
Milli piyangonun dünkü fev
kalade çekilişinde kazanan 

numaralar ikinci sahifededir 

Çarıamba pnü öfleden 
sonra tatil edilen daireler 

bu sabah vazifeye bqladılar 
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Avrupada ikinci 
cephe meselesini 

lngiltere bakımın
dan nasıl düşün

mek gerektir 

Fransa'ya 23 Nisan Bayramı 
Alman kıtaları 

•• • • Çocuklardan mUrekkep bir grup 

BU S.&BAHB:i 

Bu sene 
gemi kıtlığı 
yıh olacak 

'l'EL&B•PL•a 

1 Birmanya'da 
yeni bir ricat 

yapıldı 

gonderıhyor Atatürkün .manev1 huzurunda 

Amerika Genel Kurmay B~
kanı General Marshall Londra-

Bunlarin araıinda bir 
paraıütçü tümen de 

bulunmakta imit 

ya. geldi İngiliz devlet adamları . Londr .. 23 (A.A.) - Fransanıa 
' ışaal altındak.. kı.amıııda bulun11111 

\'e asker ŞC'!flerile konuştu, mem- Alman garnizonlarının aon takviye 
leket!ne döndü. Bu kon1J9ınala- kıtalar, araıında bir para~ütçü tünie
ra lıem İngiıtcrede, hem Ame.rl· ni bulunduğunr. inanmak için bir ço~ 
kada büyük ehemmiyet verilml§· sebepler movouttur. Almanlar gad>a 
tt o sıralarda bir h,sım Amerika d?ğru bir çok kıtalar sevketmektee 

İn dırler. Bunlann arasında bir kaç ttl-
km-vetlerinln de gillz adalan- m~ ve Norveçte bulunan zıdılı bir-
na gelmi§ olması ild devletin Av- likfer vardır. Norveçte ve bilhuea 
rupada yeni bir cephe kurmak Trondheim Te Narvik'tc bUy{lk ha
içfn plAnlar hazırladıkları ve zırlıklar yapılmaktadır. Garp m\la 
ıiarekete geçecekleri rivayetini dafaa tertnlabru idare eden von 
çıkardı. Yetkeli bazı lngtllz ve Rundstedt'in Hollanda aahiline ~ 

. sı.t bir obemmiyc. verdiği malihıı-
Amerıka nazırlarının, Almanya- dur M 1 b d ı1 hl ı: . arc§B ura t yap an r ;os; 
yı yenmek ve harbi kazanmak yeni iatihk&mlan teftiı etml§tlr. 
içhı müdafaada kalmanın yetmt-

yeceğlnl, karaya çıkıp dövüşmek Japon Harı· 
gerektiğini, yakında bu alanda • 
büyük işler görüleceğini söyleme- • N 
leri, her tarafta, Anglo • Sakson- cıye . azır nın 
lann bir çıkış hareketine hazır-

landıklan snnısım uyandırmaya demeci 
baslamıştı. Sovyetıer de, sllMı 

«Sovyetler, İngiltere ve 
ve Amerika hesabına 

kendini ateıe 
atmiyacakıt 

yardınunın Alman yükü-nü azal· 
tamıyncağını, Rusyayı Almanya 
gibi bir düşman karşısında tek 
başına bırnJ.nnnk tehlikeli oldu
ğunu ve bir iki cephe dnha aça
rak Almanyayı kuvvetlerini da
ğıtmak zorunda bırakmanın sı-
rası geldiğini n.cı sözlerle hiç Tokyo 23 (A.A.) - (D. N. B.ı) 
d d tt in Japon Hariciye Nazın M. Togo ili-

eQilerek kabr~ çelenk koydular 

Beyazit Ye Taksim meydanlarinda nutuklar 
söylendi, geçid resmi yapıldı, Halkevlerinde 

konferanslar ve müsamereler verildi 
µti.'l'R" • ... 

Lord Bea verbrook, ikinci 
bir cephe açilmaıi lüzu. 

munda iırar ediyor 

İngilizlerle Çinliler Al 
ıehirden d•ha seri 

çeldldller 

Londra 24 (AA.) - S.B.O: R.: Lımdra il (A.AJ - B.B.O: ...... 
Sa.bık Hnm ıevnzmu Nazın ford İngiliz tlt'llln• s&e JIPCJDI- ,..a 
Bea.veıt>oom irndettJğl nutukta. !1940 tıı.eyna -... .... ~ ... 
vo 1941 sene~ı:i namı tank ve tııyyn... llle~n -ı eemı.1ulİI Jdlna.,. tlmlt 
re kıtlığı scneıert olınu bu sena- 1ç!n IrMadl ne 8Uitlıns aıumı1a 
n1n de gemi kıtlığı va ham madde tuttuklan ~ felıdnden 
kıtııtı senesi olacağını s5ytedll..i.en çeklbneğe mecbur 1allıımtlardır. 
oonıo. ikinci blr cephe o.çılması mooe- Çlnlller, .Jac>oın tvnetıerı taatuı-
le.;inde ısrar etmlşttr. dan tamamen ~ otan. veısu 

• Avam kamarasının 
şehrinden çltmata w daha llmlldl 
d.lğer Qbı ~ btrlepaete 
muvaf!at olmuşlardlr. 

., 

Diin1dl tUreruJe bulunan yavrulardan iki enstnntane 

gizli celsesinde 
Harb vaziyeti hakkında 
B. ChurchiJl'in izahatı 

dinlendi 

.Londra 24 (A.A.) - Avam k ma.-

Amerikanın 
Al manyaya 
hava akını 

rnsı cızıı bir celse aktederc.t B. --.---
Ohurchlll'ln hrub vaz:lyett hakkında ş· d" k dar ..:..: .. :ı 
iza.hn.tmı dinl~. Hiıkfunotln ale- ım ıye a au apaeD 
nt blr celsede hnrt> vnzlyeU hakkında hareketlerin üstünde 
beyanatta bulunması hn1dcındn.kl ar~ l .. b•ldiri·ı· 
zu~'U yertne ıretırmesı beklerunokte- o acagı ı ıyor 
dlr. Ba ruent ce~ yo.'b."tnda yapıla.
c:ıktıır. 

Rus cephesinde 
NeV)ork ZS (AA) - Bo9tıon lıloal

tor gazeteli, Blrle,tt Amerttamn Al
manya ü2l1ne yapecatı han akm
lanmn, şimdiye kadar Amertta tara. 
fındıı.n gtrifllen haretetıertn hepalntn 

Sovyet tebliğine göre üstünde olacağı.nı 11Z110r. Hllen, tn-
h glltere ve Amerikada talim gönnekte 

Mlllt BWmlyot ve Cocuk ba.yramı- tak güzel blr geçit resmi yapan 1ı:n- e emmiyetli değişik. olan kıtalatla JBPılacak ba ban ta-
nm 22 nci :rıldônftmtı dün oehrlmtme C(llder daRıJmışlardır. J ik yok arruzza.nr&--. t , ~ llılrm--Iİ 

~tmm an hatırla ıkları iç1n • tisat birliğind~ bir nutUk aliyi~ 
giltere ve Ameıikanrn A vrupaya dcmi~tir ki: 

Ordular çıkannnk üzere oldukla- Mihver devlctlerinm Avrupadald 
rımı. innnnnlar çoğalmıştı. faaliyeti yakında müspet yeni bir pn.rlaJc merasimle lcutla.runıştır. Sa- Taksim meydatımdald menısım sa.- istlldsı halJFJ f"•Ja 1ilr"·- •• 

balım erkan &aatıerındon ttJ.baren at ıı de bqlamqtır Meramme, Anka· - - .nık lJaJal~ 
ca.dd• ft 80kaklarla mel'081m Ytllnla.- reda bulunan Vali ve Belediye Reisi Lonclnı 24 (Radyo saat '1,UH d~ - Amerika ban lmnttlert. ...... 
cnk sahalar çoctıklnr ve halk Ue dol- Dr. LQttı Xll'dar namına Vali munvtnl Dün gece Mo3kovada n rodll!'n RUB bomba .senı.t kcıandaohtma -.t 

Bir yandan sabırsızlık ve hare- gid~ a!acak.tır. Almanyanm ve ita!-
• w • .. yanın blitiln askeri hareketlere bf 

kete geçmek ısteğl, obur yandan hazırlar.mıo olddklan gelecelcto an· 
böyle bir şeyin gerçekleşeceği la§llacaktır. 

muş bulunu10rdu. B. Ahmet Kınık riyaset etm\ştir. resm1 tel>llği: altınd:ı bıdamcaJtt:ar, 
Bayezit meydanında ıncraslme tam Saat tam 11 de Taksim meydanında Diln cephede işa.m d btr hll.1 Bo ... ton llılonlt.or taı.flndan elde -n. 

inanı İngiltere ve Amerika efkA- Doğu Asyada J eponya, Man~o 
rında da epeyce yer etmiş olacak ve Çin arasındaki ifbirliği ,imdi7e 
ki girişilecek hareketlerin içyüzü kadar olduğundan fazla sıkıl~mır 
hakkında türlil kaynaklardan tır. Harb çıkar çıkmaz Tayland ile 
yeni hab ı b 1 dı• bir ittifak yaptık. Japonya Hindiçini 

onda İtfaiye bandmu tanı.fındM. çalı- .,. dblde yanın.da mevki nıan Şehir olmadı. len bu lı*r, tnııılerecle m-
na.n İstlldAl maraı llo başlanmıştır. bandosunun çaldığ'ı İAtl.klll JlUU'Ol no 22 nisanda 8 tayyare ka)'betınemtm hnvn kunetıert yapdmuma -...... 
Milli marşım.ıs, meydanı doldunnu' merasime b~anml§tır. muka.b.ll H dilŞll1Ul ~.nl tah- mı., ve hllla Uerletbmette bulama .. 
bulunan binlere. ktlço.t yavru tara· Meydanı dolduran ttt9Ukler ve halk rip ettik. olduğunu 1fta etmektedir. 

. er er sızmaya a.ş a · ile de sıkı bir 1,birliğl yapmaktadır. 
fmdan hep bir atm:ta.n söylonmlş ve tala.balığı m.lllt marşımıza hep bir Moskova 24 (AA.) - SovyaL teblığl- Dünkü in 
bu esnada tanlı ba.~muz teref di- &ğızdan iftlrlk etm~lerdlr. Bu esna.- ne ektir: Kallnln ceplıes1nde t&ık· a nar 

Şimdi anlaşılan şudur: Avrupa Bu aiyu: muvaffakıyetler Japon or
karasına asker çıkarmak, Al- dusunun cenuptaki hareketlerini ıro
mnnya karşısına knı·ada yeni nİf f>ir ölçüde kolaylafhl'llll§tır. 
cepheler açmak bugün için akla Japonyanın biitün A.ya memlc
gelemez. İngiltere ve Amerikanın .lr.cderib do.tluk mti.nuobetlerl b11 

reğino çekllmlştlr. Bundan sonra, ha- da p.nlı bayraıtımız da atır ağır ~ref lo.r1a desteklenen blr Alman piyade Bertin 2S (A.A) - Dlf.B, n.bı 11-
zırtanmıt bulunan ldli\>üye Çocuk dlretıne ~ektlmlftlr tümeni Pfis'kürtillm~. AlmAnlara 900 rendlğlne daıı tncWs bomba ta.,,._ 
Esirgeme Kuruma namına konuşan Mal'ltaıı .-ınra B~ Balk 1 k:ıyıp ~rllm~. a bank ıoe :raramıı.s relen 23 alan l908ll AimanJama 
Dr. Fettıı Erden geımı,, yavrulara be- s. Ekrem Tur ı11zel ve !t ilke~ hale getlrllnılştlr Aynt cephenin bn.ş- batı ve c•gp batwMı wltrlll 1ıı9-
yecanlı btr hitabe 1radetml..şt1r. Dl'. nan blr hitabe a ka bir lre81mlnde Almanlar 200 kt~ lur.duğu Yllltn ıaan... t4m'I'• • 
Fethi Erden, hitabesinde bUhessa inı- Tur, h1tabes1nde ıra;:~~ ~ kaybetm~erdit. Qet.eıer, bfr Alman ~f~ar olalutıtar. 8bll hail'.....,. 

