnkli bugün arılar - Vücudu boz gibi aoğum.Utptu. 
llime bir muavin, bir yarda:Dcı a.ra- ten de katıyen şllı:!,.et etm1yordu. konmuştur. Sa~ tapu s1ctt Jaaydın& göre yapılac*ht'. Arttırmaya glnnt!lk kııvvetlldlr. Bum-ada Yamada güverteye ç&M: 
flllVlD\ Battl. !lt!ır eq&uı Oa.hıçıftm çallc.ıp: Milli 1 mım b!riıdn 11! Şlna.gon göıılerint eliyle kapadı: - Geceyi emin bir ye~ ~irıldt 
D~üm. Ba.hç!va.nm hDt1 var- - Sileymaıı, sen bıeıtl keııdin iC• 18tıl?er.. (200) ıtra. -pey akçıeıı1 ftrecektlr. b9.nkn an an - - Bu ~ bir daha~- olmalısuı. KMa - Mura? 

dl · Uftillil:ı Jçüı jl.mıd1 nuwwlnJ.nden il- llllnet metıllbu da b9ttl olumır. Birikmiş ~tl\tı .-ergUe!1e beledt,e 'N- mellyhıı. Bütün yıl iflerim naııımı-.. - .Evet. ~. ka.nmm yanında 
· ......... :.1 ... g;ıı-.... :-~~-'p ~- ..-_,_..,.. ~-· ___ ... stmlert .. ftbt icUıe9t.,. tav21ı bedelt '"' telUıIJye rüsumu borçluya aJWr. mah""'lurum. i.M-
- c<>- ,.. ....,.,-an. sen m- ~· .,_........, ............... -· 'll9U Y--~ fl.rtnMlel!ll 30/W!MJ tarihinden. iikrea ~ e1:lnet: bti}'ll:D)ere "' ~ 

bi.ri.slnl tnd f:',!tlr ... dedtol Te yaıoıtı.meı ~eU ~ Ondan ııauır ycit ••. SUı.dık Hüuılc ftierl sen1shıde ·~ balUDda.ra!lıc:Ktıt. Tapa sicil UcPdt Siyah .kimonolu. ve Oq1aa ört~ii - Sokaklarda 90k. öWi var mı? 
%fn 'k&ç para_ ~tde'Sync& isten.en~ Vlerel.lm!. dedim. . WISUı! ımumıu mal6ma.t da f!Uinamedle '9'e '8.ttJp ~ ,.~. §eyf;a.nlar ook:alia.n ,..-•p!ar. - Y6:ııden faaa .. görmeıdit\m 8elllt-
•Jledım. Süleyman hamea o gbt. stııeyman buna t::arşı flddet!e Arttırmaya glrmı. olanlaf bunla.n tetkik ederek atılıl& çık.anlaA o ~ ~ Jı:1. ~ letdeti öliiler bu hesabm ,,........ 
&lqam \iltü. F'lll ~l ~ etti: gayri merıkul bıa.lrJanda her Şeyı öğrenml.t aıd ve belAkki olunur. BkiDcl ~lan faaliyete ~lerd.L. ~ldt- Kan - Mwanuı etn.fmı aan.nı..r: 
Bu da kendisi ifıbl oldulı:p 1&llı bir - Yek el'ıendlm ... O~ 1)'1 ~- arttırma 15/81942 tarthlne müaadif pazal't.esi günü Cal'!.lotıwıda. Wn rül.m~ J.cabeden tehlilteli hıssnlan - Aman, b~ neler gördütünü an.-
adamdı. Paltat p~ı hiç te usta-- Mndlr .•. Bellı:l sis ~ eoı:me· Sand.tğımızıda. saat 10 daJl 12 Je kadar yapılacaktır. Muvatta.ı ~ yapt- bu vesi.le Ue imha edl1'0rlardı. Iatı 
sına benzemiyordu. Süleym~n _ne 'lca· dilıii. .. IMdn ttendfa. ook ba.bfeye labflmest lçln tett.Uf edilıec* bedelin terciMn alınnııı..'!l lcap eden g8.1'l'l Dlye bağruııyorla.rdı. Kava - Munı 
dar ywnup]t batlı. glller yüzlu ve_.. (1 tmı* •eriJooıf.H ?tend.ialıMten. lylslnl menk11l miik:eU~~e • .andık alaen.ğını bm~en geçmiş olması ~ır. Kuleden indiler. kendln1 tutamadı: 
Yimll ıse muavlnl o 'kada~ a'kSI.. çatık mt k.lacatıa?. ~1. Aıı:st takdirde 80ID a.tttıftmln. taahhüdü bald. katmalt •a~ 11719tl tulht- Japon mmı tnkılM>ında bllha&ıa. -- Btt remlet V1:! clna.yetlere arw: 
kaf ı, dik kafalı, butnu biiyik blf 1n- .An.da.il bir miiddı!t daba geçlıl. B1r . " Yotoıhamada. İb.ühJm roa OJJllJtm il- nlhayet ve:nru!ilyiz. Slyogoolar, Jn.dlQ.. 

andı ... Etrafına dcüç:uc dıı.tıan ben öıJıe üstü. penceremden be.'hçeye bakı- ne ~~diftır ~B ..... ~ ayn!, maı:~ ve T 1 rt~t!atte ~=~ yogoo.lann fedaileri acaba kiımle.rdl.? leketbe1d yurtseverlerl. oldurüyorı.. 
,..nıttmı!• gibi bir .mıln& ile Hkı- yordwn. t:Ya.rd.ımcı. gene ıh1a..?JUU' yapuac-. . u aıc..~ P,,u meUA:uı ~ ~ ..... a -~ - va...,- Ve ba tedailer kimleri öldG.nlyorlar,- Yeryüzünün ,eyt.anlan bu J'Olda • 
.,,...rdu Pek slnirtme dokuoroa.sına ağa alt da .....,.,erl"'"" _..,... kı.lacaktıT. Ha.klan baCJU slclllerlle sabit olmıya.n al8.ıkadtUa.r ve irti!ü dı.? t .. t• Ka•a - ..... -nm. ft-'-mft'- •- k.:ı.cia.r mahir ha.reltet et.ım.ışler Jı:l, göt-
""' · ~ . cınm m ,..- .,,...e ya.pıywu.u. haıkkı sa.hl.pLerinln bu ıhak:la.nnı ve hususile taiE ve ma.sarife dalı 1ddia1a.- ""i' "' • """""• ...._ ...... _.. 
rağmen SüleyınanlI! ha.tın ıç!Ja ~11 N'lha~t uyandı. Oö-zlerJnl utuşturdtt. rını 1lAn tarihinden itlbs.reıı 20 ün 1ftinde evrakı .mWbitelerlle beTaiber ~ tedig!. nt.>kt:ı.lar bunlardı. teki şeytanların bile parnuı.ıtı ~zuıQ 
adamın çatışmasına mn.uade etım.UJ- Btr sıga:ra yaktı Sonra: . g .... Y-'- ha d •ht·ı~ı ka~tır. 
1ılm iAlkin dah:ı -e.rtıesl günden itlha- _ 8flle:rm · sın man. iremJze bildirmelert lAzmıdır. Bu suretl.e haklıırmı bUdlrmem.1§ ol.a.Dlarla 0&0 ma a ı ı &1 Ka.vş. _ Mura bundan sonra !90& 
ren bir~ dllı:b.tlme ~Yardım- s~ı an~ =··· ha.klan t&pu $lcIDerlle aaıbit olmıyanlar satııt bedeltnbı ~an baılangıcı gördii'klerln.1 ve tesadüfen ölml1Q 

,.;.. 01 1. ... el ~a.A ,.td;ll. ~ ... ............... ... Kend.l harl~ kalırlar. Daha fazla maKnnat alınat'. l!tlyenleı1n 941~'ll dosya mı- bit' gencin söylediklerini teluarla.dı: 
;::ı t;; d~ik~cık :ı;;,'"5~!ışrir.eıı ~~anı:..::'::..: ==~e Bandıfwruz Hukllt fıı'ıerl 8eni!!neo mfimcaat ~elerl lüzumu nAn ıra::~a ~;::1: ~~e=~ _ Artık ftıtilfıl zamanı gelm1~1r ar-

goralemlftkn. da ~ ne ile G1- iaı.1r1 .ayılır... D l K K A T • du. Sokaklar gerçekten in.san cesetle- kadaşlar! Kılıçlarımızı Ç(:'kerek ~1'9 
Bu'kaç kere Süleymam bir köşeye İıı.ııan ustasına utan der ml?.• ~ doluJ'(!a.. Kendi eot.aıtmın başın- tn.elim ~ sl.yogonlann !edailerlnl ceı-

