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.ıek kabil olamı ordu. Sahil bol~ 
!nin komutam al ay Halil Sami 

- Anburnu aahill r'ne kar11 2 7 nd 
J yını bırakar k diaer bir ldcrile 

n Seddülhahir' e yana tı. 27 nci alay 
Anburnu çıkartma mı karşılamak 
için Mnydo garbındaki Zeytinlikten 
Kocad re'ye ilerledi. Bu nlnyın l::iir 
taburu Ağıldere' den Kumtepo'yc. 

k zanmı olan Mus- kadar uzun bir sahil kesiminde dür 
tnfa Kemal bu 'inl. 'i hareketi ile mnn üstün kuvvetlerilc çarpt!lmakt.a. 
vata biı;> ük ~ ızmetler i in şa,h.lan- •idi. 
dı ve §an ald •. Bö le g' nlcr ' 'esile- Mustafa Kemal kendiliğinden n:ıu.. 
sile Atı.türk'ün c in ve kudrc.tli .h~· hnreb eye mildahale etmeğe karar 
l atından mü t fit olmak ~ençlık_ıç:n verdi. Ateşli ruhu v e dehası 'sed 
;bir vazif..., ?l. !.'~~r. Atatur~. İst~lal b;r hamle ile daha başlangıç.ta ordUI" 
mücadelesını buyuk nutku ıle .• mılle- ya bir zafer kazandırmağa onu aeT• 
te söyledi Vt. nnlat~ı: hcr~e.sm bu ketmişti. İtiluf ordulannın Gelibolu 
nutku mukaddes kıtnp gıbı tekrar ll ya da •• k · · d b . • . rıma sının guney eısunın e &.-
tekrar okuması d a mıll ı bır borçtur. k ·ı b' k rt ak 
A k l "ki" l .. d l . d ı.n ı e ır çı a ma yapar ve o za.-

nca stı · n muca e esm en ev- 1 k tl" 1 B .. R 
k
. . .. man en uvve ı o an ogazm u-

vel ı hayatını d a tetkik ederek bu- 1 ı · • ·1 tahk" b l • _L · " k · ·r d 1 ld k k. me ı sanı ıma ru e e geçırer~ 
yu ıstı a e er c e etme gere tır. B v _,._ t uL·· .. d b 1 
B b d A 

.. k" " 
25 

• ogazı açma& eşeı::muaun e u una.. 
en ura a tatur un nısan ak.La ld · 

g .. .. .. k l k d" c nna evvc en ınanmtıb. Bug{bı 
unu tumen omutaın o ara uııma- b 1 k 1 'I •• oyo aıı ıyan çı artmanın bu p ana ay-

nın 1 k çılcartmasında gosterdıgı 89- d 1 tt y - d'' e· k k 
1 - ,. ,_ d • k d v f • ın a ıgını gor u. ır 1aım uvve-
11>erı ıı>U r~tı ve azan ıgı za erı azı• b'l K · • t' k .. .. 

k h 1 
. • .. .. e ocaçımen e ye ıpne ve ustua 

cı atır atmayı, bu tarıhı gunun yıl- b' d d 1 'lizl • l d.. .. ·· d f d 1 b I ır urum ııa ngı enn yan a 
onumun ay a ı u urum. b' ta d ı.. --· __ L • • b' 

ır arruz aroeııı vunnaa. ıçın ın-

2 j nisan 915 paza.r günü May- l baıı ~vni'nin 57 nci al~e üstteğ
dos'un Bigalı köyünde Yeldeğirmeni men Fethi'nin dağ bataryasını kendi 
düzlüğünde karargahını kuran l kumandasım aldı. Saat 8 de ilerledit 
19 uncu tümen komutanı yarbay bir müddet Bigalı der•ini takibe.,. 
Mustafa Kemal badem ağaçlan ara. ı tik.ten sonra Matik derMine atlıywıo 
sında bulunan çadınnda tümen emir rak. oradan Kocaçimen dağma tır
ıubayı süvari teğmeni Vahid'in ge- l mandı. DüflNUl harb gemilerinin 
tirdiği bir raporla uyandı. Bu rapor 1 ateşi ezici ve boğucu idi. Hesapsız 
Sedc.ülbahir ve Arıburnu sahil böl- , büyük mermiler Türk ukerini denl
geleri.rıde diişman çıkartmasına karıı , ze yaklattırmamak için kudurmuıc;a
tertipleneıı <; uncu piyade tümeni ko- aına aaldınyordu. Bir merminin aç
mutanı albay Sami' den aaat 5, 1 O da 