. . aralarda artmııtır. Japonya miifte-
konuşup karar verdiklerı hareket rek hay t _._ - __ ı· · · · k ı 

paratorluk n Cftmhurf.1et devrindeki ve Çocuk ba.~ınm mlllet~ 1 r: ga.mlzoo.una Ytll>t*ları muvaffakıyetli 0 ve ~ ftftllr. 
QOCl.dc telAtttstnt anlttm19 n 90k :t.1· hal% oldatu btıyüt A ~t bir batikın nettcMnde ITO Alınanı öt- Son haberlere .... taam. ... 
tışla.nm!ftır. yetini t.ebariıs ettire~~ mınetı: dümı~erd.lr. tayyareıenten içi ............ . 

B. Fethi Erdeıl'deın sonra istruıbul nln uırıann imerfr..e çltitlniilğil ıstı- Maltap han •irim 
a sanannm gc ıpmını o q• 

şekli, Avrupa kıyılarımı zaman lqbracak iktiaat tedbirleri lımıuaun· 
zaman baskınlar yaparak Alınan- da Tayland'la •on zam.eııılarda bir 
yayı, Şarkta Ruslarla dövüşürken, anla~ya vannl§br. 
garpta tetik üstü durmaya zorla- ~ın~_ııtar . m~eleaine gelince, 

6f ncı Utokuldaıı 80heyl! Yüksel ve ap ve telMtetln 22 sene evveı Ata.- Bulgaristanda yiyecek v 
1 

tta 2J (A.A.) fttt_ u...ı 
Ertem Yllceı birer hitabe Lradctmlş- tildrü:n 3al'61lma.s f.mantle nihayet.len- ı'çın' • t hd'd t M a C: --·'·- - ..,_ ._. 
lerdlr. dlğfnl söylen işti yem a 1 a ta uzerıne .,...,._ taaırazlar -·-

.. .. Cnppı ın vazıf eaınde muvaffak ola-
mak, bundan başka buyük çapta madığnu kaydotınek lüzumsuzdur. 

Müteakiben ttraı,e bandosunun çal-
1 

r. Sonra ~ CA.A.) - HükQmet ytyeeek da 1 7 ıi bom.har~ n ı J ı &Y 

dıfı yOrll.VO. m&!'fln& ayak 11}'dura- (Devamı aahife 2. sütun 5 te) mad~lert ve bllhaan et. eJ:mek, p1- tayyaresi MDak &-. JO dlı M 
ve sık sık hava akınları yaparak Bu muvaffaluyetaizlilc Jngilterede 
Almanyanın hem can alacak §İddctli bir memnun~Iik uyan· 
yerleıinl yakıp yıkmak, hem de dınnı§tır. Bugünkll dünya duruma 
en kalabalık yerlerine atılacak i~nde Japonyn çok elveri~li bir va
bombalarla Alman milletinin ma- zıyett~ bulunuyor, tngilterenin ve 

. Amerıkanır. durumlan iae o nisbettc 
nevıyatını durmadan sarsmak- güçle~irtiı. 
tır. İngiltere ve Amerika düşü- Doğu Asyadaki bütün Jngiliz a... 
nüyorlar ki Almanya bir tarafta !erinin kayıbı, Hindistan n Avue
çetin bir düşmanla savasıp yıpra- tralya buhranlan, lngiltercnin Avru-

k "t t fta • .. d.. padaki zor durumu, bUtün bu olay-
nır en o e ara gece gun uz 1 .. t · k' ı 'it iddt b' bub . . ar gos crır ı ngı ere c ır -

Londra 
Halkevinde 

Törende büyük elçimiz 
B. Rauf Orbay da hazır 

bulundu 

1 
Valimizin 
tedk.kleri 

Dün de meclise giderek 
mebuslarla odun kömür 

itini görüı tü 
üzerıne ynğacak..ceheııncm ate§l ran geçirmektedir. anavatanla mu.-
altında bezginleşecek ve içerden temlelteler arasında malzeme taım· Londra .~~- (A.~) -Türkiyenin Ankara 23 (Telefonla.) - Şeh.rtmıs-
çökecektir. masa ciddi bir tehdit albndadır Londra Buyuk Elçıai Rauf Orbay, de bulunmakta olan İstanbul Vali ve 

d .. .. 1 · d v rinl k So t1 B' ı·v· . J · il Çocuk bayramı münaaebetile bugün BeledA iye Relst Dr. B, LQtn Kırdar, 
Bu uşunce erın eg'e ·es- vye er ır ıgı ısc aponya e L d H lk • d 1 ra Vele letıerıe tenıasıanna devam et-

tirmek bize düşmez. Ynlnız blzl tarafaızlıV. muahedesini tutacağını .ond rah a bevlm 0 yapı aBn" .r:'ke El~ mektedlr. B. LQtfı Kırd.at bnrrıı- B11-
.. ' bir çok. defa} h'ld' d' Ea So aım e azır u unmuıtur. \O"! yilk Mlllet M llshı _ ...... 

şaşırtan nokta, harbin, duşrnanı yetle a· ı·v· alr ~I ır 1
• asAen ,,~: ç~ Türlciycde çocuk gününün na ol- ec e gide-ret t&tll1 bot 

r ır ıgı ngı tero ve mer1&& v )'- • geçtnnemlş, rastadığı mEt>wıla.rl& 
yanlış gösteriler ve ters haberler- hesabına elini ate,e aokmak tebJik.. dugunu öğrenmek için Ha. a;~vın.e muhtelit işler ve bllhusa odun kö-
le gafil avlamak glbf manevrala- sine atılmıyacaktır gelen mektep çoculdannı ve ızcılen- mür meeeieat ilzertnde ror0.şmÜştn.r. 
ra da,•andııı:.t kurnazlık ve gı'zlillk . ni kabul ~tmiı, ~culdarJa. ve bilhas. Valiniz bir b9 gün daha burada ta-

• J 
6

' • aa Cehelilttank tan gelmı~ olan 80 lacaktır. 
devrr.nde, Sovyetıer yardım diye ltalyanın çocukla birlikte fotograflar çekil- -
ayak direrken yeni cephe korku mittir. Meclisin bugünkü 
ve kaygısını ortadan kaldıracak •st ki • Merasimi açan Sir Wynııham ruznamesi 
ve neler yapılacağım düşmana 1 e erı Dceda çocuklara. Türkiye~in d~nya- Alıkara 23 <Telefonlal - Mecllatn 
önceden öğretecek şekilde haber- da oynadığı vo oynayacagı rolu nn· yarınki toplantısında TOı1t _ Rumen 

8. Laval, Muasolininin latmıştır. t1caret anl~asuım ikinci m11zate-
1er yayılnı~sıdı~. insana öyle ge- notasına cevap verdi Sir \Vynghıun Deeds'den sonra l'es1 :rapılacaJc, maden o.rama ve tşıet-
liyor ki mutteliklcr gerçekte Av- söz alan Bııyan Özberk, 23 nisanın me kanununun bnzı maddeleı1nln de-
rupaya asker çıkarmaya ve yeni Londra 23 (A.A.l - cDally Sketchrı ayni zamanda Büyük Millet Meclisi- ğ:lrllme~ hakkındaki IA.yllıanm mti-
cephcler kurma"a hazırlanıyor- gazetesinin temin ett16'1ne glire, Lnval, nin de yıldönümü ve Türkiyede milli .~"'"'~:;;,.~~•nnndcvam olunacaktır. 

" W..'lk Tun N' h L:' nmınmuımmmnuuımıııımnuru• lar da bu haberin sızmasına en- Mussoll.nin Ko • .,, a, wı ve ıce a ·ımiyet gün il olduğunu anlat· salonuna -da 4 X 7 t Jile 
w hakkındaki notasına cevap verrn1ştır~ muıtır bir ha it k me re munzz:am 

gel olmak için, «yapacagımız şey «Fransanın Almanya ııe olduğu ıca- B"'yü. "k El . h' b k k d M Yra onulmuıtu. 
f k t . • . u çı ar uçu saat a ar erasim o kadar aff k 1 u a te ek baskınlara ve şıddetlı dar Italyaya cl3 faydalı olacak yeni Halkevinde kalmıfbr. tur ki b 1c 

250 
mu~- • 3: 0 mut. 

hava akmlaıınn kuvvet vermek- ~lrllği slyasett oolayısll&. hnrb sonu- . . . .. . •V. • • • ~ş a çocu~ ıçın tekrar 
· na ermeden devamlı bir nııln.şma ya- Fılımlcrın, gosterıldıgı perdenın edılecektır. 

Ne<'meddin Sı:dak pılnm9Z.• üzerinde biı Türk bayrağı ile Halit Hava talim lc.ıtasına mensup 200 
İtalyan basınının ve radyosunun 1 Partisinin altı okunu ta,ıyan bir kisi de merasime davet edilıni;, bulu-

ta.hriklcrl hemen dunıv~mılştir. ıbayrak bulwuyordu. Büyük ka.bul nuyordu. ~ li~vam a.Mife 2, sütun 6 da) 

t1.nç, rıeytin, N ve saire için yazıt tel\. tayyar inia tahribeclilclil np ... 
d.ltıer koymuştur. .ara uğratdcLi: ~. 
............................................... 111111 ________ __ 

lBlr .es sanaatn clllla "e* *' 
de koruıer n~ - Olmlllll- • 

- Bu taraflarda hutane var galiba) ... 
- Bostanlardan mı anladın) •.• 
- Haytr, kulaiıma au eesJeri aeldi d. .•• 



ABIJAll 

( __ D_i_i:ı_1._G_e_c_e_k_1._· _v_e_B_a __ s_a_b_a_h_ı_~i_B_a_b_e_rı_ı_e_r_ ..... _,,) 
Yeni üsler 23 Nisan Bayramı 

(8- tarafı 1 lncıl ...wr..le) 
Harb tebliğleri HARB DURUMU 
Alman tebliği İngilizler Hint ve cenubi Dflba aııa, 0oc• ..ııseme kara-

-. .. <&Al_ 4Can onlolan Am!L.t':ı~~nm Hindistan' a Ameri- ?::t:=:=?:::=: 
lllfkum&Ddımlıtmm W>ıı.tı: Dotuda, lem1ftll. NutvklanS&n IODra Tablm 