~kerek: B&ymaıı oma .e.mı ~ EMNİYET SANDIÖI; Sandıktaıı alınıaaı ga:rrl men.kuttl ipotet:: ga..&ıN- d& bıolUlaa "* ~ yataeı ,.erde latlarını bulup temhliyclim. 
- Bu aenin muavtn.iıı .ça'lı4tığı tilAn Ya.nllnct bu eefeıı aftı& a"l'U sesıeıı- mek ıstlyenlere muha.ınmln~r1mlzln toymtlf oldutll 1tt3ımetln ~ 40 mı t.e- ~rda. ita.. - Mura ba ıen- Korsanlar~ birden ellerini uzat-

Jek pllha!.11edlıa. ~ ttql&da: ca'Yb ~tmemelc tizere thale bedeHnln yansına kadar ~ ve:tımeıt ımretne da J'Ullft& ıdmlıdu. e'M.)1e baıfUU yer- tııar: 
Suleyrnan he-men bana cev:ı.p verdi: - ma.n. ~- .. Bana .aı!Syliiyo- mtayldı: ~. (4'7'11H den !kaldırdı. - Kılıçlarunızı reisin ufak bir :ışa.-
- Hayır ... Çok çalışkan :ıcl:ı.mdır ... rwn satır kakavan.. - Sen ldmslıı. dıelikanlı? Seni kim retıyle kınlarından sıyınp şehre in-

68.M'hleviıı erk.enden' ögleyı: ka-d.at' o Süleyman hemen o tarafa Jaıştu. T k M h JJ • Qfi • u bu hale getll."d'l? meğe hazınz. Hele :ııen başımı'Zda bu-
çalı.ştı. Şlmdi aıra benim ... lsleri tn.k- Son derece hiinnetlc!r bir tarzda opra a su erı Si mum Delikanlıyı öldü sannuşlardı. Zavallı lunursan .. 
sim ettik te... Süle.ymı:ın galiba o sa- ayakta durdu. genç birdenbire gözlerini açtı: Yam.ada bu heyecanı önli.yem eli: 

=ı noen~k!:~ı~~tığı:ı::~~~ - Efendim ... Beni ım istiyorsıı- MiidürJügv Ünden : Ben ;:;Y~~ :ı~= mısın yuk• - n~a~:a~o;uk~ ~~= :;r~ 
.._"_..... nus? .. dedi. kola ayrılslun: İkinci k.ohm b~ına Hafuut.l ben erlrench.."'n uJ ........... ...,..ım ve Yardımcı sontu: _ Ben IADA yardım ctaıetc .lstlyeu 

b3.h ede Suleymandan bq'kasmı gör- y il k k\ M il h d • y il k k Mı bir den~lylm_ sen ya.şıyomun. ~ Kava - Mura geç.sin ve yetmı., arka.-
mem~ m. Mamafih onu 'bo?ımsdvn. kırt: Hani be~ ~···.-~a:ı! u se u en ıs, u se ımar, dünya... l§te günıef .. ~ gat yüzü. daş alsın.. Ben de elli :ı.J.tnuş kişi Ue 
Yalnız blr şey pok hayret.ime cttHwıı- !lrere ten~ e............ U;,-.......... Ha.ydl. kend.lne gel! .siyogonlann ve komutanla.nn hem.-
muştu. O sfuıden öm:e SUleymamn ka.Jıtmca hısıma eot1* bir &Jnll se- Derut:anlırun boğazı çürümüştü. buu göreyim. Yalnız masum halka el 

~i~~~~:ıi~:b~~·;;:ğ:~= ~~··· ~ 1lalın btah herifD Fen Memuru, Su .. rveyan ve t&ıl~ ~~ s;~!:~ı:ıt =;:.. a:~c~ı:= = 
disımn çal~tım benden ne ;df)re ak- Siile,yJDall bahçlTm odasına doP'll !er? Geç vakit meyhruıedeın evıme gt- ıdniz. 
kauftı". kotta. B1n. mml'a omuı el'* lılr diıı->rdtmı. Konanlar ıie'f.lnçle: 

İki 3\11l .onr.a &fileymanı pek zira- baTd.akla. J&rdımClJ& ~ .... • t• tak M 1 k -Sen siyogonla.n $)\'el' misin? - Yapsuı Yama.da. yap.sın Ka.va -

4e:;:~=:w:vUı~Jtatuı- d':.na~ loerken Süle,.wı ıs ~m emuru a ınaca ~Allah~~Bft.J: M~y;=:!ıcW~kolaaynldllu. 
da y:ıtll) kalkıyorlardı. Sa.blshley1n elpeooe divan dW'll)"Oftba, babamı bile semıem. o sırada. Yokoha.n\Rda müstebit ve 

ı. ~ -ıc b.lc zalim blr komutan vardı. Halkı fl<Y'/• 
~r.de.n bahee ~ısında. uyu lk 1rom1k l'Ulyet pek m.erabnA ~erke7.de teknik Büroda Proje işlerinde vf an.bar inşaat Kan. - Mura ıiilmete başladı: maktan ve evinde sayısı yüzn geçen 
cürultü koptu. Köpekler h&Nlıyot, dokmı.nnqıtu o cüni 8iile,mam ca- p.ntiye1eriniıı kontrolünde çahştırıımak üzere Y. Mühendis; - İ.Jte, flındl a.nlıaşıJdı fe'Jta.nlarm C3.riyelertyle vakit geçirmekten bqta 
yay~an bir sarhoş sesi hayvanlara: l1l9 ~ BalMI. 111 pdp hl-- ana hücumunun ael>elb!.. bir lif gönnezdi. Bu komutana herk.et 

_ susun be rtıer ... 1:hıeml 1'e k6- .. .._ __ .._........ mühendia, Y. MUnar, fea memuru Sürveyan ve tatimlik meımunı - za.ten ben onların ,.eyta.ıı olclııl-
...__ .. - dit bD9d!ll halde koı1rndan n~nı 

peikler! ... 41ye baJlnyor4~. _Mı b&)'UR ..-arm• ..• Bs ı:ıuaa.- alınacaktır. lıma lnanmııyordum ki.. bile açamıyordu. 
Yatnğıından fırladım. Ustüme btr vin diye raruma alcfılım ben.im del Tuteklilerin lüzumlu vesikalarile bizzat veya yazı ne 27/4/ 942 - Onlar ~tin şıe,ıan.Jand.tr, YoDııama. komutanı Jlmo 81.k sıt 
~ nl:ır.ak hemen aşağıya bahçeye etf'.Dıelimdir. Tamun 15 ,tene yanında delikanlı! Onlar, gökteki şeytanlar· Ya.madaya şöyle haberler gönderirdi: 
ko~tum. - ~. Bet p&run blmcan kadar tarihine kadar Ankara Persoınel müdürlüğümüze müracaatlan. dan daha. tehlikelidir. Haydl kalk.. d.imanı yaJand.a. terketm.tyecet: 

Bir de ne goreyfm? .Gelen Biileyma- JrencHııılne hiwt ettim. HaU& wı «Z79S. tt4682• evine git! Taillılıı vamıJf.. olw.n, bir gece halkın hücum11111& 
nm ra!'l!1mcısı idl.. 'Di ıtarafa. deh- 6 9l!De de -·rı pbVz= Kendill - Evime det:ıl. Tanrıya fiiltretm.ek ain7arak telef olaca.ksanb 
fdll yalpahyordu. Oiıder .._. ıçautr n.lhaye& 09 p&ı'ap --• olda. BeR İnhisarlar Umum Mu··dürlu·· ~den üzere mabede lidecetlm. Boa. gönderditt haberde de: 
gibi ıiM.. Burun bir hn~ reıRgkıi al- çahf:ııp ona bakıyordum.. ~ paramız & --· Kan. - Mura. ceeetlerhı a.rasından •Hal.la kıflw1;aıı tonıanlar iyice 
mı.,.. ~. 8aan. ,.ms Oqan& J t•h 1 1 kt geçer* sattile indi. • bilsinler ti, onlara ook yakında had-