1 

tığı kuyu bir bölüğü gömecek kadar 
yazılmıııtı. Rapor Seddülbahir ve geniıti. Saat 1 O a doğru 5 7 nci alaT 
Anburnu sahilerine birçok düşman 1 kolbaıısil~ Kocaçimen dağının cenu
h arb ve n akliye gemile rinin yanaştı- bundaki Aptalbayırı' na gelmişti ki 
ğını ve çıkartma hareke tine başla- haZi perakende erlerimiz: Arıb.ır· 
dıldannı bildirmekte idi. Rapor oku. nu'ndan Conkbayırı'na doğru çekll
nur"ken uzaktan top ve tüfek aesleri' mekte -ye Avuatralyahlar tarafından 
ae duyuluyordu. Dunun ciddt idi. , takibolunmakta idi. Müfrezenin ile
Yatağında önüne açılan haritaya ba-

1 
riaindo yürüyen Mustafa Kemal, ala

karak parmağını Kocaçimen dağına yan öncü taburu Conkbaym'na se
bastı ve d erhal b ütün tümen birlik-

1 
Iinciye kadar bu perakende erlere 

lerine silah başı emri verdi ve tümen yüz geri ettirdi. Bu küçük ateş kuv
süva ri bölüğünü Turşun köyü istika- vetile kazaaıdığı :zaman içinde öncü 
metinde ileri sürdü. Bir keşif kolunu 1 taburu Conkbayırma vardı ve tümen 
Anafartalara ve bir diğerini Kabate-

1 komutanının emrile hemen taarruz 
pe'ye ilerlettti. için açılarak. ilerledi. Tabur komuta-

Mustafa Kemal" İn 1 9 uncu tüme- I nı yüzbaşı Zeki (general Zeki Soy· 
ni Bigalı köyü ve Maltepe dolayla- demir) ileri atılarak tümen komuta
rında bulunuyordu. Tümen Gelibolu ı nının emrini parlak surette icra etti 
yarımadasının her hangi bir sahiline 1 ve yaralandı. Öncü ta.burunu takibe• 
ve Anadolu sahil bölgesine yapıla- dem ÜMteğmen Fethi'nin dağ batar
cak düşman çıkartmalarına karıı or· j yasına Suteraz:isi 11rtında mevzi al
du ihtiyatı olarak kullanılmak ÜzCTe dırarak ateı açtırdı ve Avustralyalı-
vazife almışh. !arın ilerleyiıini durdurttu. 

Çıkar~anı~ başladığı sabah ıa~t Biraz sonra alayın ikinci taıburu da 
4 tenberı dakıkalar ve saatler geçı- taarruza katııt. ve bu taarruz 5 7 nei 
yor, fakat ordudan yeni bir emir al- alay komutanı muhterem ıehit bin
mak mümkün olmuyordu. Tümenin bae AL-1·• • • L d a 
b

. y . . ,.. nıvn nın emır ve -.uman asın 

ır tara& dogru t~lef ort ırtıba~ yok- verilerek ıiddetli bir muharebe bar 
tu. Yalnız Maydos ta 9 uncu tumen.

1 
ı- ..1 E 1 b 1 b"...::L b' h 

1 b. ı r ı b vı 'd' B l auı. r er vo ıu '-Y' ar u,..... ır a· 
o ır te e on a ag ı ı ı. u te e- l k h 1 '-1 J 

f d l G ı .b 1 'd k' k ı maaet c ve a raman uı; a savaııtı ar; on an sır& a ıp e ı o u a ı o-
f ordu ve ordu komutanlarile görür (Devam aa.b.ife 4, liİt• 1 de) 

16 ncı Alman 
ordusu 

Çenberi kırmağa muvaf
fak olduğu bildiriliyor 

Ucretten 
maaşa 

Tetkiklere devam 
ediliyor 

Dü Beyoğlu da Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmında, Boğaziçi 

lisesinde müsamereler veridi 

Cümhurreiıi, mulaterem refikaları ve Baıvdtil Çanka..,adıa ilk okul 
talebeleri arasmda 