Avrupada Udnci eeplie 
meaelealnl lngl)tere 

bakimindan naaıl 
C:IOıUnmeli ırerektfr 

(Bat tanlı 1 lnd aaldfede) 
aDnfern .Alman taanıızu hareketi k k ı • ld • m8Jdanmda tcplM""lf bulunan lı.ii-mun.tt~e bl1m1fÜJ'. Denb,. fl- Londra 23 (A.A.) - General an as er erı ge ) çitler ınzeı bir sevtt re.nı J9.PllUI- ten ftiarettlr ... » gfbl !&lerle dtıt-
..ı bôlgelerhıde d~m ıtrtlUll w avell tarafından Hindi.tan halkına llLl"dlr mam oya1 _ , • .., ı __., htıc ~-L _.:_.._.. ~-N-- .. _ ... .,._... _,_.___ amıya ~yor ar. 
mllfTI'U uınlar 18Z'1lll talm]ftır. bita".ıen radyoda aöy)enen nutwı.taıı .lloU.LU--"' .-..-& ~ u~uuau 
Bu1 savq tayyaresi tetkillerl, bu ge- belweden Londnuun eallhiyetli 11kohl -.ıebelert 4tın ...,., -.at ÇOnldl, harp plAnlannm bu dere-
ee Stallngradda bG$ bir 8oY)'et ·- mahfillerinde. Hint Obanumnda e· d .ki h d d .ddetlı· 9,30 da I>ln.nJ'C)bmdaicl Oocllk t1ltDp- ce açıp vurulması, en geniş hür-
.llh fabr!ta.sına hOcum et~ler. he- deniz majesinhı yakın hedefini in- ırmanya a 1 cep e e e şı haneetnde toplanmıotaa '" b&ndo ne riyet memleketler!rıde bile akla 
defe möteaddld tam abetler kayde- gilterenin arkamnda "Yuiyetiai .ai· muharebeler devam edı•yor blrllkte Bara,Jt>umuna. gkierelıt Ata: güç sığar. Fakat, son zamanlar· 
derele yangınlar " lnlllAklar çıkar- ) 1___ ' imkan -erecek bir tll?k he,tellıM bir çelenl: lıDJmutla?' 
mlflardır amaap.ımaaına .. dır. Çocut esirgeme kurumu tılleden da bu baskınlarm batJaması, 
il~ Uman teıdalerlne de t.e- mania ıvücuda getirmek olduğu ıMSy- sool'a OtUhane putcnda P>Cuklar Alman 4'N•-ı-- d b"yük ta 

lkt1 bava ıaarruzıan ya.pılmıftır. lenmektedir. Uaık doiadaı J10ktur. Mamafih Amerilr.amn 1çbı a.çıtc hava elle:ncelerl lwılrlaml§- ya ~J.UC e u Y• 
Kareli berzahında, 1'1n1Andtya kuT- Sinppur'un eklen akmeei Kolom· Hindietana uker aCSndemıeel bu tır. yare hücumları yapılması, ka-

wetıerl em um.atı cepbatnde on gün bo, Dombay "Ye Trinkomale limanla- Blrmanyada tiddetll mulıare lrnkOmetin Hint mGdafauiJe Çocuk eıslrgeme ku?mnu Beyollu rarlaşan Jelli hareketin llk ör-
ll'aren çarplfDULlar emuında 150 düş- rile Afrikanın prk aahilindeki li- beler oluyor. Sittang ceplleain• allkadar olduğunu ıöetemıek ttıbeel tıar&fından dGn Ol'ledlın llOllR nıekler1 gibi ....x... .... -"'"'Or 
man taarruzu pibldb1mftşlerdlr. Bu manlannda ı.lahat yapılmasmı ieab- de Japonlar, Pyimana ,ehrinl 'balmnından dikkate pyandır. Maatm llLlonlarmda Terilen çocuk &"..., r-Y•J • 

tumızlar .sırasında d&tma.n, blr çok etıthmiftir. Durlian her anıf gemile· zaptetmİflerdir. Burada Çlnlile- Dola eeplaeaiı balosu da pet pe.rlü: olml1$Ur. Ba- İngtlt.ere için, bugünkü duru-
llllh vesalr kaybından baŞa H bln . latif d edtA>·ı itleri bir liman. nn· dunmıu ---"'-m" • 1--ady loda çocuklar 1çln kukla ve karagöz_ ma en uygun görünen yol budUl'. 
ili vermJttlr. Aynı te.shndt" bir Al- nn a e 1 ece DaZ1& ·-· oynatılmış ve yavrulara teker da#J. 
man teşitWne kartı J&pılan düşnan dır .• Cenubt Afrika~ın diler liman- cep~e Japonlar, Çinliler ta- Soıvwet tebliği cephede de- tılm~. Diln Halkevtnde mDılamere- Karaya ordular çıkararak yeni 
--~-·- -... •·-"a ~--Iı -~ .. 1 .. r lan ıae harp gemı1enne üe vazifesi rafmdan -ri alman --.ol mın- SL.:LJik o1--.J.ı._. L: .• H-ekte• ıe + .... u .... -.an c...ı BI t tl -•ıu."' ..... ,. wu ....... u ..... ,..,_ ·- .,.... ..... ~ .... ı-uauu r ._ ... ., 'CUüm.11 ... r. r çıo eem er- bir harp cephesi açmak öyle bir 
werdlrllmek ınıretlle akim bıralctll'll- görebilecf'klerdir. Bunlar, Capetown, talr.umm merkm Venantr)'allll8 dir. Londra radyoeuna ıöre Do- de fakir çocuklara a:ya.k'kabı, ,.ıyecet 
mlftu'. Stümontown, Porteliabedı ve Eut ıefırini tekrar ele pçirmek için Deç bavzaaında ,ıddedi tank mu- datıtılmlftır. maceradır ld yüzde yüz başanla-

Afrika flmallnde, her 1k1 ta.raftan London limanlandır. ~rlar. Bu mmtakada tid· J.arebeleri olm111tur. Alman tel>- Resmi daireler mazsa İngtlterenin giriştiği dA.-
devrlJe ..... _raaıı ... yetluç-e._~~pdanılmıtm~~eep, KÜÇÜK HABERLER detli muharebeler olmaktadır. liii Sovyetlere karp baza mU\Paf.. 23 nlan çocUk ve milli hAld.nrlyet vayı bütün ümıtıerile blrllkt.e blr 
·- .... .. -..-·u. .... .,.... F"ılipinlerde Japonlar mOnferit lakiyetli hareketler 7911>ıJclılmı. bayramı mtlnasebetfle __ ....._ ..n 

anemıı hava +..-ınert, ..A..dUz ve ae- ~ırou·.,.,. ... - anda suya düşürür, Amerika, as-
""91"' ...... '"' * Karta.l Beledi Qmenkıtn ta.- Amerikan kUV"Yetlerile CUPlflD&· .Rualann flmalde Fln1ilere karp nil ftltleden sonra. tatil edilen reıımt 

., Malt& adaaındati Wer\ te&Sı&lerle ye ene 1 __ _1_ L-J '---1 el ~----1---- p" _Lıı'l...ıll.J::%..'l-Z1 .a-•-ı- bU --~6-- 1.,..._ren nonnaJ kefllk bakımından henüz hiç h&-
JıaTa alanlarına ıı.tanlı taarmslannı rarDe Kartal Antal'a. ve Rnhtmı cad- l&l"U. vu UDUIJ'OT ye u.uan e ~ u.&wmı-..uuu ua&I" vaı _,.., ... u . ....,. 
tKıvla.JIUflard.ır. Malta Gzerfnde ya- desbıde bulUDMl nelbuıt, demirci. te- peirmefe ~orlar. Corriai· Jw.ber Terb-or. meaDıerlnıe baf]amıft.ır. OkaDa1' ya- zır değildir . 
.,.ıan bıwa avqlarmda 1 tncUts 11111&- nebel ye ellerdJerlıı, ba eaddeleıdekl dor lldwnda dwmnda delitlklik IJbpdaı rın ~ açılacaktu. İngllterenln de, Dd J1}dır bin 
il dDtftrilmlf\ih". ~ ~ ..- ..-....- 70ktm. Reiaiclimhara ziyaret 

Oece taarnıa1arı ,..,.n •ftf ~- lan ,._k edllmlftlr. Soa hlıl>erlen a3r• Hladletana Ufak telek CUPipnalarClaıı '" Anlı:ara IS (A.A.> - Qoculc bQramı mrlukla yetiştirilmt§ anavatan 
lan cenubt İngllterede bir patlayıcı * Ber<>lhmda oturan Jale ldmda Amerika lutalan .. lmfttlr. Bun- Jaa.,. alanlanndan betka mnhlm münasebetlle ilkokul talebelerinden kuvvetlerini sonu belirsiz, denill 
maddeler fa.brlkaaına hücum ederek bir kadının hlmlle bulu.nıdulu ooculu ların mı"k.tan hakkmcla malamat hir teY yoktuT. aynlmı§ bir gurup bugün saat 15,30 da tı!lfl" bir harbe atıvennesl ne de-
llııııdefe Jeabeıtler ta,ıdetznfflenllr. düttlrerelc gömdfltll haber almmlfbr. - ti' ha.şiarında muzik:a olduğu halde Çan ~-.. 

Mant denfzf 11st0nde, 22 nıaan gıe- Dün evde yapılan atattırmada mn - kayaya giderek Mllll Şet ReislcOmhu; mek olduğunu Başvekil Cbur-
elld Alman Ueıi lı:arat.ollanna men- bodrumunda bir ~utur içinde çocutun M.,,.... . 1 Avustralya İsmet lnönU ve renkala.n taratın- chlll, şüpheye yer bırakınıyan 
...., tettmer" hızh tngms hlcmn- ceeed1 buluıınmttur. ~ daktA>ru 1 1 pıyangO c1an abuı edllmlflmHr. Bu eımada bir açıklıkla anıatb. 
llD&1ar arasmda bfrec* ea~r ceeıedl muayene eclerS morp g&:ııder- BaşveJdl Dr. Refik Saydam " Maa.rlf 
JSP1lmıf n bu mada bl.rbç dOflllan mit ·n Jale balbıda ıatıJdtata strt- Veklll B. Huan Alı Yücel de Ret.si- İngllt.erenin bugün için telıf 
lllcumbotu hasra ulratılmıfbr IDmlfttr. n....-ı.....tt ~ '-- ·ı .. d kili• Japonyava karıi cilmhunın yanında bulunu;rorlardı. plAnı, gitgide kuvvetlenmek ve 
Aynı gece Boulogne cen-daJd * BaaeJd hutAneldnden pamuk ca- U1llllUI .-eVKa a e çe f• ı Bu mtınuebetıe Qocut Nftıgeme ku- fn 

lalarda, mayn tara11C1 Alman aemı- bp taçatteo J'lbl&dılı Cemaleddlıı te bGyük ikramiyeyi taarruza hazırlanıyor rumu b&§kanı Kırklareli mıebmu Dr. beklemektir. giltere, eltndeld 
ltrfle hııtııs hızlı h~t telklllert adında bl.rlnden bet 11ra.m.=eet ~ 166298 numara kazandı Fuat Umay, Rel.slctımhura Çocm yu- sayılı kuvveti ateşe savurarak 
arumdüi Ç8l"plfmada, bunlardan bl- lalnııemıekten maznun __. Talan hattında izahat ~· Rusyayı kurtanr mı, bfllnemes • 
• batınlmıf, başka ltlsl ha.ara ut- il B'Dlıey1n db AdUye,e 'Nl'ilJ:nJftlr. Yqlnstoa 2S (A.A..) - A~ Mlll1 Şef, yaTrUlara anı Qrı 00-
atılmıştıt. Bamın tmertne 1ngllllı 1ıef· AaD.Je dördilnel ceza malıtemeslnde ımn plJuıconun 21 ntan M2 fey- lummm h9l>er 'Yeırd11tnıe s6re ATU- tatta bulunmuelardır. ~ mlnt- Herhalde İngiltereyi bir anda 8l• 
ım, aunı ... perdesi amamda Jııoru- Japılan 1e>ı1ı:waod& Ha.,tıı mounu taılıclt O*Dlfl din ADbr& 8-llmn- tnlıadald lllt:tetJlc bıa tu'9'ftUed minilere fe'lı:er icram edlJDdılUr. Qan· fıra indfrebtılr. Halbuki İngllte-
wat •ftfdan •lrn'fUr. lntlr ederet: ~-" _ _ de .aı U te ---·-. 2!lrnmiye ~Jd· pnen.1 111.mey demli- kaya kfJttilnden &Jn]aıı JamılarımıJ renin bütü dA ......... b •-an _,.._.. - .... p - "---- - Ben ı1lf'8& eJmada ~ _.. ,,._...._ ııou • genel kurmay başll:anı Mare.tal Fevzi n vası ,., ••. ulZ U 

ADii .-.........& ... -... • .. -· _ .. _.._ JUA----- -... ---- -· b•ntn nuımralan J'llll10l'UI: n.a-... --~- -~ete b .. ~bdır Almanya bu Wlnmadan 81leıtn. dl!omtlflerd!l". Bu ~ ıu~~. J..,.._ ....,_ ...-- • •Muww....uuıu:u .,._ Ja~ Çakmatı ve bunun artasından Büyilk a.uvv ""'6 • • 
~ OUPlflJl& emuında İngU.laler me tatıp beni dDtilrdil Ye ka.9tı. onu 11·"' Ura DrnınlJe ._..n D9111Ad· lı:arfı taamızumUBUll muvalraJcıyetl Millet Meclisi Reisi B. Abd1llhallk yaz yıkıcı bir imtihan geçlrecek-
aıt.raııa ebemmlyef,Bls blr • hticlmı kı~ .IJien abTermedlm; dND'ftlt. 1MZ91 h&T& tudre4ılarllıe balhdır. Bn kısa Renda11 ziyaret etmflJlerdlr. tir. ·o,,,...,.ayı yense de bu ,.ı:ınmı .. 
... ~ da bJı .......,.. ~·~~ ~ etmıe. ..,_ 11,• illa IJaoaml7e JE.uaDan amaara: bir müddet içinde ba 71alerce bom- Ankarada bayram •• .-3 -w-r"'lf 
Alman kııalan hemen banla1'a .Ü- -- ..,,._ m~ tutA ı. n aT tqyareBlle ~ aeın- ·--- 23 < .. •> _ ....... '-llrtm.__ madan bitldn çıkacaktır. Bugün 