Sılieyınan da benim gibi gecelik eıl!.m,orn. Yabm ....... e.semiyor- m 1 8ft 8 memur 3 lft3C8 lr * lerlni bildirecellm.• 
ıcırateti ile bahçeye fırlamıf, şaşkın du. Sat olsun oc>euk gib"1.lr. ı _ Tatra ~it:wrwkl minhAI memuri~Uer 1qJD ' lfa.119 !KZ pa.- Şehrin. miithil bir taundan sonra DemlftL 
fl.lkm oa• 81..~yerda. ~ Dalma =w••!r ..._._ 0mm için mrteısl .ıtse mezunıan. 11e 5/i(H2 m. corta mektep mepmlazu llWdA har&t>eJ'e dönen mamurela' gtbl, lr.oı'- General Jlmo, Yotwha.nıada adeta 
ltelulla ,ıln.ll. ·~ d2,Jl9 )'al1ıma aJıUn. sme aat ıs de Sitireckte İnhlariar memurin kunıu bıi.naamıdı& ~ ımtthaıı ,..._ tunç bir görünft.tü vardı. Meydanlı& başlıbqına bir htildUnet kllnn~ g!bl 

Liklıl ben dayaaanwtmı, kill'iıt'- 7aJ&ı:ı Qlediifm tçla affe41n& ~ palaeakiır. hA11 khnseler ;rottu. Ka.yılr.çıiat btJe h.ı.re~ ediyor, NagMaklde ve Tc*-
düm. _ . ppayım?_ On.& ela. hikmette ktwu.r 2 - Talip olanlar; bir dll-e et'rak:ı mü.lbite ve 1ıki fotağra.fl:& blrftt.ıe ka.yıklarmı hını.kıp !dmbtltr hangi 1ode oturan prensla-1 bile tannnTYO'l"-

- I:u ne hal? .. Böyle ıbulu.t Jibt eve etmelı: ıstornem za.t işleri fllbemiııe mürac&M etmeHdfrler. deliklere sa.klanıtnıflardı! du. 
C"..llnlr mi? Bu ne remlet? Ne ıam.aıı İkl ... 3 _ imtlbUla glft.ftdt isteyenlerin &fili* JUl1ı YMll n tutıarı b&1z Sahtl Wyundt.kl eeee~ec aramıda Yam.ad& arbdqla.rına taınnat ver-
IQ'kab ~lktın da zık:bmlan4m? .. 'Ben ba.hcın.na baktım. Ne ayn ayrı olm&lan ııtzımrlır. Kava - Muranuı gözüne blr koftlan cmtten sonra: 
evimde bu tan.da hwlu1 ımmem.ı · 7a.ratılı§ta lld lQsuıdıJar. Stlleyma- A - U.. vera orta mektep msunu olmak. lllftl Yanma eaıku'da. J'WplDll bir - General J~11 eııslr alıp ıemJ.,ye 

Saı'hOfl!D l:U ~ete meedl 7*- nmehall pe'k h~a ırı:tm!ft!.: Onlan B - ıa 1'&fJılU bitlnaif olma« Ye ti 1Af1Gdan JWr:an olmamU:;, denim:J:Jdi bu. Oma da be1kl ldı' Dl8F· ~ BıWac b&şt.a.n k<Jb.ı' der· 
tu. Omm Jft'İ~ S\lleymaa )"Üftn- en 1A yanımda al:&oyclwı. Siite,ms.- c - Vazife ltuma m&nt ı..ı- bAU J»··• .............. -...a. hane dıöııiıfüodıe öldünniltlerdt. Jer. On11 bn 7.1.llın ldarenln b:L§ındaıı 

. um C!lllı.1 efendtıılnln ~ptldanna da '-' --""'*· ek ,...,,,_ 01..._ PlllıM herif 0 D - Askerlitinl yapm.ı.f olma.it veya. müeccel IMiluıımaılc ,.. hUba- her Ka.N - Mura .aalı1Jde duraa .tao*- makla,fUralım. bütün ha.Ik ba.ııa t-.bl 
- Ah .efendim ... V-a1laill . .sadlGI tle.. laallMe lıııOe 0 ...._. em.ıetmep alı- iki hAlde de S0!1 yokl.amAlarmı Jlü.fus cfmtanma kQdıeWonlt olı:Jlak. laı'daı:l blı1ne a.tladı. kaıdilt kürek olar.. kan dôküJmeden şehri 1fpl 

ılU... Dill lıll1,JOllll1L aea cI1b1e cıad- t*lı *f llet9de -. ı.eaim. de bittim& 4 - imtlhuıd& t.a:zıaoanJamı muvaffaJdyet ve tab.811 ~tıertne ctııre ~retc ımıtre dolnı açıJıdı. ederiz. 
desine ln de biraz k~ bul. ..... pMeaöı. baremdekl dereceler ü.3ertnden ücretleri. tesblt edilerek mra.stıe taJtnled Btıu sonra •San ltoman• gıemlal- Ded.t. Kayıklara binerek, çat tenha 
BeJ&i 4i§ialıı atNa ~ ... 4edla. O yapılır, nln gftveıtesfndıen btr seıs y'llbektt: olan saht1e çdctılar. 
da böyle oldu... .Bu sefer iüı.1ne b6ldla ~ ı - Müracaauar H/.f/9il aqemın.a. lcadal UbUl edillr. •4ilh - Kıwa. - M1D celi,.-.~ Onu,.,_ Ka1*kt' ablle yuıaştJtr halde htf 

- Peki amma. Süle~ ..• I>J, at-..__ OlllM'ID..-WM ıreouna- tanlar 19o1mNn14. Y....-. Yammıılt.- Jdlnae lıPn fatanda cktildl. 
trın için .aabaha bdar lçlltp, şafak • ailtl& ,,_, pJtlerlnt --.. Bu •- R d f .. h nm sat tola. 81.JQl'Olllaıın öldü.rdüğil ~!erin 
~dteıı mi en dörrli1'i'a'?. t.ar * .,_ c8lld etendia QJUJOr. Sd- 8 YO ar mute as5JSI araDJyOr Kava. - Mura eemJ.19 ~· <"e.&etleri hılla sokaklo.rda ve caddeler-

- lla :seferBk aftedtals ••• ııre ,.._ le7maıı ~ ~ biçare D l 1. l . l ··d- 1 ...... d - Siz de mi 1nandınıB bu '8'Yta.nla- de duruyordu. Hiç kimse dük.kanım 
41fl ... Kôr oıwa ._ ift9... swe,..a~ mtilrdedea. öldü .gııu... ev et ıman arı ış etme umum mu ur ugun en: rm ci*:teıı mdlthıe?. aço>ep, .atala ç1km8P cesaret ede-
Sülermuı • b4ar iri tlı•..+ t1 O ölQr llmez 119 •et!ti efendı~ Da- Radyo.tar teslaatında !htlw sa.hibt bir teknisyene lhtl:JaQ val'dır. Tall,p Den.izciler h1lyretla Kava - Mura.ya 

1 

ml.YOl"du. Yalnız 81raz ileride görün«!" 
fıızla wırar et:me.lim. 8eıii:lıtt oeDnaa- riilAceeeJle J'l!'deıııtl j olanlann ehllyetl.iklerlnl g61te.rir vesa!t. Ue tştetJnemiz Kıyı emııı~ fUbe- ba~tıla.r: strocon memvıan şüpheye ~ 
dttn. 11.lkmet Ferid.un ı:s alne müracaattan. 4642) - Sus .. günaha. girme! E}eytanlann ~lat'dı. (Arkası var) 

bac171, geceleri yatmak için evine dür. Omı ilİıllll atla mı. yaba bqka ci.anın cereyan etıtiii eö,.leaea .... ~ dudıia laal n tavnndan belli olu-
bıbul etmedi. Biz de İlter iaemez. bir cizü pye mi, ba Ceheaum ye- bizi götürdii. ycm:lu. 
bundan nzıgeçmeje mecbur bld,k.. rine çektiii beüi cieğildir. Aswıa Bozkırda birl.ç aıııil yiil'iidülr.&ea Sta ıet d lik l d w PERILi KONAK 

Sir Henry, ltom!QftNz St.,,ae- cözleriıMe koıic.ut panlbıar eeziyo- 90lll'a ~ • kadM- kctrkm.G P 0~. e an ırun sor UCU..., 
'Tefrika No. 39 Çeviren; ABMET lliLlLI: ton'-. giizel km kanlefi -. B«- ,..._ "mıiilWf Wr r-- .,.idik ki. e{.....,. tıllere .verdısı ~ev~plarda. •oD d...,.. 