Çocuk lıaft.Mı müılıMeıhetile tehriıı Çocuk Eai:pme lrunımu 700 çocuk 
m~t~lif ~derinde dün. d~ ~ocuk- için hazırlık yaptığı halde bu ei· 
lar ıçır. mueame~er venlrnıttır. Bu Jentiye 1600 çocuk iıtirak etmif. 
arada Çccuk Eaırgeme kurumu İs- tiyatro bina.ı lurn;ahınç dolmuftUr. 
tanbul merkeı.i tarafından Beyğolu Bu yüzden hazırlMlan yemişler ço
l:ıö]geşinin en fakir çocuklarından cuklara kifayet etmemiıtir. Bt• "Ya• 
700 lc.ifiyc F ramıı: tiyatrosu binasın- ziyet karŞ11ında orada bulunan ku
da bir eğlence tertip edilmi~tir. Şe- rum azasındarı Radyolin diş macunu 
!lir tiyatroa.ı artistleri tam kad ro ile Nıhibi B. Necibin refikası bayan 
c.Maddi güzellik. pİyeşini temsil et- Münevver yeniden yemiııler aldır
mi!llerdir, mı§. böylelikle miniminilerin hiç biri 
Bundmı sonra 12 nci ilk mektep yemisten de mahrum bırakılmamı§, 

talebesi t~rafından ıiirler okunmu~- hepsi sevindirilmiıtir. 

turp. "b , 1 Dün Boğ~içi liııeainde •de bir mü-
rogram mucı ince çocu.t ara 

Karalc.öz, hokkabaz ve kukla oyun- samer-, tertip edilmi~. talebeler ta-
lan da gösterildikten sonra incir, rafından temailler verilmif, prkılar 
üzüm we fındık daiıblmııtır. An<:ak, söyl.:nmiştir. 

Kömür sıkıntısının 
geçilecektir •• •• onune 

iktisat Vekili, bUyük şehirlerde 
stoklara başlandığını söyledi 

Kazanç vergisi kanununun 3 üncü maddeainin 
13 üncü Fıkrasının deği§tirilmesi hakkındaki teklif, 

Mecliain dünkü toplantısında kabul edildi 

Ankara 24 (Telefonla) - Mecilı ruznamesine alınmııtır. 
bütçe encümeni bugün iktisat Veki- P. T. T. ye tahıiaat 
leti bütçesini tetkik etmi~ir. Encü· Ankara 24 (Telefonla) _ P09ta, 

Stol<holm 24 <A.A.) - Stokholm Ankara 24 (Telefonla) _Ücret- mende hazır bulunan İktisat V ekili tdgraf vo telef ·d · mo-·• 
Tidnln ""t slnln Be 11 hft"' B S D b b l on ı areıı, .... ~ gen ga .... e r n mu u.ul- li memurlann bir derece aşağı ola- · ırrı ay, uzun eyanatta u u- varidat fazlasını kar•}-'- - t -L 
ri b!ldirl''Of' ak. • k k" .. • •L__,. yaltıl- .,ı ıa. goe ererıı:.. ,, · r maaıa geçırilmeleri iıinin ince- nara omur ıstınscuatının çog bütçenin muhtelif dd 1 ri 'll 
S::ı.lfthlye~tar bir ~~ş membaın- lenmMino devam edilmektedir Bu maaı rve nakil i§lerinin tanzimi etra- edilmek üzere e··~ M'U :·~ed; 

:n bll't!_rıldj iğ~nc gore b ar1t ~ı!~ gibi memurlar maaıa geçince halen hnda alınan tedbirleri anlatmı§, kö- sinden f m.ily~n sU: b" l' 
1 

e 

e
debeS ıra! ar ınl c_.enn uonu aft~cı Al- aldıklanndan az para alacaklardır. mür ııkıntısının önüne geçileceğini, tahsisat iatemekted' ın ıra munzam 

«Ç m r ç ne• a ın.. F k k .. l"k h- L]c d b"-.::ı~ eh' l d • d'd stoklar ır. 
man ordusunun birlikleri Sovyet hat- a at te •.ut u . ~. ın an istifade UyUA 1 ır er e t~ 1 ~ •• 

!arını vararak Alman cephesinin üst edeceklerdır. Şımdıkı halde üzerin- yaplmuına baılandıgını aoylemıttır. 
tara!il~ teması t emin etıneğe muva!- de durulan meşele, ücretli memurla- Kabul edilen layihalar 
fak olmuşlardır. rı.ı, bu pahalılıkta, daha az para al- Ankara 24 (Telefonla) _Büyük 

R h • d Al malımnın doğru olup olmadığıdır. M'll t M 1' • • b ' "nkü toplantı• us cep esın e man ı e ec ısının ugu . 
k J ıında, Türkiye - Romanya tıcaret 
ıta arı .D :1. k .k aa e I e .- s anlatması ve merbutlarmın tasdiki 

Bern 24 (A.A.) - İsviçre Telgraf hakkındaki layiha ile Seyhan mebusu 
ajansı Rus cephesinde hususiyle ce- Ehli hüner B. Sina n Tekelioğlı.-nun kazanç v~r-

iaşe tetkilih 
Yeni umum müdürlük

lere kimler tayin 
edilecek? 