- .._ ırtme blnlaJmıtbr. ıt,• Ura lkruDIJe ........ derflmesfnl lat.lyoruz. ---·- --. -.uu u--Y-a(lmlftır. İııgU.lz tıtu, tanlı lıaJ'lP- namaralar: bayramımızın 22 tncl J'lldönimıtı ve Almanya ile karp karşıya gelip 
llr vererek bozgun halinde Te bftttkı Milli Korunma 188611 !94638 Çocuk bayramı bugün bütün yurtta boy ölçüşmekten haklı olarak çe-
tılch1zatını bırakmak suretlle geri "e- Lk • A ika) 1 - bn~... - ·inç ve heyecanla ...... tlan İn 
Mlmıttlr. :ır man_emeame verilenler 1,111 lira lbamf7e banan mer 1 arın ~dı;:-·Ankal'a baftan ..,.;,_"'bay: ldnen gilt.ere, bitkin ve bezgin 
Dtın ıeee, İrıgills uoaklan batı Al- Aı-rtıman tapıcll1 HaUl tıdlDda bl- nmnaralar: Filir.inlerde kayiplari raacıarta liıslenmif ve diln geceden bir Avrupa karşısında yıpranma-

mnya topratlanna bmııbalar &tmıf- rlnbı ftlphe a.ıtne CtPled alUID1f Te tlUll, =· :: lfflll, Tokyo /. 3 (A.A.) _ Filipinlerde- 1tlbaren her ytt elektrik styalarlle mış tek taze kuvvet kalmak ister. 
ludır. stvn halk uaanda 6Jıenld n tane atır tfı;t lı:amest balunmuftılu. k. J 1 L --aı... Ba aydınlatılmlftır. Bugün saat t/15 de 
'llll'dır. Blltıasa tne*Gn m&haileler- Halli. MlDl maw meMwıw*ıe iMi Ura lkramlJe ••anan 1 apon umum &a • .....- tamı bqta OocUk esirgeme lr:al'am1l ballta- Sade dövüşmek 1çtn değil, konU§-
dt b1ru maddi huu olmQftur. Gece Tertlmtfttr. nmunlar: hareketlerine dair qaiıdaki bil&nço- nı Kıft:1aıelt mebmlQ B. ~ t7mıa7, mat için bile kuvveW olmak ge. 
• açaklan ve h&ft blplıoJm& b&- '11nnlfer kurup atım aldJkllll ta- 1101918, 01010'1, ODlM, 0888'18, 1185111, JU netrediyor: AnJrara maarlt mldtlıil B. Ralm Ar- rekUr -1& 

tı&ı7alan akıncılardan bet bomba Jba .......,_tal JldbılMıllmlll eMrmıda meu. 111M'1, ı.mm, 148138, 1t191'1, 9.500 ü Amerib.Jı olmak bere aan, mtldOrı mua'Ylnl B. Perlt Kal9lı • Rusyayı eserek au bot 
.ıı dtı.GnntltlenHr. _... llaUlllr Jlll)an 1'edle " ıcrrw, ıısıı2, ma, 230&82, 2142'10, S3.000 eeir harb meydanında hıra- olduta halde oocuklal'dan m.DrelEkep Dlmlf blr Abnanya kar.şısında, 

Oeee &'Y pllotlan ,...,._ !hlefeldt lllle)Jeıı adlarlDda iti bdm ı mı- lrl988, 1111810, mot, aaoon, 191'141, kılan ölü, 5000 bunlardan bqka p- bir gurup l!lbed1 Şef Atat.ilrkUn m- ancak lld üç yıl sonra hazır oıa-
dlll, dota oephM• ııde il, il, ıao w mal'alı :unıı rcramna ..... ..,..... ı.• lln ..,._.,. b•ua nimet olarak .f tayyare. .f 5 tank. notra.fya mftzeıdndet:ı muvaı:.tat tab-. blleceMnf söyleyen Amerika, --
181 el, bqo&TtJt ODclner, 2S ııilaıı 19- mllhateme ecltlm1flenllr. flrwnfıı de numaralar: .f SOO kam 280 SO rlnl ıdyaretle mann! hUZUf'mlda etU 6 ....," ,,~ 
_. so e11 Te b&tç&T111Beter115 el ba- 8QGlan llhlt olthılımdan Jtmıl btlıl8I" 0008'11, 001010, 00'1822, 008612, 010886. • yon, top, tayyare ndfler n bir ~lent koJmtlflanbt. hut bütii'n kaygısı anavatanın 
• aferlerlnt bza.nmqlardır. "- ....... - "= .......... _ • _ ... 0'8080 oeMf OUMO Oll118 Ol'l'lM. brpkoyma topu, 6.f Jdlçilk ppta sa·,. 10',,." da U1 --·---'- Dk İn .._ -- - ~•n:,,;; Olllll• OM318• 081211, -· 100183 topvebaTa topu ve birçok makineli - "ev • ......,~ •korunmasına toplanmış gl.lte. :Z. ar::.= C: ftıtlmlt- 111ou: 111'1'1.: 1ıM4i ue1e: 1M1"1: tüfek abnm1fbr. 968 l Amerikalı ol- =·~ ~~ re, o r.aman dahi bug8nkihıden 

tir. ıeoeoe. ll'Jm. UMM, ISMal, 11'13'18, mak iizere 1.677 dOtman lıutaneler· ,. on bmlerce haltm lftlnıldle blb'lt fazla bir fey yapabllecekler mi, Fin tebliği 
...... il (A.A..) - il -·-- -- - ---- 6

--' ___ .... - ........ .._ __ IGllll, .._ .... 1189, ..,.., m318, de tedavi edilmektedlr. ·- ----- m .tıra m = 
- ·-- ......- _.. .. - -- va.m __. ~ --. ,,_,,. -· 

11 
" - bu ayn bir meseledir. Ne olursa andIJa teblllt: Karen benabmd& fa- tmdaD nrllea beJu JJı111D2ı .,. bal- IMOa. IHffl, I01'118, 908009, 111385, ıe hep bir almdaıı qlenen 

lllab, tfddet11 piyade atett oJm~r. 111tJan •tıfa ~ ,. ı- sawıo. uaeıa, U88ü, sema, 1'19130. Anka h-'--L ı·-ı .. nı I ve Qocut martlanndan 8Dllta. Çocuk olsun, Rusyada yenmif ,ahut 
"ftılJou Ti ıı bomb&m tıopJa.n dllaWı mtped]erden futa flat t.st.em*fıen Al Ura ikramiye ..... ra ua\UL UWJtea esirgeme turumu ldma Zafer M>tde- yen1lmi§ bir Almanya karpaııMta 
IHl bölltlertnı dalıbnlfhır Te dllm&- mamun Nahide lıdmda bir lübl •~= .bkara 21 <Teteroııla) _ Anbn sine 99}enk Jronulmut Ti mtıteülben_ +--ntere bakımından, _,,,.,.. ... 5. 
IUD atıt mnzllertne mi~ tam bdll1 JabJaunı1r mahlı•seyı ftrll.. Sem d6rt rabmı <0883 w •n De h1lt1l1c fatflltellnde dinler IO-... Coc1* eımceme tarmnu 9dlm. smı .wau .. _. -e· 
lllbetıer ~. q ı mımaıaJı Jıı1DU mıtanma :mm. n!ha)'et bulan 80 net. 711&& Wleeek ve 21 lnd9 de tmttlıan- ?um mebıau R~ Br19n, Jılaal'U Jam olmak, harbin ilerdeki gellşl-

Aunua benalımda. kıta.Ja.rmm bir- •Mlldnde JlıPIJan IOl'l1I aı11Dda tev- 111 lira lbunl1'8 Jrenm• iM'& bqlanaeattır. Vllı:Dl adlDa Anbra maaıU Jddtlr mt 1ç1n llk şarttır. İngiltere ba-
Jı:q ttlçtlk mtıflWJl n 4"riJ9 lDls- w edQrrdftlr. Dlllll&nlar: maa.Tlnl B. Fert& Jtanb, JDs talebeler •11 :JOtetmlf ft1& plııkll:rtm.._... Do- t11111 rr 1-1* kur1lllfo ahlrneıı Son Oo ıatamı <218) U. nl:ıayet _ ..................... _ ......... - lldma Clmhar Kenan Unal. emek Jammdan Rusya harbi, bu koa-
.. eepheıdııln meıtres bmnnda .. ....._ f1111ıa ııo .........,. aQna\' 1nllaıı 400 bilet. balan ao,ooo bilet ıtıa4e abrJal'. taıebelet adına Vural Kanılı taratın- koca dAvada, baştanbert t.emel 
mazı aıııhıllkleıt ft mubv.- J'Uftoo- ..uı. Wr JllllD bıMJ1o ı JllD&- 11 Ura lırana)Je "•DNI nuunlar: Ba oetUltte &0,000 Br& Jıannau elan nutvtıar 161'emnlf Te hep b1r AaJr.ft, nasılsa IOJ1l'8.dan araya 
im tes1rl1 bir a.ıe.e tatuım ... Vh- ıalı llUU ...... metıtan 1 

.... 8on aı llÜ'llm <tın ile~ bu- lee298 ıı:anwaıı bllR Anbrada Ml1ll aluıdaıı and lç1Jm1ftir. ""'& ...... 

ta bmgeslnde topemnus, 411ı1man b.: JDlllmeme ....,._ ıo llla para CflJUl ıan f,llOO lılle&. Pl:Ja.ngo !d&realntn 'Be!Dlar adde- Bundan ~ Çoc11ı: 1111rpme ıcu- girmiş, beklenmedik blr olaydır. 
ıaıwttııarma n bk*tıavzlarma tun &ıtaaM'l>e w .-.nmm ıo sin ..._ t lira ......,.,. bwDan namanlar: llndetı reıımıı atıf glfellnden atıl- rumu umumt merteor.t &ıftnde bir p.. İngiltere bu ite girif.lrken Rusya
llll>etler ~. ,.tıımlJ!1DA tıaar tedJndwth. 8on rabmı (15 w t) ile Dh.yet nuftır. Olt l'8mD1 yapılmlfbr. )'1 lılç hesaba kabmf deilldl. Rua-

PERILi KONAK 
ya, harbi, RUIJ8'Dll1 bile babeı1 

de bir de.Ta açıldı mı. ha aevkini llze IMı kaka: uzun uzun bah.ediPm ait b.fatuı, bu yeni d&TUlll meY• ft lstıel1 olmadan, kendillltnden 
tatmin için iki taraftan iminin mi- bozkırda Te pelrill konak clvarmcla zuana t.,.kil edecektir. 
tlaf ... mı hec:lan izne alıyor. mUııevver Y• ok.umut adanılan ta- Fraııldandm bu hallne heme. IÜ- çıkage~ bir fırsattır. Dlvanm 
l:abt 1n.: zevk Te eilence, zavallı mmak hU9UIUDdaki arzunuzu 7erine lii,yor '" eon paralarını da malıkeme orada bltmiyeceAtni İngiltere bfl. 

Tefrika No. 40 Çemm: AJDIBT efr.AıJ ihtbua pek pahal.,. malolmakta· pdrmek ~ir. masraflarma harcıyacaiı 1cfn ac171p dlll 1çtn kendint nıa lllbJor • 
.m!.... -.. __ 1_ • dır. Franldancl·m bildirilmeie C1eier dul'U)'or. Bir eok klımeler, llt:l;yan :bdnc1 cephe meaeleslni bu .. 
....- '-IMU-. .. ...._ dolatblı· ıpet Mr ClelL " emare ,oktur. Ba Bir sin &ıb-inm. kl7Jllerl ~ Mtb bir tualı da ..dil' ıc-dill bu Di7etinclen vuceçiım.P phpn..- ""'•'e __ ,em-~ A...a-.Awn> _.,. ...... 