, ryl' e pek büyük bir alaka ~Ol'· HSDfinli ..... Bcn7' beriade Din doiruluiuou tenik i;iıa hatb ce iıtır.tlı b~ ~- kullwh. !k 
~~~·L...ı ~+~- _.Hsıs f ııy·- ~ ~~~~~r a. K.orttanm ki, se~ kısa lfel olmuuı. •ııııtJek Wr aüf.. Ye llleili ..-.reis. cldiller anunaja lüzum blowf. ~~~~-~ve;;.~ 

zannına.a uwunan .-aw ... 4ılii- arabacıaı Pedr.i.le ..._. nrQ&a. ve Bu.da ..,Jaadr; .... cilaeıt ,..1r.ter. Genç kaz. zoraki 1• -ide......... Fl!Öm:n oent'• etliii e&Fı...a ~ lat .~ce ı 
lia. ıBan •• ,.aw- _.. .. kiıJ'le- iizerlerjauJ. bir aa We ayınnama- Sir Henıyi gibi. fal Ye e~ Lıir ea kicük w ifaretine bOe ld;r(l U- ye koııl.nc;. eup •• ~ lı:i ...- nı kaamm ..kla.cLiı " Mkik1 U-.. 
a. ·~b Ü '-~-· •• !- ' ~ lanaa .W mkıya tenDaa ettik. adun iı;ıia fta w "" ~ t.ozktrm rüne LOJUD eiJyor. emrW• 1aio eh-~ ar-..da .. ı 4, cm .. ..,.,._ ~ ~ediii ••plıycnd... 
lar. ~U' hafu suren ' "'* - u.,.r.t •Ht+• • St,.Jat .. jçia yebualc ._,,_ ~ tat...ıa111 edi- ,... --.,._, dea il9aretti. Mm;. ~ ~ Miiteh·-, ,eytanl ~ 
~ul~ ... çola•~· >'4':f ,;,v.. ....mret iMirle d aer. o.t- hez- lir - itk'!nce tetkl ed.. Sta~· .... im brdeti iur.iade ~ kati. irpertir. oma .,.-. -.irine tabi birçok ·-·dik •ilele4 •-;\bir :a .:I~ l.tl ~ ila- .._ -eiiıa*. .._ _. t911 :iiiı• Bundan ba,ka nUı. Berr7'. aoıı de- 1* ailılt+'dmH ....__ ,. naip- ~ ~wnda '"1rwoda hılta tioek· iaimlwile .._ llirer ...... •• L. Ja. 

• at umuım zann~ r . -lr ı a ppa,alau: yqmıd.klarmı rece cazip ve güzel bir kadmc:Lr. !ir ilıed'WMa 4... iFi .......... leri aiiftDAtlL ..ea nuıml..,._ lıılkim rina u...-
-,.at müdafaa teAirlenni ~ cev• "9fiin•...... tü,c.n.. •elite ye kot-· Henry sibi 1rmw; Te atqli delikanlı- tıiaia:. M-. 8enr'! •• ~ Vadinin tam ortamıcie. zaınanla al kwate iftirlk ettiğini l>izıe ~ 
fll'bnironım. Çün\i Se1den·ti\ ae ya- kad.n A~ diken .ı.,.er Vakıa lar değil, hayatm zmleriai tat.naif kaıdetiniıa taderi iıı;iM .,....,,_ 'fle 4flDIDll iki blt,rllk tat vucbr ki. baıl- etti. 
man ve cüretkar biı' ıaki o1daiutıu Stapletotl'._ ,......._ ~ ftemti- olan yqlı erkekler bile, bu müatC&D& onci«fl bir c...ip ~. lan. bakıldıiı zaman, er......- t bir . .. " 
peft iyi biliyorum. resi, ihtiyar bir UN ve bir kadta mahlfikwı cazibesiıae, mahmur siyah Bu adamın pehd>ekluindela cwvaruı pençelerini aDdJnaılaa, ._:. -~ va~ide.ad ,_doD~ Sa.p. 

t h. _.,, ··zt . .. d Lil• ı pankı . A_...t __ _ı __ ,.___. ~, __ _ı_ d-1..-- UD~upa ı ..... e ..... y~ 
n!lan :ç ummadl~ ve beklemcae- orta hiz.metçisi. ıvardır. fakat lıer ne. e-o erme guç ayanauı ır er. ve dudaklannın ınceliii. bil- .•-..m&nuı~1 ~ ~ • ... izi ra<I yedik. 

i! bir anda. •nunla karıı kar11ya. bu- vi ya .. dımdan uzak bir yerde bulu· Bu ku:da 8IC4k memleketler U... kata zali.u :ve m~ okbaiu.n.a korkunç faciaJı hatııJaıac.ak blnlar· gmı 0 
il 

run buruna gele'bili.r. B• ihtimal za- nuyorlar ki. Scldea gibi ciKetkar bir dm1anna mahsus esrarengiz bir Jıir bir alimeu:ir. Ha halde eiz de 'ba dm Patka bir ..._.. priiJımA- Sıir Heo.ry, '1u ziyuet etnaaınd.: 
yıf g .. ür.se. bile, aala ilamal edilme- ,erir, evleziııe: gfrmek istese, keadi. ve tatlJık vardır. Erkek karde§i Stap• ba,eıııe.t miit.+ı-217'\ı ebemmiyede yordu. • '5t.apleton •Ull eüze1 heıntireaile &e-
mek gerektır. laini miidafaa edemiyecek.lrdir. leton'un tanı zıddıdır. O ne kadaz tetkik edilmBia deler bir · Gördüklerine .,,.. ~•• b~ IUftl. 

Buna binaendir .ki. ben ile air Hen- StAplton ile güzel kız kardetinin soğuk ise, hem}iresi o kadar sıcak telill.i edeceiim.d• tilPia• etmiyo- )'iik bir ilgi gö.k~ a« f-LmrT, bap- B ilk ülik.attan k d 
ry, l:atilin hapishaneden kaÇlJını öi- hu tehlikeli vaziyetlerini ırir Henry kanlıdır. Bu Mlamın bakif]an o ka- rum. rat mfitehaamna. msanla:rıQ • u ,._m. d Lü_;:kg~ç ~n o.-

·~· · d · ·ı___ •- -'- • d · · w 1-~- L.: • •• •• cı.. __ ,_L ._ . . __ , __ L--tıgm"' a • • .,Jıurnuz uz;enn e o ,.. l[)Jr t~ır yap-
renı ı;,cunız an an ıtııxuen a..oneu>.ta ile oeraber göz önünde tutt .. ~wnuz ar amıu. ve aoguııuur ..... lOH.ll yuzu-- ..,....,teııoıı. x.......... 6ozbrda ıeı1twuann _... m.aıup uum.• ., U--d ..:ı..· ld B l"I. 

w • • • • - • • ., .. • ~ er ıs.,.ı o um. u a a..a• 
ald mız mudafaa ve emnıyet ted- tÇtn arabacı Perkinı'i geceler! yat- ne hiç bakmak ıstemez. ruıiadıiım sön. öileden eonra Perili ma<lıgmı b~ok defalar eord11.. .__ ·-•-~L ld w .. l 
b ._, · · ld w ·bi uh f d' -'- . B L _L • He • ~~ ile _......_,,..... t.• ıun ıMArpua.u o ugunu soy ersam. 
ıwerıru o ugu ı m a aza e ı- m.- ıçin evlerine göndermeğe Jcarar ununla beraber, bu bqerat mil- &.on-.ta Bil' nry ,.l dyante gt:llCll Çift ~ı. .zaattea mebmetioi ht bir hük" . I ., 

~ oruz. vcrdık v~ bu tasavvurumuzu da mü- teb.aaaısı, kül ile örtülm.üt •• içiıı içja Ye erteei salbeıh taerltemin afzmda do- :ve aoğukkanlılıiun malıafıa• ed• yan • um wermlJ 0 mıyacap-
Çıfl4:te lcendiler~ı· müdafaa ede· tabassısa söyledik. Filat Sta,pleton yanan ıbir ateıe benuır. TaTir we ~ lap.n efsaneye aöre, Ha., 8aaker- Pbi görünmekle beraber, ba efaane- '* nnnmonun. 

bilecek dört erk k ı. .. rdır. Sir Hen- 1 teklifimizi katiyetle redddti ve Ka- reketleri bir ear.u: perdeaile ~ ı'Vil'ia ba,m.daıı ~ g ~ fa.. ~ ~-~ ~ .wrtiııei11 ~ ~ var) 



21 Nisan lMI A&ŞAll Nlllfe, 

Demir ve Tahta fabrikaları IRADYOf 
~tlrk Anonim Şirked idare mecliılnden• ..,._.. .....,... 

~ ..J!I! 11.30 PJ()INllt. lJ.11 IJallcı .. ..... 
~~~m~-~~~31~1~2~~~~~~~~===================================d 

binde toplanacalı Ub ..._ feYbllıde Umum! Heyet, m.ba ..... ol- b .,.• tlıfdlsr, 18.0S Dans cdıMtıul, J _ JŞ ARJY ANLAR .... Llu - Tadlbapna tam 1 • hl BiR İRAD - XadıköJi1nde Az1 
madıiswlan içtima edemamfttir· 18.4.5 zınıM 'ftıbmd, 18.16 Dnutma. lı:9ll. llm1I oeıpı.a , odalı 41 Jlra llJw ~ nMllf >' ..ı • 