nup bfügeslne büyük Alman kıtalan- giııi kanur.unun üçüncü maddesinin 
nın yığılmakta olduğumı blldimıekte- ~--- k dl 1 3 üncü f:krasının değiıtirilmeai ha - Ankara 2 4 (Telefonla) _ la,. 

r. Ankarc. radyosunda bir ibare: kındaki teklifi, aubay ve askeri m e- t ,_.l,, ... _.ı eşıtı ıuWQa ihdaa olunan tedarik .,.. 
c... Avantaja malik bulurımakla murların talebe olamıyaeaklarına dağıtma umum m6dl1rlüillne B. S... 

Kudüste bombalar b erabe;· ••• » <lair layihalar müzakere ve kabul ip Rauf, plya.aa ve mtlcadde umum 
patladı a:Ehenuniyeb yerine «Önem» ... edilmiıtir. müdürlüiflne de B. Mahmut Ş.,.da'. 

Kudüs 24 ( A. A.) _ Kudüsteki «Muallim• >:erine «öğretmen»... Gemi tamiratİ run tayin odileCelderl MSylenmekto-
İngiliz p olis ajanlarından birinin «Tayyare» yerme cuçalu... Ankara 24 (Telefonla) - Devlet diT. Tetblt T• iıtiyaçlar umum 1111-
evinde b ir bomb patlamış, upklar- Aad hüner, Türkçede bulunmıyan d enizyo1lan idaresi, semi tamiratı dilrlüğü ile teekil&tlımdırma umum 
dan biri ölmüştür. Filistin polis mefhumlar için kelimeler icadedip için 1941 bütçe.ine konan bir mil- müdflrlalderine de Tum .Dumer n 
um m m"d r"nün evi civarında ba~- onları tutturabilmektedir. Mesela fU yon lira tahsisata SSO bin lira daha Zeki ZeJl)eko "nt,.a ~o•d• 

ililreliDi ~ ]"eldif ~ . 

• 
1 

Aiman ordusunun g9 '34 

tesi, bu mütalaayt 
ileri sürüyor 

A.tma.n hududu 2S (AA.) -F. ~ ın a 23 
sn.hUlnde Boulogne cl\annda 1i :>ı- ı Fr:w 
lan son İngllfa lm..'"'kmı, dlkkaU ç~- _ ray 
n1eğe vesile olmuştur Alınan or su.. M r. lllcr "' 
n un gazet inin bu hususta yazdı~ la.mı ır Bı.ı ı· n b 
bir yazıya da işaret edılmektedtr. Mıi- ka~ ı harb etm • l • n 
tıırekedon romu her hücumu defet- ha.lll l:!Jvoııun t ku 
mek için garp sahlilertne ağır b::ı.h- elsi de Dor!o••nun p:ıı 
rlye toplan yerleştirilmiş, aradan ge- inriliık etınlştır. 
Qen iki sene zarfında da. Alman kur- Dorlot, Alman - Fra • .:;ı.rı nı ı 
may h eyeti ile müteh!lSS13lan misli mufrlt. bir t:ıraftnndır. B nıb .ar ı 
görülmenüş b\.r müds.!M ~kesl patlaması nufu ça r.ayuta o"bıy t 
kurmuşlarot· vermemı.,. }ıı~nız ooz• b;ıq• u· h:ı..>a 

Raylar ~rine yerl~tlrllmlş '1ğu' uğramıştır.__ _ 

topçuya ham top batar.yalan da yıır-ı Dün geceki Rus tebliği 
dım etımekt~lr . Bütfin sahlllere de- r oııdra 25 (Ra dyo saat 7.15 de• _ 
rlnllğlne nıüsta.bkam btr hale sokul- Dün gece yarısı .Moskova 'da neşredl-
mu§ piyade mevzllerl de yapılmıştı.. Jeo RuŞ resmi t ebligi: 

Geoelert, kal'aya biıtc&.9 yQs kişilik Dün ceph~e ehemmlyrtlt h iç bir 
blr kunetin Hırae1na m&ııl oluna.mu. değifikllk 0Inıam14tır. Evvelki gun 
Fakat trenJ.t ôlçGdııt blr-......, hareicett l1 tayya.n! kaybetmemize munbll 2~ 
lmkAMIZdtr. <l~an tayynre;,bli tahrip etUk. 