- ·ye ~~ ~ ...... 7 zan. W>lehab l>lr lallten Ueıl seli: nıelt ha\\.mı hm oldukJan ':l:!: mMtör hir ıwtça oldaia * pek Jar, fakat bütün SQretlerine Nimen •ur ~ c. °'™a6
....... __.. 

...._ ettiiiuı?- ı.. 1-.D ........ 7°' n aUa pgdqe bwt tekUni daa -.:ekten......._... M17Gk •• mllt.,,,,,el Wr ..a..kopa ona ha tuanuawadan eqdumaia JUl'UL 
~· ilıtemiftir. .a.-. J'O' ft Wb m.ı- obTor. TaWI (dlıt>Jn) nrcm e. a.J.kopa....;. manlfak olam...,,.lar. :Nemneilht ..... 

Kimde.. kaçıyordu ye ... -- ar.. ..... sanarCfilim Ullll ... =+'wmehN ............... damına ,..~, JCadJli Pıifnce L.--'-'-----Ld b-
,_du) • 1Lblptan ..,. Boıı:larcla otara ...... .ı.- laib'an •-b·ta •• town -..-..- a 

Alelade bir ~ kapeiincfen ...._ Mr lr--. De 1ielkl -..... murallanm lclemele bfldbı ah mnfn dun• pbnk Pil ha.Ycluıt Selden. J.quat aıUte- 727040 litre bn 
-. ,oba efuaenln bydettiii ze- de 1iaaan Jdaa oldaiuiıtant:iemut- mabktm ettiıVor Prlacetown ~ ~ hwm Stapleton. .U-1 Mmfireei 
WI& bra kapekten mi> elnhdir. y_. , •• ...i,., Lafter Ylne ..__ Wr __ ı:..AB eliJe. U7clut Seıldai bomda teleskopla~ Ben,1. doktor Mardmer n Vq' &il• 23 (A.A.)' - :Ameıl-

Anlr-. Sir Oıulee'e, cinler n Hal"da oturan Fnalr'-ıdG. 8a bir ko -..= ,mn.p hl- arayıp dllN)'or. ~deli Fnmkland Mkkıncla. l.a uan b Km .... oıdunun ft d.s_...,. 
perilw?e J.lç bir a)&b ve m6nue- .,-er, Perili Koaaktaa da.t mll --1- bpyo~ ~..talil.~ Frankland, 79huz 1ia itle JIMWU) İullab 'ftl'~ten aonra timdi 1lfÜ ma 1 tımımaza kac:laı 727.040 litre 
Seti olm.,.. lıiır tmak mı kurul- tadır. meleıe bat TUrarak Fanklanlı m!l· ~ De '11 olurdu. P'Öat anllı Bon,'11loor u anlatmala pel.ronam. bn lttemı, oldaiunu Wldlrmittlr· 
muftu) Franklc.nd, yqlı. bmm 1'z16. ~ t..ltk.,. teca"f'lz nçile talml- nıhat clmmak istemiyor. Şimdi dola. Bonymoor'an, medıul _.m, Haftada 96S6 litre kan tıeeUm edil· 

Blltün 'bu auall• •vapeaz kalıyor. beyaz aaçlı, yan dell bir ade:ındar. uta "ft para eezuma mell6m ettl· tan bir rivayete ı8re, lvlnc:lekl kafa seno ~flik ealılbl Slr Hen17'7f Lond- mek: lbımdır. 
Acaba solgun pbrell ..... aiyah lnCir çe]drdellnf doldumuyan ... rlyor. tuını tetkik etmek lçJh .ki bir me· rada takibettiii sün, periJl konakta ~----------9' 

.UaDı uplı Barrymoor, bu J.damn bepler için inlnuız Clavalar açmaia S&yledidiiiııe trBre tlm(ll Fnnk._ zan açtılmdan do~ cloetumuz öulunup bulunmadıiını B11lamak için 
laYiizün6 biliyordu da ıöyleınelc mi ~JYor Scnetiınin e bftyUk ~ lıuıd aleJ4ainde ~ d&n a6rilltl;yor. doktor Mortimer aleyhlnCle bir dlva ona ve Gıimpen poatanesi mildürüne 
lttemiyor) mmı. bu danlar alnına prçur et- Bu bal MTTetlnln 'bakiy..mt de e8· açmak ve lSltllerfn huzur Ye rahatmı çektijimiz telgraflan elbet hatırlar-

Butün l>u noktalar hAJa karanlık mit. lıllA da edi.yor. Ne •nllı mDrecel: Ye .Walb lbtbran lltOcbaI- bozmak, mezarlann muunlyetlne muz. 
w meçhul kalıyor. Ben bu işin için- ad.mi ele dln ~mak ft dl'Ya edilmek t.c:a':'lz •hnek euçuyla ltlıam etmek Grimpen' e glderelt bizzat posta• 
de inceden inceye hazırlanmıt ve ta· Malıkemeler lıazunmda, mf t;e. 11nklnden malınım bırdacü, belki nb-etinde bnlı. hane mü<lürünil tı3rdüğümil ve on• 
pnı hayret bir maharetle tatbik l&gat n tallbtlni n kanalara de feb&efalete mahk6m edecd. Size evvelce bUdirCliibn albl. dok- dan alcbiım cevaplarm mil.bet ve 
lldilmit hir cinayet Pl'fl8ında bulun· olan derin nblmıu ....,_.ek lgln Bu sulP t&})Jatf lıılr ..,.,_ lmdı.- tor Mudmer&ı Lane bown' da pek memnuniyet verici elmadıiım eıvvel-

lhtiyanaam. :plaal ...... 

TUifesini ppatl)IJaClllc 1Mr da
nanda İlmis, Wr taaenaf hor 
DOIU sabD aJ la ftlanl mİl

dafu Tuİf elİne İftİrak edebilir• 
Iİnİz. Da ametle pannm da it
letmit olar-. 4uiumuzdaıı filpheleaiyoruıa. daft. lda• aft...,_ ~ .... ım. Fnô....,..a ı,l W,. IMlt teki Qr aıuuda 79Pblı u.:.larda ~ ltil!!4mif~ 

a... ı. zana .-- oıat•• _.. ·' un~ • •I' ı Ula Mtbd• ~ Dllrh.......... ...,,,. Mlilml Uılıll9 >. ~ '-' .... - ...... .. -..... ....-.. ,1.l!l!~,..-, ... l!lll'!I .. ,.--~ .. "' 



24 Nısan l!J42 
BahUe a 

;.K~:::b~~!;MA ( ŞElliR llABBRLERi ) . SiNOAPUR KORSANLARI 
~:=::~-- Ptlerapablaıtab 1 Lig maçları bitti =.=:.::..d!Je(Av~ y==::...= 

......... ,.ı.Jt oldanu • . pa ayan om a ~""'.;,, = mEmurlamn ikılıçtan ::.... ~'*-~~""!: ı.t• .n ev• bensıenuYor ... ~J- Beşı.ktaş do"rdu··ncu" defa olarak ~' Ben mnutamn mıa~- :ro1..." ~ uıb Mvor. ~ u.tUncle ayakkabllllD tıeld... 1 • l--!1 na aidJyorum, Ballcı. ~ve QeUU~ıyamnldı '9 mUbafa. 
Jtaryolanm aJtmda yan )'U'l)'a ka- Otelin sahip en ug.ute- J d bıDdhn12ıe ~ phpıJ:ım, dl8d1. ı.n ata bldırdı: 
slLp)'UVlb&Jl•tlipatatesdolakara renin Sofya elçiılle Istanbul şampiyon uğunu kazan 1 Gem.tde brarlaftırdllda.n iti, -- --llıtlyacmıJOk, Jllbtt.oam.. 

ime: d 442 bin lıal iki tola a,nlank f'lhre dalıldı- tanıma emretti.. ~ -"';;."....., ı..ıw barifemla ı...ı yanındakiler en ..._ Her.., - - .,. - ,...,_ - - ııııe-
Hayv, bekar delil, evli... Han lira istiyorlar ı.ıa ~ a:ı oyunu dan h- Son puan cetveli IOkt.k1arda 1llnm 1U eGmJey1 hep Hn blılaıa lııldıll .-ı. oeeaN-

"• ne mtinevv• bir kadınla •• Y6k- DeıtıabOe .tadmda J'8l)1lmJf ,.. ba .il>- lbtrden bağıra.ralc ~: Ubi .- LW 't•. ODJan. btr ..,. 
emnesL Kal ehli. ııetıe d6rt l,J'danber1 devam eden mü- Takım il. O, iL .. A. Y, •• .... u,anınıs.. uyanına. Ydrrl>ama tı.ıı lllrl -- edı ..... V..u.ıtl ookmektepm •• <m - __ ,.,.....,u,..,..,.,.. - _,.u,,,__ .....,.._ ~ 1117- 1001011 lı-t&-., ---

Edibe-. Şolre. •• Cup u.-ı......ı.a - blıı - ,,..,_ 1>1 ııolfa 1ıo1ıçe De :ıı:um- tat>nııan om- o . ..._ ıa il - ı Ti il IO ııı.u oaar& Jıaınanlat: ..--.-. __, 111-
1\ooka r.n.tde do mwshlz, Ha- -m• -111. .,,... 1ı!f1 do ,.,a- mııda ,....ıen mevıılmln "" .., .,.._ ....,., ı• ıs_ ı "1 il .. •- llllnl>et - -· - <hlaz • .._. --
- den .ı.h.. Tu.......ı.m ...ı.-. --Da lnflW< - - .....,. oma_.,, - bir,,,_,, ft 1.ı. 6ı>or il il l 1 il 29 41 mada•m a.rlDıdılflarma ,..-ıbm od!- >nıoaım --- ,.-
lriimceJderc bakarak, PJ'et titrek mım ve ıgtndetı eı,yanm harap oıtdu- 111 fQllde Çlt:ınışlard.ır. Veto. 18 8 ı T 111 U le nh.a ~u. btılctan: 
.., ı...... bir ...ı.. ı..,..ı~, taa• nert ,....,... - - 11.,., • llmat, ,._ • ilmer, Kuım.... 11 • ı • .. 46 n nı;,. ........,_ - ola- _ - -. ,....... .._ 

Perdcdari mikilned der kun. ıı.tıeh Mulıs:n'eıs Te l'erlı Kemal ta- Zeynel, Ali Rıza - İbrahim, A74Jn, Beykoz 18 4 4 10 H 42 10 madılar, ıllelJer1 ~ 
Kayaer ankel:iut ratmdan ~ ııablk Sofya. el- BJkmet, Bat, Orhan. Btlle~ 18 1 1 ıı 28 '12 80 Kava • :Uura aıtı:adqlarJr)I, ~- Genln.l nn-•uı MDlıd& -....... 

Kahkahalarla aülüJtüler. çtst B. Renden, Mld Bof1a bmool~ Kasımpaşalılar heı:: llllJlUUlJd bdı'o- 'l'ablm 18 ı - 111 17 T8 22 1annı ~terek f8hre daldı. mn • ~ lrl aıo,ıa 1111..,.. 
8o '-lıerinden hlri. 111 haldma• B. Besnan, Til b:msolo8 B. 8tanl 1Y ıunu muhafaza ediyordu. Mal; m.n BeYOklu 18 - l 17 13 M 17 Ya.madaya ~ ;,vmerden mıydı. Ye:ttner emdin tc* lrllmbıda. ~~ ':" • Horlaon. haft - Blanley Artur, ed1lea ,......, .. 20 .....,. ... olarak blrk&g 71lz tlfl - - :bıııwcı- Kılıeua - --.-.... -

• .Uzu oö:rledu ...,.. memuru Da-rld de Bette! oloyb- .Odnan Akmm hııkemllll! oltmda haf. bohar >..-ı alan l m.,,. cmna ler Jlmo'nun loıruılına - ıı.rıı.. - -. :ııore ....,__ ve o 
z • ..ıı. adam.- Bul o bdor - uıı,.. ...... •tc- ........... -- .... ernıer nı,.rır ., ..... ol • ..,,,. _,. l'Oın!aeakbr. -el meıı. bqtadtlar. daim& - - ile - ... 