Umumi H~ t.vkal&de ~laıak 4 May:11 1942 pazarteli a&dl ..- ıe.ıo Şaıtr:ılar. ıuo Ajw !wlıaled, lıltJBASIP- Ylllıilncı ...,ıa.ra n.- inal hane. '?: s , ' Adftlh..,,...,ı tı;ıoıma. Talipleltn 1örm111t iOln ma 
at 14 de Belecll7- eiftrmda Hafit Toygar apar.tımam 1. ........ı. dal- lU& Koanpn&, 11.16 9llla ft tılbtcıQ- tzf oc* · tılmtbe1l 1* mdwdp ltmde eL J1 J!o!uu! !mJ!k Tel: 4W. ~ ıöıilim* tbıeıw Attam' 
nılindekl Şirket .M.rbzfnde toplanacafl ll&tı olunur. Jlr, 20,15 RadJo ;sa 1&111, •• Battı&- blrtaf ... mı0 ....... ,.,.,,._ ... Ult& - ...... 7 a • cllDlm d. ... rlanaw mfttıapl& ~a 

iDARE MECIJal mn maıtı. 21.00 ıra•••-. il.il Jllml ra unmı tıld't'tr eder. ""1t .,.__ ~ blboea 4t: Jm. 
RUZNAMEı a.;,etı, 21.46 ~- bUltba, dtr. Aklam'da Kltıp. - l oda marut Tllll. ~ ..:.,:.~ ------------1 

1 - Şirket mukavelenameelnde yapdac:U tadilat aı•kVıad• ~ IUO Ajam .......,. ft bon&Jılr. __ mit caıd. Bol.laui SrnlAJc ftl 41111 stıur.rr llÖBLJ:: APARTMAN 
Yana •l=hlıl JllNPW. Jı:tDI .... B&YAJll - Ylt1ı bir 1J&.. ' • Bltıalimm IDldıez yertndt f 

lldh-a, uo Program, 1.JI Jıdıııılc <Pi.), , ... Jm ev 1flerln1 defa!ıtıe tdlbllecet 15111 URA - BeJollunmı OOk cı.. ID8blt. ~ b&ftPll, ~ 
Mukavelenamede yapılac:U &adilat a,.plada.. A,fam haberleri. a.oo Mlıdk (Pi.), US cddıd! Te tem.ıs b~ aUe km. mua.,ene- tfrll yeıinde ı,1enmJt rtıı ~be- aH:a ay nJa .enelllc JdralıttDı. Gtmn-

Elki eekiJı :y..ı ..... BYtn aa.t. ~ ele p.bplftr . ..,.dp bir tar 4dlJı Jdtıladı&Bt ._....., 11'1 ... il ..._ • '•·me1ıe ...._ :ae,:ıı1:1a: 
it ar110r . .Alı:pm'dıa. dLJb rtımıma- pl&rll İ.ltaııbul 11ırnarıw kaceMemıı Ba!o dR 30 POlllıa X. 2270 BeJ'Olla 

Madcfe 38 - idare mecliei bul Madde 38 - idari M""eclW Relıl Askerlik lşlerl na mektupta m11racaat. blcllt ..maıaJı ı bt.h lllaltııDla. _ ı 
ltbu esas mukavelenamenin 73 tlDcO ,... balan ifa edecekleri bidumıta t.tan1nd Askerlik Dalrelllnden: 338 O&TAJOllf Blabrol B DBTILo ~ ~M. -S. 

11 :acı.. ...... illt ••aeta n - 'IWlııılp. 
madde&i mucibince tefrik "e ita edi· makabd Şirket mMUifl am~ dolumla n bu dofumlularla muame- ımasmm.uı 111Z1JR - Bert daktilo · · .,ay illuJaıandlln .... ı.......,, 
lecek temettii Jıileelerinden m.uıda ne kaidec:lilmek IMn. J659 aydı leye tal>l ve aSlcerllkl~ tarar veril- JUanın. Her hangl bir miesaııode HOHO ı.tRA - ~.-evi dneeH. manzazalı, tMmwotu uıma 
Leır içtima sfinil icin mikıtan Ummnl kanunun 3 flnctl madd.l htikGmleri m1t olan Jedek sum;r ~e:ıt bıa phfmm ıstıeklBertn Alr.pm'da M.11.T. 8300 lira gelirli beler odlllı tıMIL bn- tlatle a$ıhktır. Tellllmz Akfam'dli 
Heyet tarafından tayin ve tespit edi. dairesinde teeplt eda...k qbkları Jımnetlller ellerlndet:t d)plomalarına r8mur:una milrw.atıan. - 2 forl'1: 10 da1m1 ~- T 2 ' " CllT) rtmımwıa mektupla. mtlracaa.t. 
lecdc b.ızur ücretini alırlar. alırlar. . göre 1 Mayıs 1942 tadhtrıde hazu1ık FRANSIZCA BİLEN- lıltlre!ıb1ıe il ~u:~t ead. a&urt bllk 8Am.IK Alt8A - Garıt.epede AJru. 

Bu hallı huzur, Jdarc Me~liei ba· itıtume. sevttedlleceklenllr. Bu ma an.yor. Adres: eaır Neft IDb.lt Wo. M · · J& aıblw'a ıaıı metn mura.bbe.1* 
emın hidematının ·n tedviri umur btl:mewıertn fttlt ~ 'fU\- Kad*6y 1lcıda 4 ELE GEÇMEYEM l'll&IAT - Şlfll l2 nlmlUl&lı mlfıls ana.nın tamamı, 
• • taluie ettikleri amanın mukabili ;ptlerinl tmptt ettımıelt flzıerl& 24 Ni- • · - f&ramvay deposu ,..,.,._ ...,,.,. metresi tl9 buçU Jhadan atıııttır. 
IÇln v • • • 

1 
an 1942 akpnıına tadar eııetmd.etd cıephe 21 der1nDJc IO dem. mm' ana TelefOll .. I0894. e 

oldugu cihetle. ıçtmı~da hazır hu un• diplama ne mensup o1duk!a.n ukerl\k. 2 _ iŞÇi ARIY ANLAR beher metre U in. ~ üdtll· · -
lnııllYanlara tedJYe eclilemes. A7bk ve ftf>l!Jerlne ın11racaat eaneıert ft vak- hakhAmit ca.ddelt 11 W ~ IATB.K KÖIK - 7 oda. elektrtt, 
Knelik olarak malcauan hall:ı huzur tınde mllracaat e~ de Tazlyetini mı l'EN MDRJRU ABANIYOR Tel: 43532. tahnbü tatıı 8UJ1l •• ~ tram-
"Yerilmesi memnudur. te111>l.t eıttırmemlf olaııla'l" hattında t.nır mmtakumda bir 811 iflnde bl- BATILllt vtLIA, DA&'llUJI U ftla= 1t.Hd&r Eıakiı &/1. Bak· 

Madde -45 - Mürakipler Umumi Madde :u - Mürdfpler Şlrliet tamınt takibat yapılacaA'ı llln olunur 1181. alUI tmerlnde ~ 181>- ARSALAR _ Kii' ~ ehwllll bl Pehllvaıı. 
Heyetçe takdir ve teepit edilecek tlc- mMarifi Ummnlyeelne seçlrilmek * mat, cQer1 burada 0'1ırwk tblere aputmH}&r m1ltaddlt lıılltler t.- AXUUD.& 8.Am.11[ BAÖ - Ke-
nti alırlar. lıbu flcret Şirketin Umu- ilzere 3659 ayılı kanunun 3 6ncü B~ktaş Aa. fQMinden: tecrübell Ud fen memuruna. 1h1dyaf tanbul BeyoRlu Ankara. B'.maJ•da Te-~ Ks1ı&rpınuı meftilnde 1 
mt muraflanna seçirilir. maddesi hüktlmleri daire.inde mer- Şubemime kayıtlı olup senelik yok.- ftl'<lır. Tallp olıanların puardan mu- fllköy Bolulçl 89Ctlmle Qlneıha.vazSaı odalı evt ,ehJr 1U111n~ve1'1,1 

eifnce tayin ve tespit edOecek aylık- lamalara gelmeyen yedek subaylann da her gün sa.at 10 - 11a.ruında401ü Suadlye ufaltln.da e&dp ...ıar mn- dılmtım ırazteı bulunan bl'l" bal atı
lan alırla1. nüfus ct\zdanlan ne b1rll.kte acele telefona m\lraeaatıa. tıllhAt. alma91. l!- cuttur. TaUım Abdtllbalaılmit cad. 1*tlr. Anb.rada ü1>a mtapeviM 