Birmanya' da ağır 

muharebeler 

Japonlar Mandalay 
ıehrine yavaş yavaı 

yaklaııyorlar 

tondra 25 (AA) - B.B C.: Blr
ınıın.ya'da a~ır çarpışmalar devam 

l or. Japonlar, Madiıa.193".ın 120 kl
ıoıııetnt cenubu fllrkt.lnde bulunan 
Hopoog tehrlne vannata mUT&tfeJc ol
muolanfır. Bu, ftmalde vardıklan en 
uzak noktadır. 

4 gün suren mu.lıarcbeleııde .Tapon
lann 3000 zayiat verdllclm Yhnna 
clvarmda gay-ct aRır ~:ırpış1\:ılar vu
ku bulmaktadır. 

40 tayyare yeolden Mandal.ay şeh
rini bombalamışlardıl'. Jap00lar umu
miyetle hav:ı. akınlannı otı~ Uzerl. 
pazarlann kalabalık bulundu~ rıa
mıınlarda y:ı.pıyorlar. 

Almanların planı 

Smolensk'ten Kafkasya 
üzerine yürümektir 

Hindistan ile 
müzakere 

Nehru ile Azat Londraya 
davet edilecek 

Tokyo 25 CA.A.) - Yeni Delhl'dcn 
blldlrlldlğlne göre Amt lle Nchru'nwi. 
Hindistan lle müzakereye devam et
me:c için Londrıı.'ya d avet edllıneleı1 
hattındalı:t İngiliz biiıkfutıetınlıı arzu
.su ya.kında ge1"9Ckleıtecektlr. Fakat 
Hint ,.etıert, Londra'ya gitmek niye-
tinde delillerdir. 

Londl'a 25 (AA) - BBC.: Avam 
itamarasında Hlndtstan ile yapılmtf 
olan kon~lar hakkında, müzake
reler cereyan edecek, slr Crlpps ba 
hususta usun bir rapor verecektir. 

Madagaskarı'n 
iıgali arifesinde 

Cenubi Afrika Birliği 
adayı İfgal etmek 

niyetinde 
Yobaneslnırs 2t5 (A.A.) - Unlted 

Prem'e CÖ"9 hliltikmetle sıkı temasta 
bulunan mahfiller, CEmubl Afrllta Blr-

Londl'a 25 (AA.) -~ Andreıl. uttnin gener&I de Oaulle'il tıanıJ&.
AlmanJann ptoJesl, Smolenelcten Kaf- catından '" bu arada Madagaskar 
trasya frııerlne yilrümek oldutunu n adasını 1M&l etme~ karar verecettn
şa.yet Alman taa.m.ızu akim. kalına den ba.h9ed1yorlar. Zira Japonlar b• 
1942 de n yahut l!K3 senesinde mt1t- aday& Jert8fll1ıers& mtltteriklertn mn.. 
tetiklertn zaten ook kol&flqnı" .._ dtsb.nla :atlnaka.lelertnt tehdit ecıe-
Cağını al)ylemtşttr. cektlr. 
(11 ............................................................................ .. 

~ .hw_..· ..__ 

.._ N• JBPI~ ~cııj'y.m?11 

.. Teml!UJrl. 



&nıre 2 · .AKlŞAM ... -- 25 Nlsan 1942 

( __ D_im!Eli __ n _____ llli!l!mBm._i_v_e __ B_u_s_a_b_a ... h~k~i-B_a_b~e~r~le~r~~,.,) 
Birmanya'da Sahte bordro Mareşal 

Mannerheim'in 

günlük emri 

Harb tebliğleri 

Alman tebliği 
Berlin 24 CA.A.) - Alınan ordulan 

bqkuıruı.ndanlığmm tebllğt: 
Doğu cephesi cenup tesimtnde, Al-

man hücum k:uvvetıerln1n Donetz «Bütün Rus taarruzları 
havzasında yaptıkları truı.mız ha.re- _ k b 
tetıerl muvatfn.kiyetle b1tm1şUr. No- kirıldı, düşmanın ayı ı 

bombaıarun:ız:ıa lıns:ıra uğromlştır. 