Jlibeiino Kitmeseydi. buit b~ ev ıdıde b1r dba açılmıştır. malarm~ raRmen kolaylıkla. hAt1mi- karşılaşma 3 mayıs pazar g11nQ oyna- ••• Be'rdl. 

bdmı De .. ı.._.ıı de. :redlli ,... Dl....ı&r ... ..,.,.. """""""" o ... ,..ı kannuoıar .. on datlka içinde nacaırur. • • )'üz cariyeli komut.anin CeUU - _..., blt--...ı. ,.....ı., •tunhiu oda oda oı- - ıtrdWml ......,, hunlardan ,,... .,. .... iki ..,, """"'1m<oJ•-. ııevre latanbul muhtelıtı bu köıkünde .. --laydı... ak. l1d'bl oantu:mda t>uımwı oombs:rım sonıanna d~nı bir sayı daha. rapa.n sabah Ankaraya aitti - xawı -o. JDonan mlll.ftrter1mt11 
E.- Ne yapalım? katl!lNlc-.. pMJamuUe hasar vııtu bnldu~u Fenerlller devreyt a - o galip olnrnk e• .11monun köşkü 18.hlle p ~ı. beıtı~ ctndnler .. 
Pelö, buaa mabbD ao olu- o.ı .....,_ .. 442,M2 Ura 74 k1ınll bltlnnlşr.rotr. İklncl d""" ı.m..men .<nlıarn - lstanbuı - lmıır muht.e- Buma muı.._ ,,,. - - ~ - ....,.,. bıııaı ,....1_. Şaire ı.._,. :raz<bO ldıap· -., fals, m-• .......ıı.,. Feneı!llerln hWm!;yetı olbnda de- Utıert araııımla Japılıııa& f<bnollr Myfikttl.. dört - -eler Ofb. - bir-.~ 

ludan bir gelir temin ediliyor ma YetAlet tlcretJn1 19tem.ekteclliler. vnm et.m4ıse de Kasımpaşa.nm canlı ~ tem.sili maçlara; ıştit"ak edecElk Tardı. Yokohamalı1ar :nmo,a: •Y'llz dlJdıtar. ıı~ 19 bpmm ~ lııarf? Bunun bir lnsmiJe iyi bir Dl.va edllenler hlle:ıı Tthtiyede bu- müdafaası ôntlnde anco.k bir sa.yı İstanbul muhtellt takımı. bu 88.lMı.h ca.rlyell komutana derlerdi. Yun.ada de ~ ~ tatulw-, evla lntmum ı.mm lmımadı1ı!armdan, mıılıkemo ltendlle- kaydedlldlğlnden maç • - O Fenertıah- Tonıs eıo.presııe Anknrııya hareket et- ve aJ'kadqlan mııuta:ııın -O Kızlar - w .. im_ -
olunursa, gerisi aile bütçesine ilave rtne nA.nen td>Ugat J"ll.~. Mwcy- çenm galebeslle nfhnyetlenmtştir. miştlı'b 

1 
J Nuri Bosüttin baŞ!Wı.- arınca, JJmonun meşhur eellAdı efen- reıertn ert4ılerl eendAn lllıbcedı*l 

edilir... Münevverle izdivav Delicesi ~ mtıddet mrtmcta. covap vel'JnedJk- Bu oyundan sonra yn,pılması l~ h:U~to :a ~areket eden Wrımlsmı. d1s1ne tnştu: bu ~Yl 91ıecıQodıNı. 
bilançKc yine klr kaydedilnıl, lez1 ta.kdlıde, cıya.pla.nnda. mllhake- gelıen BeşikÜ4J • B~uspor ~ı. Jz1n ~~ ed1Iemedlğ1 için l!'.§faJc Me- - Korsa.n.la.r ;elm.1ş .• pllba 11.zden J1mo da merak etmJt. mıann ...._ 
olur ~devam edllecekt1r. Bey~ltmpOrtm taJcm çıkartımaması llh c~ t b 

1 
~ Bu limanda balık tutmak 1çtn mftııaade mndan pencere19 ~ 

... d d y .. -.ı.lf... ki 5"f)rz;Qnden yapılamamış ve Bef}lkta.şlı- ve a u una n........... fu ı.tiYorlarl Oelltt peJe•n mw&ma alal'llk 
A am - e... • _.., • lar bu ma"' hllkmen .... ...,.,,.,..,,_ <>YUnculorm :rorlne Bef---n ra- Dedi Jbno J<n1 lıalJaıı""' -. - • 

taplardm bir ıeJJr temLı edibnesb lrkı•ı1• gaz•ıno ve Mev8hnln bu 80tl karşılaşması ile hhn, Galatasaraydan Osman ve Mu.s- ~re mabsm -bU! ~ ftMı.. 1ıoranlan dıılnl )'WI . 
....... Hah bab bab... y .. rt a1danl>eıt devam eden t.tanbuı tafa takıma ol"""""'· • - _...... .........._ - - - ":_, -Meclist..ı hUJr bulunanlardan biriı } k J Ug ~lan nihayetle:nmJf ve~- Sanyer Halkevı .rımonun bnc 81mQfUI; blıd1al U:tan ~h= ~ 

Hor laymelli -·ln .-W.a o anta ar ... hlar ........... ,. 
01

- btan- mukavemet koıuıu - .. .,, ..... -· ... - Do:;; ..... __ y-
.... ptİrmeai IUını gelmn ki. • btı1 fB.Dlplyonu olmuşlardır. JB.11 yetm.lfi ıeouıı lWdıe l9DO 'N dinç • a 

• -11..J_L.,._ 1_11_,_ BeJki ~ Bu eki mOısabatalarda Bef1Jttaş- Sanyer Halkerlntn tertıp ettıtt mu- gôrl1n.mek ııste.rdt. C&rt;reler kamu- 6n afta CIDU)Ofttu. o, ~ 
.dlyo __ ,......._. ..., ı k t&vernet-nnm .,........,_ . eollldumı nemi ...... -
ectibealn cJ:e ~en mf - Tarifelerine bir mikdar =~ :.'::'": .ı:, ~- ,..,.ı-. Taam- atıetı~-~- ~iımr..ıı., dl ..ııat .....,_, p. moldl ldr - _,. ...._. 
.. t!lnmİ)'eti haizdir... ıJ ak kmn ı dı l'ft etUA1 bu kofuda Sarıyer D&a.o=· _._ u .. ..+ .. - d4'-"""'' Blnd.1e- du. l'abt Yamada bu d>l 1t1lerden A..ı mllddefumumi vazl;rotladdd zam yap ac ., aoı .. ırorvnu da "ar r. ..,,..., Ali ""''""....., 2UB.2 ile bl- ·- -·- ,... irt,~;en _,,_ - lllr - - Omm. dlı ~ • • "zü ald. Puan 'f&Zlyettne l?Ore Galatasaray rtnct Beyoğlu Hallrevtnden hak ıtın- tan cevtdert gltıt, fU :nlıO ~- ---..._ ---· ......__ -enz. Jllle ao 

1

• bit farkla Jkınel· P\?nerba.hçe ' J'eoyzl n1n bql&mun DUll ~ -"'9- .._._., -...-.JUA -
- Edibe dedim dl,e f:i.'!'1~ .-_.., ..::""' .....:.!; u~ 1sıan1>u1spo; ••nlllnclldilr. ~:'• .!:;:~,.!~~"":.":-., -n - -· ~--=., :..!: = Wan aaymayuı. canım. .. &UUT- • U-. .-!rlpJert pah&1ılılı Beoyoğluapor aonuncu ~dan llOl:lra derece kazana.nle.ra Banyer .T1mo Q tadar matııır n mıDsteb1t. ı 

- dahil .. Şayet lcabed ... ~· edor8. hayat ~ btı Jidlı::. 1k1ncl ttımeye dil§rniışttlr. Halkevt rel!d B. Sadi tarafmdan mil- bir •damdı ki, h11rriyet ~ mamıetL ~:,!.~ ~"'ı.;;ı-;;:;:: :::=:.:.... .. •._, ;..,,, . .._ Dört oenedl'Jllıert Ustıı.te oampl- !<Afatlar t- edllmı,th-. ...r:.. -=:nt-~.~-:,, -:-
de rapunun- J"llpoy • em suutlannı )"{UmelUlmestnı Yonlu~ lı:azano.n Slyn.hbeyazlılan bu A 1 • f d me a ~~ fU T - il'••--------~ te. hem Ahnanca olarak kaleminden h!plert de ,..,1:._ k..•-ı ,._ muvaffa.tı:ıyetıcrtnden dolayı tebrtk t etizm e eraayonu &: .... d __ ,, a. ___ eonra, lı!dıenUolerdlr. Bele""'" .14ı..uıa mu • , h • d .., • • •~ar Iatda.n ....., on ı..ı.t •' 

llDlllyonnut••• l"UUIUa .u&...,nıw. b tab!I -..4...~J tartfe- edCrJz. IStJSare eyetJ egı•tı - .ın.ur:u lZ ""~ .....,,. -·· ...n ve ebedi dertr Kocayı buJwıc:a, ""-'"'"6.. u 11~a1 ann ~ korsanları tatlılıkla balı~ 981ır" Te 

1116lefine devam etmedi. Kendini !:.:e ~:',,~ IA~~~ ~= Romanya fampiyonu Atletizm federasyommun teım\t ilçün:lbı beşinin birden ntaıanm lı:b-
lmaia ekti. Evinde oturuyor Böy· 

1 ~ e e ~""· ıstlşnre heyet.ı lzalnn de~. par. ı. bir~-.... - batıl ı erdi Münev- tında hazırlanacak tarl!e Belediye Rapid takımı ge]ecek Yeni heyet Btlrhan Felek, Şek.ip Et.en. Sonra carlyelere dl'ındii: 
P.wı .- delaaür Yıldız 

iLSE WERNER 
•-- • 

0 

av ! . DatmJ encOmımtne sevteıdllec~tir. • • • Wdan A§Jr, i~an Ş&hlnbq, Hasa- _ HQdJ. .u c19 ~ cDatll-
._ bdm de1ttr•, 3yle bır içthnat hafta tehrımıze gelıyor meddln OOrd1den mftreltkeptlr. ms.. bu sn-eı mamara.yı ı.. wn 
tela )"Ok• millete fa7dua dObnmo- B 1 "") • ~remeaımzt 

E• kad demeniz. lamdarah a tacıog unun yem :tata.ııbul ıampeyonluğunu b.zanan O .. K dk.. Xızla ~ kı1ne Jıı:ıotut-
&.Wta.talü 

JENNY LiND :,i;;.;.. • .....:s ,.... ...;,.mu bir piyeai ,,..lktafblann oon samaaıu.ı& oonebl akudar - a ı oy . talar. r _,. 

anlattım. .• Ailesine 1'r delil! tsnaı1 Hattı Baltacıotıu ta.nı.fın- takım gelmcmeshld~= ~:: tramvayları heaaplarının CellAt tomutanı .,~ aıı ( ~ Blllai) filıs ;,, .. 