Madde 62 - Umumi Heyetin sa~ Marlde 62 - Umumi Heyetin .. , olaraı'k ~e milracaatl.an ilan olu- zmıdır. - t Bo'lkul"t hılA.k Tel: 43532. mtıracaat. Telefon: 3'77. 

llhiyetleri: Jdare Meclisinin aal&hiye. l&Jıiyetleri İdare Medi8inbı ..ı&hiye. nur. BAYEZtrn BULUNAN TifKSD. 1000 LiKADAN -150.000 liraya ta.- KiRALIK APABTIMAN ABANI· 
ti fevkinde bulunan me.aili mUzake- d r.vkinde bulUDllll m-1li mlzake- tt ablr TAllBiL - KB ve enetc talebe Jmt- dar muhteU! yerl.er& mubtelU lc1· YOK - Ta.bim, Ayupa.f& T9)'a Bar-
re ve karara bail•mak, n "Ye karara bailamak. den~ IUDı hok'at m ~- ımna lı::adm JwWne aJmMKtır. lıltl- metlerde at:ılık n, dWn, han, b1Je mııddıC c1varmda altı odalı talo-

İdare Meclieine müaaadei maJm.a idare MeclWne müaaadei ~ ~nbalne :mahbmeınDc .,..."" raaae.t: Bayerjt Emlnbey ~e.sl .,_ apa.rtmıan, JUIJ, Jah, TUlf.. aru1. dJlerU blr apannan ar&nl10f. tktn-
•ermek ve verdiii veklletin tnaltinl a veımek ve vadiil Teklleda ,..... edllDdt balunm ck*tıom ~I İlma11 lıak Ho. 11. &1'8&, ~ 1'8 ... lllıl. -.JAk lıl "!"" ~ at ~ .mır. O.· 
layin ve Şirket umUTUnun idare eu• itini tayin n Şirket umunmm idare :Rtlıt!mtn l&Jd mtllb1 te__,nden MElllUR .llLIJlll'J'OR Sııtf, ,_ı almAlc n entmelr .....,.., :7lo_ il ~ ~- 80bk llaJtlc ~ 
retini tapit etmek. 9Uretini ... etmek. olan tt*Ddaıda •••• ...__ ma- 1Ulm dllsln. datct.Uo Mim '* ... renu Sil* Tide mmlAlc ..... oa- ,. • -

İdaıe Meclm ve müra)dpleria ŞU- idare Meıı:IW '" mlnldplerin Şh- hallealnde 8lnUlr ~ -'ti mur araDIJOI'. ı.tekmeıta w u,. :..ı ~ Abtt ban !ldnel lıat ~ ': .-a •OIK - ftDel7cJlu lıAMIPo-
ket umuru hakkında tanzim eyledik- kel 1Duru bakkmda tamim eltilde- 12 •• JllDl IO lfo. la 1* '-P lmı8Dhı mazı Han 1 el lıM 21 111WU1'Qa m6- · ..... .,. lıloDtolla 'N ,a.&l ~ 
leri raporlara bll~ Ur •e uru d ıaporlara bd~o. kar n zarar he- talep tlıııılrtne tııt* aıUlnDa De .ula· l'leaatluı. - 1 Tt..ı ld1' , ..... - ...,,. JDnnm ..._ ~- t.&as,onda ee-
la...bı H mevcudat defteri haJdma .. .S. ft mncudat de&.rl heJrlnncla Nlt JJlllQa ~ı:s. ~~ lllJllHp•ıa _ blle ftlaf ~ :J!~ ~ =:: WI le*' ICCllOla mtlracaat. -

1 

~ h1nı1 veya. adanl kabul karan -..ı ..,_ ademl b1:ıı.I karan ita ~ = alalnnla ,.. ..mu bell lllr mrtsdıe ...,... ftldlr. ile- llp ftl'dlr. AMınaJr ~ p 111.&DtDDE - elftm llü1ıBJda 
ita ve b&leI münakap yeniden tan• •• b&del mflnabta 7enlden tamim e'u De lıeJüer 19 lıll&&ım ıs.rn olup Dllbl u.n ft _....,...,. itim o1uı-s acele m1aaatJm. a.1111& 6llıtnld& dlDJse ft uıfa1t& 1 dlUla meeafede 
aim etmrk. idare Meclisinin :ıılmme- etıauk idare meo'Wnln wlm...MlnJ lb- la numarw.Jl tatr7uı mblt JmiUm- Jar ten!lh edilir. ~ hp Mteet. hm 2 el b.t 21 Bo. ftııtt llmJA M- D 111 .a .. ta& eb'*Sır. 111.racaaı: 
tini ibrai veya .mesuliyetine karar nıl ft7a meeuliyetlne karar ftl'lftek. din ~: 17falc tJUı da tızerln- han &-9 DuımRJa men.ıa&. rmu. Tel: '2111.. .._. __ eJ, <*!& ~ ... e. - 1 
Yermek, amortinnanlan tal.ta bıaıa wwwa•' o a.Jan ~ bl'Ua ~ dit btr1 llDk ft dllert ~ nazır ._,.. Gml('IDS t;ıt lılr ._... !Hl IJL\YA - ~ lllfD ...... •.& AMllD• - İçtl-
almak 'H tayin ......,. tıemettl ... ft tıQia ......... lemettll IJIM erfnl a:1 oda ff bir heJl (odanın bkiab>de an-• - - C&- Uzıp.da 180 Jla 1lld1a 1 ali 111111* ... -*! llldlıl, tan.... blr b&J 
eelerini tıapit ..... İdue M.c1iıı1 ..... .-dr. idare MeclW ba1arl1e d1lftl'& ı&neıil b• dolabı n.rdır) ~ bpa kUJeDJ1r R"'IP'll ,.... Urg1r n. 0.W.. 0mer MI& ... ..... Mr ... ,_ ........... JıııınfOI; 
lzalarile mflrakipleri ........ ıa- mlrÜlplerl intihap ve hizam sartı1- ~ d4ıdıln 11 a.ylk merdivenle oı- :n!'" = Jfo. il • ıneraeaM. 1 neı bt il No. Tel: aaa 111 ... - ..... ..,...... lstanbut, 
._ priildüfil takd&de banlan azil 41111 ~ l>ualan --1ull ~~ "T1erı .. ~~: Bir aa. ve btrtalnde keza o1aıılar tıerclh ~ Maide pl~ll 111 ı.tB.AYA .,-. ıt.udr. .... = 7, % -9' 5 tı oltıMllır. üpm' • 
... 7Wleriae cliierlerini la7iıD ~ .. ..._......_ la)'ln '"V"lem-. dare •- btr dolal> bulunan ld oda n · - , .. ,. ııı. - ~ ... ıh 11111 alll. _ 
naek. idare Mecliai &zuma verilecek MeoJW ı.....,. evvel emirde ph.an bir heı1A meteut olup meT'dh'enkr ve Jl'0'1'0 uiT _ Jltlrllll '-IUıtar .,. ~ _, tınlı IUıl.dt •· CllJlıla • 
Wkı huzur ve mGrakiplere ?erile- m&aaade almMI )hun plen butu• 80f&lar lıa.m dö§elldJ.r. Alttatı IOfa.- ntll ~ 0IN7c al'l,90l' Kalıl11 r Ablt han 2 nc1 tat 23 No. 'l'lltl lft'Da .,.._tıq - İyi bir 
eek tahmat miktarını tespit etmek, 1&tta müsaade ita ve ademi lı.ı dan 12 tıY8k merdS:vıenle lll!Ulln b.ta ',ete.._, mallf ~· ~ EmlA.k Tel: 4ım. -1 ™flddıt .alık tıb' ecmha.nt vardır. 
idare Mecliai baauıın evvel emirde hakkında karar ve'""'•lr ~ r.ıem1n\ Ç)mento dötell blr sınsma ScSne ~ • _ 2 A.'OURADA VE İSTANBtJLD.& - 'fl.nplerln ~lu AtaallUnam No. 60 
taha o d aJ 1 el Qı.L ya}j rn-r-· IDortıloı- llednde b1r mutfü 'H fall• &r lJtı;l'&ie ~ .... M...... P&rfiimert Ti t1Jb&fi1e Kodeb mala-
......:~ 18~ e d muılta A~ 1~~ ~etin ·n~a~-~~ ;vana odan ft lııllmlrlilt ff banıdUı .&ftJIU.T YAJlllllD.& - On"P s!r dD --mAruaat1an. o.lata= - 11 1 Pi el l11l - 9 

m a • -.. a - w veya ... t -- -e tlılıt& ldr.._ ile l*'M*M lllDdeJ'lr'· a... a...n .,. lııll7 1111' ......_ ~ 11ı1a1t ı..a a .. 1111& • ... Taısıt-..JM 
• kkkıada karar ~ lıldbaz akdine m......_ ....._ lcla- mt m111ltdf .auı bahım tmmlnen Pa 1 5 e utma W .._ .._ il 9lftım. "ftl:.... - ı 1 - llOTEFERRbe 