HA~~ DURUMU 
\\·------------------------·ıi 

Rus cephesinde büyük 
taarruz hazırlıkları 

Japon ileri 
hareketi 

lrvadi ceplieıinde taliviye 
alan Japonlar tekrar. 

taarruza geçtiler 

Dün 9 kitinin muliueme
ılne devam edildi 

İltanbul eınnfyet mtldftrlllğü me
mur maaoiarmı alırken sa.hto bordro
lar YllPal'nk 4048 llrayı llıtllAs yolu ile 
zhnmetlerlne geçlrm.ekten maznun 
dotuz Jd§inin muhakemelerine dlln 
:Odncl ~ ceu mahkemesindo devam 
cdllm1şt1r. Bu celsede §n.hltler din· :! :ıa~e!>ır u:ı ı:~~ ı4 bindir» diyor ı· Birmanya' da muharebeler çok şid-

cephenin oımnı keshnJnd.e, dilşman uclsinkı 24 <A.A.> - Ma.reşaı Mıın- detlendi - Libya' da yeni birşey yok 
tuvvctıerlnin irtibatı kesilen bir gnı- ncrhc:lm dün a.tşam orduyn neşrettiği 
pu, Volkot üzertnde günlerce sfiren bir gündelik emtrde 2 n1sandruı 21 ni
b1r muharebeden sonra yokedllm.lştlr. s:ı.na kadar Soli' cephesinde y:ı.pılan 
B:ıvaş tayyareleri, Murmansk ı.ınwu mu'.b.a.rcl>eye aft dllnkü Fl.nltmdlyn. hu
tesıslcrlne hücum ederek bir ttca.ret susı tebllğin.1 nakletWden sonra diyor 
gem.l.sint, bombalarla hasara. uğrat- k1: cB!itUn Sovyet 'b:lnrrlnlan -ld 
mışlardır. Macar teŞk111.erl, ccıphe ge- bunlıı.rdan b!r tımu gftndc müteaddit 
minde temizlik amcllyes1 ya.ptıltln.n defalar tekrarlmunıştır- kıtnln.nmı
sıralarda., kuvvetli sUlı.hlı blr Bol:jCvik zın parlak dayan.ışı önibıde kırı1mış-

Doğu cephesinde: Uzak Doğu'da 

~. bunlar asas bordro Ue De:rter-
Çunkina 24 (A.A.) - Perıeml>e darlıktlm kendi na:mlarıruı. tckrn.r mn;.. 

akpını nqrcdilen tebli~: Çin cena- a.ş almdı~nı sonradan öğrendlklerin1, 
hını çeviren Japon mnfrezesl Lol~ sahte bordrolıı.rda kendi Jmza1arı ol-
k • • 1· d '-f h ilet • - U ma.dıA'ı için buraya eı yazısı ile ishn.
a~~dııma ıln .elıı; mada Çinennlil ont - ~ ynzılınıo olduğunu, bu ı.,te:n de 

Cephenin bir çok noktaların· 
da muhare'bder fiddetlcnmekte• 
dir. Şimdiye kadar Sovyet kıta
lan taarruz ederken gimdi Al
mar.lar tarruz etmeğe bqlamı§" 
lardır. Bu tıııırruzlnnn hedefi, 
geçende de söylediğimiz gibi, 
ceppheyi ıslah etmek, ileride bnr 
Lyacak büyük taarruz için üsler 
hazırlamaktır. R1ttO'Uda büyük 
hareketler için daha bir kaç haf· 
ta beklemek lazımdır. Gelen ha· 
herler her tarafta karlann eridi
ğini ve toprağın çamur denizi 
halini aldığını bildiriyor. 

İle ~ at ge mi§ ente C CT 8.• }At -. n,._ft-•- malA• 
B• 'd uhare,_eler son _1: d . ··-'-ü ··1mn.J d" J muame,. m ....... uru V<><ULWUil " ınnanyc. a m 'o ru:nn an gerı P~ rtü ~ er ır. a. matı olması H\zım geldiğini söylcmifo. 

derece ıidcetlenmişlir. Japonlar ponlar takviye aldıktan sonra tebrfn lerdir. 
gerelt Sittnng, gerek lravadi cep- §imal b8i'gesinl tekrar imal etmlr Evvelce gayrl mevkuf o1arnlt mnlı-

~l yoke~lerdir. tır. Düşmanın tnyıplan pek bOyfik- j 
helerinde geniş ölçüde hnrekette )erdir. kemeye gelen mo.znunlnrdruı Necatı 
J>ulumqorlar. Bu iki vadi arasın· Dün geco Çin garnizonu Japon ve Necmi lınklonnda geçen celsedo 

Londroda, Alman dağ avcıları, tür. 14 bini bulıruıktc.dır.ı 
düşmanın bir çok hücumlannı püs- Mnreşa.l Ma.nnethclm, FlnlAndlyn 
türterek, kendisine ağır kayıplar ver- ıcıtaıa.nn.m erlmeğe ba.şla.yan ka.rlarm 
dimıl.şlerdlr. :içinde .savnşmak zorunda knkJıklan-

d dti dağlık arazide bulunan km- kordonunu zorlıyarak Çin ana kuv- mnhkomedc tevkif müze~ kcsll-
vetleri de.ı yerlerinden çıkarnu§- vetleriyle tekrar irtı"'bata tesis etmo- mlşsc de mahkemenin celse arası 