- Deve kuşu... daıı )"11.Zllan •All'nln 1ç1a &dh tadyofo- = 'i:11~':~ya. tam.ı>iYollU tedkiki bitti kata. tndi Te kll§lr muhiatıslvındaıı M 
- Ucl UemıYor ••• Dev..,..ı, .• ııa: pı,.. ~ ""':::k~::: Ropld tnmımı !01 mac ,..,....._ - 11 .... ar, Kad*1\r •• ho.val!sl halk lcl,ı)"IH=~ lf bafına Yıa. ıa,•! Ta,muy ..... K-. &>b.ra "'"' • ta· re - daTet ettlllnl eneıce tramvaylannm tasflyCRI için llmage. ·· 

1 

• 1 
ŞARK 

Yeni bir kahkaha rüzg&n daha Radyo~ tolu :=1:ııııı: blld~ Son dakikada. haber al- len hesaplann tetk1t1 ve bu husımtakl ~r:. oo1r: yorgundu ar. çle- '••••••••••• bJnar, kompartunanmda aipra du- tafmıdan bazır anan lk dıtmuza ıöre Romanya fut.bol fede- raporların hamrlanma.sı. ma.bıadile · 
inanlarını titretti tın radyo ~ ~~ ~~~ rasyodu, Rapld ta.kımının lltl ma.ç tıeşktı edllen bir milralta.be heyeti bir ··--111 .. '"1111

-•
11 
.. •-r ., .... _, .. , _________ _ 

.. . -. . _,. n .... ..,. •au..,,._ 

;.. lıakkmdakt d~c~u il"""" · yapın.ak 07.ere Ti1atye .seya.hatlne buçuk aeneUk blr mesatden aonra. nl-
miisaade ettJğindıen Romanyalı fut· hayet l§tnı ta.mamlamlftır. Şirret his-

Vapur. kkeleye ıelmJ,ti. b• kud bolclllerln ıeleoek hatta. içinde tebrl· gedarlan ayın 2'1 ıt!nde yeniden fev- •••• 
Bu muhavereye beıltm 11'bl blak Kartalda ır ld uz mtze gelmesi tatl ıurette teknrrUr et;. blAde bir toplantıya. da:.et edHecek-

..ı..firi olan Ud "ntand-., ballı ara· köpek öldürü Ü mlştJr. Ut. Bu toplantıda. milraldplıerln ha- Rekorlar Rekoru devamediyor • 
Türk Sinemacılık Aleminin 

-.da, eTVeli sesah aesaia ,&rGd6ler. Kartalın Yakacık caddesinde Bı.tln- Ta.tım kadrosu 1ç1nde Macarlstanın zırladıklan !'a,porla.r oJcunacalc Te ıtr-
Ben de arkalan ara gidiyordam. Me· nın yaıımda yaruıpalık: eden MUllJtai.. Honga?y& talnmmdan muhtellf oyurı- ketin tas!Jyest için ltat1 karar ...erlle
lw onlann da zihni ayni mevzula fa bahçede çahfutcen, üzerine atılan cu bulunduRu bildlrtıen Rapldlllerln cektır. 
meuulıniif. bir kurt :töpetı blletlnl ~ n burada yapaca#l maçlara .!.~.!11'rı * ~A-•.-........ A--·- - ..... ıe Bir aralık, biri, ötekine dedi ki: fttilmekte ~--- ..:uu.ı.,..~.. u-.-. --

MU9iata ean acısUe ellne ıeçlrdJği IO- ehemmiyet '" --'emedl- fabrikasında boya b.yna.tılırlı:en ta-- Ev itlerini, pratik ifleri becer- pa ne kOpe~ bqına vurarak bunu bir eenebt takını maçı •'~]~ 
18

_ zan devrtlmlf, boJalar tututaftk ,an-
melte, münevver kadın. cahil kadın· llldftmı~ mUTaffak olm~tur. tımı. cdhetle bu brfll~ edll- gın \!lılampa d& yetlfen ttratye tan-
dan niçin seri kalan?... Bu. pyet Ya.pılan muayenesinde, köpeğin tu- n1' bir alAU 16recell blrlncls1 tından aöndtlrtllmftftftr 

pJTİ tabii bir hal. •• Her halde öire. dm olduğu meydana çılanı.ş ve Mas· mm;ektedlr:;::;·-~M~il;sal>ak;;;;al;;;ann;..lı••••••-... -----.. , timin bir aksaJdıjı... yemek, UtU tafa tedavi altına alı.nmıştır • cıvar ..ıııl 
ortalık h un..a- bir ...:ı:L • ..:r. mek· köylerde aç kalarak Kartala men bir- BUGÜN Sinema Düoyuaua en 

uaua ...,., _,...._ O<* köpekler vardır. Bunlann !tlUı 
tep mezuna kadın. delil atalı bl· için Belediyenin lAzımgelen tıecıtılrl MELEK parlak Yıldm HoliYut'un 
mM. .. Y bdmu dedikleri. cc:abll alacatı habf>r alınmıştır. - .;zı..el _.....ı_ti. bdın:ıı a rehberlik ebnlllli. 01U1D ~ ...... 11CU8 

a.Hnde ufukLı.r ~acak derecede eh- IJllOIJIH[ljllD•!iln!!•!i••!!:ilDl!l!n~•!i••~••!!•~n!::!•!:!••i:!••!!•!!••!:i•!!Hlü•• SİNEMASINDA 

lyetli oLnalı değil mJdlr? mal6m: Atelye nobao.ı im.it ... Mes- H E D D Y 
Yollanmı.x aynldı. Muhakemenin lek olmllanmıı babaldıiı lmif. .. 

-..mı öinliyemedim. Saint - Benoit kunmu villtada ma-
LAMARR 

Ve Köprü üstünde ben de dltün- nubrlarmdı.. pra~ bilailerle mllc:eh-
melrte devam ettinu bez bir papu kadroaa Yetİftİrmiı. 

- Bir münevver erlıek de, mek- Onlar, riiL~ ~ old~ halde, 
teplerde en basit en mübrem pratik prbm maddıyetçı temelini ~ 
kiyaçlarla teçhb edilip bayata ayle ..... Sis, )'irmlnd ualı ilik mekteple 
lııoyuv..wnemeli mi?... Şayet bu rimıbde mUnevverlerimize Beııedik
ella ıDemlelıetia ldihsel bdreti tin papulan d.-ece1.inde pratik Wl
.-b.ı )'lbelma mi? Mamaraaı si ••etıwww ml,la? Amıebek lds mi 
-..hal deiifmes mi?... M.uıeretl• lrahm? (VA - NCi) .. 

Bay Amcaya gore ... 

~ '\ I (.{1!::,~ ,. ~ 

Marmm--. Filim Stad)"C"'allda eo ldıilir Maltıı, 40 .,_.. K.." 
36 ldtilL- mublıatem .... ,edıııılo lttirüile ........ ..._ KEMANI 

SA.Dl IŞILA Y'm lleelıledili " Mvlaadi oli011t' wc 

MUALLA lşılay ve SUAD Gün'ün 

LEYLA Türkçe Sözlü 
Türkçe Sarkıll 

Senenin en püyük harikalar barikaaı; gördüğü cotkan 'N mü--. rai
bet Ye nku i>ulan .Oreldi letek Ye mütevali münıcaatlar ......... 

TAKSiM SiNEMASINDA 
BUGONDEN h1BAREN 

4 üncü HAKiKi ZAFER HAFTASI 

NAZARI 

DiKKATE: 

Bu miııstesna. fUim, bu mene İatanbuld& ve 
İ.ata.nbulun hl~ bir nmUnde ırae olumnıyaca
lmdaıı ci5reml'yenlerln ft tekrar IÖrmelt -
Jenıertn bu tınıattan ı.tıfade etmeleri Jica olu
nu. Ytr bıılmat Te gen d&ımemtk ~in itil• ._ ____ ___.tam. seana aaatıannda ıenm.. 

C ·· k'· 1
-- •1--ı·· ba-ı Talebenin ipek çorap aiymek- ı ... Bunda ı atiirü belki - eçen gun u Jı;.U?lxa urc • • • • •• • 

yıldık bay Amca. baktık. baktik, ten m~ne?ilmcsi. kızlann eelkı ho- dokenler pıle olacaktır ••• • 
pldükl... ııuna gıtmıy~ektır ••• 

ıözyqıl ... J\:mma ana ile babanın keyif-- ... Kaç an~ tıkır ııkır oynı,yacak-l B. A. - Nası! oynam..uıJaı b.. 
lerine diyecek ,-okturl .•• Tıpkı kari- tul... yun, nerede)'M bu rizdtD ~ 
btürdeki aı"'bi. Lu mUjd97i ~ caldardı 1 ... 
kim'bWr kaç baba ••• 
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Bugüngü program 

12,30: Prozrom, 12,33: Nihavent ır.n
r.anuncfan şarkll::ır, 12,45: Ajaru ba-

.. rlerl, 13: Ş!ırkı ve türklllcr. 13,15: 
Konuşma, 18,03: Fasıl heyetl, 18,45: 
Zırn:ıt takvimi. 18.55: Radyo Çocuk 
kulübü, 19,15: Muzlk (PJ), 19,30: 
Ajans h:ıberlerl, 19,45: KlAsik Türk 
mürlğt, 20,15: Radyo Gazetesi, 20,45: 

"GöZEN,, in 
4 KOKULU LOSYONU 

Yassı şişe 

SEV BENi 

Neva mak:ımınd:ın şarkılar, 21: Ko
mşna, 21,15: Temsil, 22: Rndyo saıon 
orkeu'"trıı.sı, 22,30: Ajans habcrlert ve 'ı 
bors:ı.lar. 

Yarın sabahki pro(;Tnnı I 
7,30: Program, 7,33: Milzllt (Pl.), 

7,45: AJnns haberleri, 8: Senfonik 

HÜLYA 
ESMER 

OYA 
program (Pl.) . 1 İz bırakan. gönlü çeken 4 koku 

GÖZEr. Büyiik postane No. 5 

Şubeye davet Tel: 41378 İtriyat Mağaza vo 

Fatih Askerlik Subesinden: ! Depolan 

s. 6. Mu. Me. Must.nfa oğlu Şük-ıiil••••••m•mm•:1•m•li 
rü 319 - 39 ve yahut :ı.llcsl efradından 

biri. , ' 

AKŞA 
Abone bedeli 

Senelik 
tJ Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Türkiye Ecnebi 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 
150 • • 

Posta ittihadına dahil o!mıyan 
ecnebi memleketler: Senelfğl: 
3600, nltı aylı~ı 1900, ile aylığı 

1000 kuruştur. 

DERMOJEN 
:FANIK, ÇATLAK, EKZE1ılı\ ve 
CiLD l':\RAl.ARINA fevkalade 
iyi gelir Derinin tuclenmcsine 
ve yenilenmesine hizmet eder. 

- HPr F-rznnede bulunur. -

F:RENG 
ve 

Belsoğukluğuna 

tutulmamak için 

EN Jyt iLAÇ: 
~~ PROTEJ1N'dlı 

Onuncu tertip Birinci 
çekiliş plani 

1MAYIS1942 
İ'kramlye ikramı,. 

İkramiye miktan Tutan 
adC<U Lira Lll"& 

1 20,000 20,000 .. 10,000 20000 
4 5,0•)0 20,000 

2i) 2,000 40.000 
40 1,000 4:),000 
co 500 40,000 

400 100 40.000 
400 50 2.J,000 

2,00() 20 40,000 
4.00f) 10 40,000 

80,00CJ 2. 160,000 

83,947 YekO.n 480,0l>O 
Tam bilet ! Ura: Yanın bilet ı lira 

Yüz bllette 21,74 bilet kaza
nacaktır. Hasıl:ıtın % ~3 ı 

ikramiyedir 

Ticaret Vekaletinden: 

Teknik okulu Müdürlüğünden 
Açık eksiltme ilanı 

W4/0ı2 tarih cWtı.a günü saat 15 de İsOO.nbulda Yiiksok Mühendll 
mektebi muhtı.seO:>eslnde el:ııUtme komi.syonu odasında (1499.0'l) llra keş1t 
bedelll Ista.nbul Yıldız Teknik Okulu tedrisat blnasl zemin katında. yaptın• 
laea.k: tamlmt lşlert oçlk ekslltnwye kontılmu~tur. Mukavele, ekSUtme, ba.
ymdl?'lık !şlert genel, husust ve fenni şartname~rt. proJa key: h~ 
buna mütefem clijier evrak Yıldızda. okulda görülecektir. 