Şirketia emvali pyri menkaleeini ...,.. •eya w m~ 100 Ufll1 bıdar bir lıa~ muhtıevl ...... UO - 1 aaamd& mtlnlemt. YAS iOhi _ ar ......, .._ .. 
tedıin -nıya tahvillt ihracı 1Uretile ı.- tatbik.ana mfltedalr mlzak-.t tana• Q1lJp hanede eletr.trtk v~ teıb8 tıeslsatı - 2 Tenaftf aramada lllldJdl ...,.. Ad?.- a&._,. lltJa'r _..._.... -
tikraz akdine müaaade etmek. idare.. meslnde mevcut mesail buJm.d• ftıdır. Gayr1 menkulun bahOe cep- y~ (llUf.AiCAK _ b Jarcla .,.. ,ahut Moda • Bcılılılııcı 111ı7r- ataııt ft dllt ti lcurt tös>el1 aceıe -.. 
7e veya eaas mukavelenamenln tatbf· karar vermek slJ:>i bueuattu. hlllD4trt1 dun.mı muhtellt yerlerin· u Gl'1a teMHnl lıltbmıt T clllı:Ul h"nde 1 - 1 odah tıeıefC11111 blW ~'· l'atUı l>arORafüa cad. Pah.-
lana mütedair müzakerat ruzname- de ~1+1•ı•ıar mevc:llıi ~ ebll· blBr lııtr Tlılt ..,.._ ..._~ ~ ff her tldtl ~ M..t •••mvJ .. ..,.,3 lo. 1/1. Tel: 23799. 
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S&hlf • • A•IAll Z! Nisan lf'1.:! 

'ı 

ş, d ş, n ızle, grip, om tizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 

lcabinda günde 3 lttqe alinabilir. 

'Yeni 

BLAUPUNKT 
RRDYOLARI 

GELMİŞTİR 

NİJAD SERVEN' 
V.MÜHENDİS 

GALATA 

HARAKÖV PAUS 

EKZAMiN 
Ekzemanın ilacıdır. 

- Yara ve çıbanlarda kullmulaır. Her eczanede kutusu 50 Krı. -

Kendir ve Keten sanayii 
Türk Anonim Şirketinden 

serlevhaslle dünkü uüshamııxia. ıı~redllen ve 17/ 4/943 ta.rlhlnden 
itibaren Kendir mamulfıtına alt fabrika t~lim satış flyn.tlannı g~
ren ilanında tertlb sehv:i olarak CI<'lyatlatı konmayan İp ve halatların) 
tıyatıannı aşağıda gösterilmiştir: 

K dl İ 1 4 5 6 / 219 k en r p: . , mm umş 

Katranlı ve katransız kendir halnt 206 kunıı, 

Memur aranıyor -Anadolt!da işçisi fazla bir inşaat mahallinde Kantini lıdare edebi-
ıccek tecrübeli \'e temlnnt verebilecek bir memura ihtiyaç vardıt. Te.-
llolerln evrakı müsbltıelerile birlikte her gün saat 1'1 den sonra Galat& 
Buyük Tiinel han 6 numıırny:ı mürncaat. 

-ayın müşteriterimiı:.in nazarı dikkatine! 

Hiiıeyİn Hiianü ve mahdumu Şükrü 
MısırQ!lrşısındakl ma~ıızaml% şimdi Telefon müdürlüttt b.i1lsmda 

Cedit Hanın alt kısmında oldu~u bildiririz. 

öksürenlere KATRAN HAKKI EKREM 
Veznedar aranıyor 

Ana.doluda bir inııaat. llt'ketinde vemedarhk yapa.bUecek tecrübeli 
ve bu işlerde çalışml.J kefalet verebilecek bir vemedara ihtiyaç va.tdlr. 
Tallplerln evro.kı müsbltelerlle birlikte her giln saat 17 den sonra O&-
lata Büyük Tünel ha.n 6 numaraya müracaat. 

ŞAKİR ZÜMRE TÜRK SANA Ylt HARBİYE 
VE MADENİYE FABRİKASINDAN: 

Almanca, Fransızca, İngilizce lisanlarından en az ikisine hakkile 
vakıf bu lisanlarda muhaberat iılerini ve aynca yük.eelc: idare iıle-
rini •başaracak liyakatta tecrübeli ve oahsiyet sahibi bir İdare Ami-
rine ihtiyaç vardır. İstekliler lüzmnlu vesikalarla fabrikadan tclo-
fonla randevu al.rıamk Umum Müdürlüğüne müracaatlan. 

Telefon: 43214 

. 

ŞAKIR ZÜMRE TÜRK SANA Yll HARBiYE 
VE MADENİYE FABRiKASINDAN: 

M UHASiP ARANIYOR 
S nayi ve ticari muhasebede ehliyet ve tecrübesi bulunan ve asker• 
hkle hiç alakası olmıyan bir muhnsibe ihtiyaç vardır. İsteklilerin 

lüzumlu bibilerile fabrika Müdürlüğüne müracaatları. 

1 

DERMOJEN 
YANII, ÇATLAI, EltZDIA .e 
CfLD YAR&LA&INA feöalU• 
IJI reUr Derinin &uetemneslne 
n 7enllenmeslne himıet eder. 

- Her Eesan.e4e bulunu. -

NEOSTERIN 
SıhhaUl olmak tein ın-.nın 

$z, burun, boRu ve bademclk
lerlnl sıhhi bir taıT.da temiz bu
lundurması 117.ımdır. 

Bu yollarla giren nezle anJln
ler, grip, kızıl, kızamık, dltterl, 
kabakulak, çloek, suçlçe~ı.. me
nenjit .. ııa.h bul~cı hastalıklarda 

NEOSTERiN 

Pülverizasyon yeya tarıarası 
şifaya yardım eder. 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunanları korur, phsi ihtiyat ve 
tedblrı aldınr. Eczanelerde 1'8-

çeteslz satılır. 

FRENGi 
ve 

Belıoğulduğuna 

l&~~V ·I tutulmamak için 
EN lvt iLAÇ: 

~~.ı PROTEJI 'dir. 

B 
Dr. IHSAN SAMI -111111!!1 

AKTERlYOLOJl 
LA.BORA TUARI 

u muml ka.n tahlllAtı, frengi 
nokt al nazanndan <Wasserman 

Kahn teamüllerll kan kürey
aayılmaaı. Tlfo ve sıtma 

ve 
vatı 
has talıkları teşhisi, .idrar, ee- ı 

t . balgam, kazurat ve su raha 
tahll lA.tı ültra mlkroskopl. hu

aşılar tsUhzarl. tanda Qre , aust 
şeke r, klorür, Kollestertn ml.k

rının tayini. ıııiarla 
vanyolu No. 113. Tel: 2091\1 • Dl 

o SMANLI BA1'1tASINDA"S 

Osı:n anlı Bankasının Galata Mcrke
Yenlcaml ve Beyoğlu Şu~ıerl, 
yeti Mllllye Bayramı m ünase-
22 Nisan çarşamba (Öğleden 
ve 23 Nisan perşembe giinleri 
bulunacaktır. 

zı. Ue, 
Hakimi 
bet-ile, 
sonra) 
kapalı 

.Kadı 

tinden: 
köy ikinci sulh hukuk hiklmli

M:?/104 

K 
Kızıl 

adıköyünde 

toprakta Rüş
kağınde. 6 

mukim 
1r seneden

yine Kadıkö
bııu so-

2 No. da 
ve yan ta
fotografı 

diye so 
No da 
iken b 
bert 
yünde 
'kak 1 
oturan 
rarta 
bulw 
zı ve 
Dr.Adil 
ne senı 

ıa.n Neşet kı

m üteveffa 
kansı Eml. 
ye Kan.ba-

, Yın akı l za.yıflığı dolayısLyle ha.crına 

1 yerde mukim kızı Nezlhentn ve ayn 
kendls 
rlhinde 
21n mü 
r.a. ildn 

ine vasi tayinine 18/4/942 ta
karar verildiği kanun yollan

racant etmek üzere aırıkadaria
oıunur. .. 