AkdenJzde Alınan denl.zalt.ılıı.n, İn- m belirtiyor ve ,ayıe diyor: 

lardır. Çinlilerin ııiddetli muka· ı "' muvaffak olmuotur. paıydosunda 1k1s1 de ortnda.n knybol
vemetine rağmen Japonlar Man- \ ge lravady cepheainde Y enanya'Ullg• - duklnnndan tev1dt knrnn infaz edt-

CJnlay istikametinde adım adam ı\ un Çinliler tarafından geri alınma- 1~~ Necati Wv1tU edil• 
ilerliyorlar. l sından sonra takviye alan Japonlar nılştir. Necmi adliyeye geldiği halde, 

glllz malzeme gemilerinden topyck.ün •Bütfuı sa.~ ve iaşe kıtıı.ıa.nmız 
13,600 tonlldtoluk nakliye gemi.~ ve bu muluı.rebede yüksek: askerlik de -
tıç s:ı.hll yelkcnllsf ba.tımı.ışl.ardır. B!r- ıterıerını ispat et.mışlerdlr. General 
blrln.1 taktbedcn dalgalar lıalliıd.ekl Osch'e ve subaylarlle askerlerine m
bava hficumla.rının hedef tuttuklan zandı:tlan bftyük muvatfaıkfyetlorden 
Valcttn askeri tesislerlle Malta hava dolayı Uı.kdlr ve f'{lkrnnlnnmı blldlrt
alanlıın yeniden clddl hasarlara. uıt- thn. 

Avustralya etrafında durumda tekrar taarruza geçmiılerdir. Şimdi tevkif cdlleceğinl o.niayınca. mahke .. 
C!eifüiklik yoktur. Burada hava.- ) Pinn nehri civarında muharebeler me ~ılmadan yine orta.dan kayool
lar Amerikan ve Avustralya 1 cereyan etmektedir. Pyimruıııa·nın muştur. Bunun hnkkındald tevki! 
kuVV'ctleri hakim bUlunuyorlar. ) oimalindeki oimendifer hattı Uzetin- karannm da in!azı için mUddelumu
Japonlann Avustralya"ya asker ~ de ealı günü çarpıomalar tiddetlen- mU!k vasıtnslle mbıtayn müzekkere 
c;ıke.rmalan ihtimali oimdilik \ mittir. Makineli Japon birlikleri tay- yazJlmasına lrornr verllntlş ve diğer 
mevcut değildir. MUuefikler t yarelerin himayesinde taarruza geç· şahltıerln dlnrenmesi için muhnkcme 
AVU6tralya'ya mütemadiyen kuv· '( mişlcrdir. Çinliler hücumlara ıiddet- başka gUne bırakılmıştır. 

rnt.ıımıştır. Kareli bermhında nisan 942 ye kJL-
Amerikanm doğu s:ı.hlli a.çı~ ve dar yapılan mildafaa muluLrebelerl 

Antil den1zinde, Alınan denlzaltıla.n, hart> tnrih1ın1zin pnlı bir faslmı ve 
topyekfin 35 bin tonlltı.to1uk düşman F!n-IAnd!ya. merlnhı sebat ve savaş 
ttca.ret gemisi batımıı.şla.rdır. Bir A- kudretinin ymI hfr delll1n1 te~ 
merfkn.n limanı methallne çok yakın eder> 

Dünkü Sovyet tebliği cephede 
deği~iklik olmadığını bildirmit
tir. Alr:uın tobliği Doneç hııvza• 
undrı yapılan taarruzun muvar
akryetli netice verdiğin~ ,imal 
kesimir<lt. bir Sovyet grupunun 
imha edildiğini hn.ber veriyor. 
Alman tayyareleri Kafkas kıyı· 
Ianna akınlara devam ediyor. 