Muvakkat temlnat 112 liradır. 
İsteklllerln en az bl.r taahhtltte '1000) llrahk bu ~ beım:r 14 yaptı.ğt

na dair idarelerinden almlı oldu~ vesllmlanı. 1st1nl\den İstanbul vll!t.ye
tlne müracaatla e~ıtme tarihinden tatil günlerı llnrlç (3) gün evvel alın
nıl.$ ehliyet ve 1942 yılına ait Ticaret Odası ve.slkalarile celmelerl. (410IH 

Ankara valiliğinden 
ı - Ankııra. - Kı.rşahlr yolunwı 17 + 700 - 13 + 100 Oncil kUooıetrelart 

o.rasındo. yııpılacak olan tesvtyeı tllrablye ~ ve ım~lıltl mıa\ye işleri 30/4/ 
942 perşembe gUnü saa.t 15 de dalml encümende ihale.si yapılmıı.k nı.ero ka
palı zart usulile eksiltmeye lronulmuştur. 

2 - Keşi.! bedeli 17386 llra 62 kurut. 
3 - Mııvo.kkat teml'latı 1304 liradan ibarettir. 
4 - İsteklilerin t kllf mektupln.nnı muvakkat temıne.t mektup V!f& 

mo.t-.buzunu tice.ret odası veslkı:ı.sını ihaleden üç g!ln evvel vll!t.yet mıılromın& 
1stld& ne murncat ederek n.lncaklo.n ehliyet ves!kalartle b1rUkte s0ı;(l ceçen 
gün va s:ı.at 14 de kadar encümen re1sllğlne vermelert. 

5 - Buna alt keş'f \'fi prtnameyt her gün nafta müdCirlüğünde cöttıbi-
leeeklerı. c2638 - 4487• 

Beykoz Askerlik Şubesinden: 
Şubemizde kayıth olup lise ve yfikSek tQhsillerlnl ecnebi mektC,:llerde n 

yuı<dumuzda ikm11 eden kı.u hlzmetıtıer nlt oldukları. devrelerde yedek c;u
b:ı,y okulunn vo hazırlı.k lutruan:ı se\'kedilece-klerlnden vaziyetler!. tetklk 
edılmek ve hangi tar'.ht.e sevkedileccklcrl söylenmek Uzeıoe ellerlndkl v -
saikle 114.n tarlhlnden tUbru'en n 4hn.yet 28 ' 4 9tZ gününe kadar şnbeml~ 
mliracanthn uan olunur. (29'77 - 4747) 

1 LAN 
939 İlkkanunm. Y'..anunt hizmet mllddetıertnı blt!rcrek tcl'hls edllPn 

M.wıs 039 M~tll Doktor. Veteriner, Dl,çl, Eczacl te{,rznenlerlnd"n heniiz as
kerlllc ~ubelerlnde kayıtlannı yaptırmamış olanlann 10/Mayıs/912 tarUıma 
kıl.dar buluııduklıı.n nuhnl a3k:crl1k şubelerine ınUr.:u:a:ı.tıs. yokl.ı.malarmı 
ynptırmal:m lüzumu 1':\n ohınur. (2993 - 4763> 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
Yarı ı-ıerl: :?07G5 - İd:ıre: 20681 

Müdür: %0497 Karadeniz 
i / 5, 942 Perşemb~ günO. roat 15 te İstanbulda Na.f!:ı Mildurıuı;n ekstltm4 

komisyonu odasında (8977.31) llra keşif bedclll Galata GUmrük B:ı.şınlldür-
VekAletlmlz halk ve ordu lhtlyııcını karşılamak üzere h:ını m:ı.dde~rlnln ıu~ü teras tamlrl açık eksiltmeye konulmuştur. 

tedarikinde tarafltnl7.dan da tedbirler alınmak .surctile cok miktarda iste- Mukavele, eksiltme, Bayındırlık 1glert genel, hususi ve tennt şarlname.
nrlnslz margarin lmft.l ctt.ırmeqc kararındadır. Mnrgarln !maline mahsu3 lerl, proJe keşlt hultiS3Sl ne bwıa mütef<' rri d ığer evrak dıı\reslnde gorüls
tcsisatl olup da bu mevzuda çnlış:.ıbilecek ve Ve1cl.Iet!.mlzle ~ıru~ı ya.pabt- l-ektlr. r.ebHılahır 8 - I\:asım 168 

S. İm. on. Öğ. İki. Alt. Yat. lccek eşha.s ve mllesseselerln sel~h!yetıı mümcsstllerlnt 27/4/1942 paza.rte61 Muvakkat t.emlnat (673) Hm (30) kur 
günil Ankaradıı. İaşe müsteşarlığında bulunmak üzere göndermelert llAn 1 rsteklilerin en az b~r taahhütte (5000> i·•~lık bu lşo! benzer ı~ yııp:.ıeı,..,,, 

Orman işletme 
E. 8,10 10,10 5.15 9,02 12,00 1,41 TDRK ANONbl ŞİRKETİNOEN: 
Va. 4.16 6,07 13.12 17,00 l!l,57 21,37 olunur. (4775) dalr d:ılrelerlnden almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul VUıiy tine mil 

1 

Şirket.imiz hisrodarlarl 28/Mart/942 

İdarehane BabllUI clvarı cumartesi glinü için fcvkalAde olarak ŞAKİR znMRE TÜRK SANAYii HARBiYE 
Arımusluk sokak No. 13 içtlın.ıı.a davet ed~ ise de ekserlyet \:J 

ilım..ııllilııılııiılim ..... ıiiıillmmi hasıı olmadığından idare mecıtsince VE MADENiYE F ABRIKASINDAN: 
ZAYİ - 038 senesinde Ka'-'s'!rl ıı..~e- 9/Mayıs/9t2 cumartesi ıftnü saat Al F t ·ı · ı· ı d k ,, manca, ranaızca, ngı ızce ısan arın an en az i isine hakk..ile 

slnd n o.Jmış oldÜğum mezunıyet V'! 10 dıı Şirket merkezinde f'evknlA.de vakıf bu lisanlarda muhaberat itlerini ve aynca yükeek idare işlo-
oJ.gunluk dlplomnlnrmu kaybettim, olarak toplanılmasına dah1ll :ııza.ııı- rini bapracak ]iyakatta tecrübeli ve otorite achibi bir İdare Aml-
yenlstnl çıknnıcağımdan eskisinin nnmenln·mu:ıddel 42 ncı maddesine rine ihtiy~ç vardır. İstekliler fabrikadan telefonla randevu 11.larak hükmü ;-oktur. 

Etenı Özkeleş 

ZAYİ İstiklal harbinde 61 ine! 
fırkanın birinci ta.burunda 339 tari
hinde alm~ olduğum terhiS tezıkereml 
~ .ıyl ettim. Yenisini alacağımd:ın hük
nıu yoktur. 
Sıirmenenin Civra köyiındcu lsmaıl 

oflu ishak. Do~unı 315 

KÜÇÜK iLAN 
okuyuc-uıanmız arasında 

EN SERi, 
ENEMIN 

EN UCUZ 
vasıtadır. Alım, ıabm, ki· 
rn işlerinde i~ ve işçi için ia
tihıde ediniz. 

tevfikan tekrar karar ver11mlştlr. Fev- lüzumlu vesikalarla Umum Mü dürlüğün • rr.üracaatlan. 

kalAde toplantılarda bir hisseye a- ii•••••••••••••aTiıeıilılıııiıeilfoııiıniıiı: •4İİ3İİ2İİlllİ4 ______ _ 
hlp hissedarlar da. bulunabUeceğlnden 

bütün hlsscdarla.nmızın mezkflr gün ŞAKIR ZÜMRE TÜRK SANA Yit HARBiYE 
ve santtt" Şirket merlreüine geJmelerl 
veya bir vekil göndermclcrl ve dahlli VE MADENİYE F ABRlKASINDAN: 
nlzamna~nln 26 ncı maddesine tev. M U H A S İ P ARANIYQR 
filum lçtlmruı. teknddüm eden on gil11 Sanayi ve ticari muhasebede ehliyet ve tecrübe;;i bulunan ve slcer-
lçlnde hlsse senctıertnı Şlrket meı1te~ likle alakası olmayan bir muhasibe ihtiyaç "\'ardır. f

9
tekli1 rin 

veznesi.ne tevdl !le duhuliye almıılırl lüzumlu belgelerile fabrika Müdürlüğüne müracaatları , 
rica ve 1ll11 olunur. R::•::ı:m~!!:EllC!i:~m't~~~l!B!eRllın::mmmiıiıi:amıiiıiilılıı•m•:ıi 

RUZNAME 

Ticaret VekAletlnln iş'arma atfen 
İstanbul mıntakn Ticaret Müdürlil
ğünce 711 / 942 tarihli ve 100 sayılı tez-
kere )le Şirkete bildirilen ve Idare 
mecllsl raporuna aynen derç olunan 
8 maddenin Şi~t dahili nizamnrune
slne 11/lvesl hakkındaki teklifin mtlm.
keresı. 

KUPONLU· VAD~Li · MFVDUAT 

VARU61NIZI TEMiN EDER 

Maden mühendisi aranıyor 
Gamı Anadolud;:ı. ıstasyona yakın blr madende çalııt.'llıılc üzere bir 

maden mühendis! aranmaktadır. To.Uplerln Galatnda Ünyon hanında 
41/42 numnrnva müracaatları. 

Sand:ıl Bedesteninde ttşhlr edilmektedir. 21 nisan pazarte51 
günü saat 1 de müuyede ile satılacaktır. 

TÜRK·TfCARET· BANKA51·A·S· 

r1c11tle ek.sutme tarlhl.nden tntU günleri hnrlç t:3• gUn evvel alınmış ehli· 
yet ve 942 yllına. alt Tic.ıret Odo.sı vesikalarlle gelmeJert (46301 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları t ._ _____ , 
Mulıaınmen 

kıymeti 

Lira K. 
1739 90 

500 00 

Muvakkat 
teminah 
L:ira K. 
130 50 

hnarak malın cinsi 

Fotoı;rrac Kopya. v• A~r:mdf.tımanı ya,pılmu 
iı;ln Arşltektür fotofraf maktnest ve tefemı-
1 n. 

37 5J 50 adet arr.aya d~ru açıldlğl zaman açılır ta
ıunır bir tarzda h\16\lSl çel1k tertibatlı AlbJm 
el>:ı.dı 30/4-0. 

1 .•32 64 39 DS FotoğraC ve A~rnndl.mıan maklnesl teferrua.tL 

1 

Yukarıda muıuuunıen kıymetlen ve terntnr.tı. mlktarlan ya.zıh fotoğraf 
nıaldne.111 ve ı.ecemıa.Ute 50 o.det albüm satın alınmak üzere o:ı bet glln 
müddetle nyn ayn ularnk ıı.çlk ekslltmeye konulm~ur. Ma.ldnelerle AlhD.· 
mün evsaf ve şeraltlni gösterir şartnameleri İdarede mevcut olup her vaktt 
sorııl~b!llr. llıalelert 9 ' 5/ :JU Cumartesi günü .s:ıat ıı de Beyoğlu Vakll1ac mil
tiı..rlü~ünde rniıteşekkll komisyonda yapllacaktır. Şartnamelerini gönn&k 
arnu edenlerin her gün Vd eksil t.meye 1ştirnk edeceklerin de muayyen güıı 
ve ~n:ı~te müdürlüt;e müracıuıtlarl llAn olunur. (4831) 

Ttirkive Cümhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tnr!.h~: ıssa - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası Şube n 

ajans adedI: 265 
Zirai ve ticari her nevi bankn muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasmd:l kumbaralı ve itlb:ırstz t:ıS!lrrur he8nplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdakl 

p!Ana göre ikramlye d ığıtılncaktır. 
4 >ldct 1.000 liralık 4.000 lira 100 adet 50 liralık 5.000 lira 
4 D 500 D 2.000 D 120 D 40 » 4.800 D 

4 it 250 » 1.000 • 160 » 20 » 3.200 • 
40 » 100 ,, 4.000 » 

DİKKA'l': Hesaplarındaki pnrnlar bir sene Jçlnde 50 lira.dan a§a~ı 
duşmtyenlerc ikramiye çıktı~l takdirde % 20 fıızl:ıslle vcrııccektir. 
Kuralar senede 4 <1efa 11 eyhil, 11 b!rincfüanun. 11 m:ırt ve 

11 ha-ıiran tarihlcrinrie çekilecektir. 