~ 

~·~ 
,,,. il 

ATiNt·z1 
ANTlli TAMlR .ETTİRiNil . 
M~N ŞA~AR~E,S~: . 
.BAftOlAR S9·BEYAZil-UOlmY 

HALK BANK.ASI T. A. Ş. NIN 31/12/941 BiLANÇOSU 

aT1J' l:.Llnn~. P.&SİP T. Lirası Kr • 

... ff ..... "MtMI ll.HUI 8enll.q• 1.200.000.-
Qıuml~S... A.000.- fbtl,Ular 
Btnhlv 91.103.81 berkle tııkuu muhtemel 
Bıııbam 'N ftlıYllM 0EHa Pi IM.91>9.80 zarar karltlıfl 
~lıu. OUt htmp (B. K.M. 31) 2.3SŞ.H 

(Salıd*lH Olıd a.lll 
l 
M5.l24.0I ıtanunl İhtlyatlall 4,871.85 

llahfdJI ~ıuı.. 1.Q73.M Fe9bl~ tbtınttar 30.335.93 17.343.71 
~ auoo.-
BllJU 'fCı:rm"llr Karfll*lAr 

llılenlı:ulW ( .... (1331 No. lı it. Mad. 1) 189,848,92 
fllDeıinden 8feadılllılılf' f.617.lf 'l'Uhhütledmls 

saıc Aktmer 12.86Ut CMA>ııtro> 869.75 
İlcteefıl~ ı.- Memuat ve O&rl Bıeıaaolar 

T&aamıt Mevduatı T.239.51 
DfCıer Mevduat t .909.31 10.148,SI 

Muhtellf alacatlılaı 88.43UG 
8afıo PMitler 3"'606.51 
Klt 29.50T..8t 

... 
Y.ıttıl. U92.759.SI Ydcdn 1592.759.81 

----~- --=----
Nazmt hesaı>l&JI 15.000.- Nazım He-.>aplar 15.000.-

HALK BANKASI T .A.Ş. 31/12/941 KAR VE ZARAR KA Ti HESABI 

1.) Pemonel masre.tıan 
2.> Vergi ve Harçlar 
3.) Sair maaraflar 
'·' vertıuı faiz ve ~ 
5.t Amort.ısmanlal 
U M\lhlıellt Zararlal 

Klr 

T. Lirası Kr. 

25.543.50 
75.ot 

6.449.53 
a.624.81 

615.08 
8.33!).31 

29.54Yl.8' 

Yekt\n 73.lf5 27 

1.) Alınan faiz ve komlaJoolar 
2.> Eısıham ve ta.tıvillt cüsdıaıı ~llrlert 
S.) M~tcllf Klrlar 

T. Lirası h 

33.728.51 
26.189.61 
13.237.08 

Yıektn 7U55.2f 

ANKARA HALK SANDICI T. A. Ş. NlN 31/12/941 BiLANÇOSU 

AKTİF 

Kasa ve Merkez BankM 
Kan unl karşılıklar ka.laa 
Bankalar 
Bened::ı.t Cii7.danı 
Borçlu Cart Hesıplu 
Emtea Mevcudu 
Muht.ellt Borçlule.r 
sabit Kıymetler 

Menkulleıı 
Sair Aktiller 

Nazım Heısa.plar 

T. Lirası Kr. 

158.596.88 
13.591.-
23.005.0!> 

710.733.29 
l'lC.892.21 
325.405.88 

I 

5 441.83 

15.070.68 
U .2G-0.31J 

Y*iUı 1.478.057 .25 

488.39~.32 

1.966.449 .57 -------

PASlF 

8emıaye 
Ilıtl,ya.tıar 

İleri.de vukuu muhtemel 
zarar ımromıı 
<Bama K. SU 
Kanuni İhtifatlar 
Fe'Y'kalM& bıttya.tlal 

Taa.hhiiUerlmls 
Halık: B:ı.nkaa 
(Mostıro) 

Mevdua. ve Cart HeAplal' 

l.011.d 
ı.ozuır 

u .. oıua 

Tasarruf Mevduatı IC5.86Ul 
Dlğet Mevdu&ı 193.221.111 

Tediye Enılrlerl 
Muhtıcl.I! Alacakl.tl&( 
Sa.tr Pasitlec 
KAr 

v '. 

r.Lframh 

tiOOOO-

1'1.048.GI 

j80.2M..H 

8l.801.9S 
110.145.tl 

• 13.072..SI 
93.672.H 

ı '< Ydt6ıl 1.478 057..%1 
Nazım H~plaıo 

Kefaletıerlmil 13UH.--
Sair Nazım He.saplar 1$1.W.11 488 39UI 

l .08644UT 

31 Birind Ki.nun 1941 KAR VE ZARAR HESABI 

Zİl\li'\IET 

Personel masraftan. 
Vergi ve Harçlar 
Sa 1r masraflar 
VerUen faiz ve ltomlsy~ 
Amortismanlar 
Muhtelit Zararla11 
Kdıı 

T.Llra&r Kr. 

37.033.79 
2.363.61 
9.811.43 

22.559.6() 
2.643.ü 

45ô.72 
93.67:.:! .94 

168.543.58 _m:zs_s:-_ 

MATL0P 

Alınan faiz ve ~ 
Banka hlmıetlert mut.abU!oe 
alınan iicret "" ~ 
Mub.teill KA.rl.u 

T.lbutKr. 

68 IH4.6J 

10 '782.58 
~rıs s1s.sa 

lGs.54351 

İST ANBUL HALK SANDIGI T.A.Ş. nin 31/12/941 BILANÇ9SU 

,\KTİF 

Kasa ve Merkez Bankası 
Kanuni Karşılıklar kasaa 
Bankalar 
Sencda.t Cüzdanı 
Borçlu carı. Hesaplar 
Muhtelif Borçlular 
Emtea mevcudu 
Sa.bit Kıymetler 

Menkuller (71»00 Ura 
üzerinden sigortalıdır 

Sair Aktifler 

Nazım Hesaplatı 

T. Lira ı Ki'. 

120.348.M 
15.4D'J-
4.205.37 

Sl7.339.3S 
145:333.'1'5 
41810.tl 
11.188.U 

6 315.05 

5.121.39 

GC'i .119 .83 

310.138.01 

977.257.84 -----

l'ASİF 

Bemıaye 

lhtlya.lılıır 
Deride vukuu mOO.tıemtl 
zarar kaı'fllılı 
Ka.nwıt İ.htıya.tıq 
Fevt:allde İhtlplil&r 

418.el 
8S'l.M 

l,tlUI 

'l'Uıhhütlerlmls 
Hııllc Ba.nbal CMoAro) 

M&vdu.a.t ve Cart Hesaplar 
Tasamı! Me.duatl J7.80UT 
D11!:e'r Mevduat w.euı.M 

Tediye Em.leleri 
Muhtelif AlacKiılac 
Sair Paslfler 
Kl~ 

Nazmı Hesaplar 
Kefaletıertmı. 

Sair Naz:ı.tn heı&. 
IO'l .421.U 
10l,'71UO 

'.1'.Llruah 

uu• 

' IGUH.'11 

IJM.SIZ.N 

10.251.lt 
U,801.TI 
4.088.91 

23.187.TI 

687.119.a 

110.ısa.a 

9'17.267.M _1Za ____ _ 

1ST ANBUL HALK SANDICI T.A.Ş. nin 31/12/941 Kir ve zarar heıabi 

ZİMMET 

Personel masrarlan 
Vergl ve Harçlar 
Sair masraflar 
Verilen faiz ve KomJs:yonlar 
Amortismanlar 
KA.r 

T.Llra"ı Kr. 

15.774.73 
3.074.42 
5.505.22 
7.750.05 

813.03 
23 167.72 • 

55 085.17 ---- .... - - ' 

MATJ.°OP 

Aldıpnız fa.iz ve lroınl-'JOnlu 
Banka hizmetleri mukabtunıtı. 
alınan ücret ve k'omlsyonla.ı: 
Mı.ıhtellf K.irlar 

T.Llraaı K& 

15.662.91 

17.()07.11 
2.415.11 

55.085.lT _, ___ _ 
1111 .. 11 .. ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı .. 

Zayi - 331 yılıııda 'ttsküdar 14 ün
cü llkokuldan almış oldu#um tasdl!t.
ıuımeyt kaybettim. Yen.18thl alac&
ğundan e~ htlknıü yotctur .• 

46 No. da mukanet Ahmd Gürbn 