vet ve teChizat gönderiyorlar. 'ı' le mukaveme~ etmektedirler. Japon-
Filipin'lerde muhtelif kilçük · Inr harb sahasnda bir çok ölil bırak- KÜÇÜK HABERLER 

adalarda çarpışmalar oluı:ror. ( mışlar<lır. 
bir noktada, bir denizaltı gemls1, Qç • • .., • _ 
eıı.lıı.pueya çeken bir römork.öre hfi- İngıltere kiralının Manilla körfez! ağzındaki Coni- /1 Bug{jn Çinliler bir Japon tankını 

gidor adası bütün bomhardıman· ı· ve bir zırhlı otomobil taiıribetmişler eum etmiş, bunlann hepsini top mer- k d • M d 
mtsfle batırmıştır. ar eıı ısır a Dün Stokbolm• dan gelen bir 

ha.bere göre Staraya Russa' da 
Ruslar taıdından muhasara edil· 
miş olan 16 ncı Alman ordusu 
muhasara çemberini yarmış ve 
esna Alman kuyvetlerilo birle§-

lara kargı dayanmaktadır. ve bir kaç ağır makineli tüfek ele 
Savaş tayyareleri, bu gece, İngllte- Kahire 24 (A.A.) - Kırnl Fa· 

renin cenup sahilindeki liman tıesfs- ruk cumartesi günü fngiltere Kıralı
Ierlnl tahrip ve yangın bombııla.rUe nın kardeşi dük de Glouceeter'in ıe
teslrl! surette bombal:ı.mışlardır. Brl- refine bi~ ziyafet verecektir. 

Libya'da: geçirmiolerdir. Şimdi Pyinmana'mn 

tanya bomba tayyareleri 24 n18a.n ge
ecsl şarki Almanya sah!llndekt muh
telif meskftn ınnhnllerde tlmmetg&h 
mahallerine hiicum etm1§lerdir. Blvll 
ahalden bazı telefat vardır. Hllcum 
~en bomba ta.yya.relertnden dördü 
düşürülmüştür. 

11 nl.s:uıdan 20 n1sa.ruı kadar, İngt
llz hava kuvvetleri 161 ta.yyııre kay
betmişlerdir. Bunlann 16 tanesi Ak
deniz ve ştmı:ın Afrika üzerinde dü
fftrlllmüşttır. Ayni müddet znrfında, 

Almanya' da 
ihtikar 

miştir. 

Bulgaristan' da 

iki suçlu ölüm cezaaina Bir çok sokak ve meydan 
çarphrıldı isimleri değiştirildi 

--- tfmalinde J(ıyidunggan civann<la çar-
Keıif müfrezeleri arasıııdaki ) pıomalar olmaktadır. 

çarpı§rnadan ~ka bir~ey yok· ı'ı 
tur. Mclta'ya hava akmlan oid- \ 
deti az.almadan devam ediyor. ~ 

ikinci cephe 
Amerika'da 

tedbirler 
Norveç Baıvekili 
Norveç'te cephe 
açılmasını istiyor 

Muhtelif noktalarda 
uçak gözleme yerleri 

yapılıyor 
Alınan hava kuvvetleri, büyfik Brltan- Sofya 24 (A.A.) _ Birçok solı'.akln-
yaya karşı yapılan hareketlerde 25 Berne 24 (A.A.r - O. F. t 1 

...... ....,. ....-.dn-'a.rın f-'ml......ı deııı..+ı.ıı- ...,_ v-:..--
0 

2"- (A.A.) - Harbi-. • Be J' ..-.. "' ... A~.J Uolll ö< )'• • t>'"J_. Nevyork 24 CA.A.) - Nevyo ....... ge- -.:YAt!i"" ., 
ta.yyare kaybetml.şlerdlr. Nasyonal Zaitung gazeteaının r ın mlştir. Aletsander NO\'sid ldllses!ntn len Norveç Başveldll Norveçto 11dnci ye Nazın M. Stimson'un dün bildir-

Te(:men Astemıann, dUn 
83

• 
84 

ve muhabirinin bildirdiğine göre, Al- önünde bulunan ve §lmdlje kadali bir ccph~ açılınasmı tavsiye etm1ştlr. diğinıe söre, Amerikan kıyısının 
85 inci hnva z:ıferlcrlnl k:ı.znnmıştır. man basını. ia.oc maddeleri vesika cÇar Aleksandcr. meydanı dl.ye nnı- Başvekil Norveçin Jan Mayen ad.aJa- muhtelif stratejik nokta1annda uçak 

rıizamruı.meleri ve ham maddoler ta• lan meydana Kıral Borıstn şerefine nnn karşı deıiınl taamım ~çilmesini taraaı.ut mfJVkileri kurulmaktadır. Bu 
Yunanistan' da 

günde 250 
kişi ölüyor 

limatına muhalif hareket eden phı.- cÇar OSV'Obodlteb meyde.nı denileeiık- tavsiye etmektedir. mevzilerde J 60 kilometreden fazla 
tar hallmda verilen bir çok ölüm t.tr. Hızlı ve ıiddetli bir geni~likte hareket sahası bulunan 
cezalannı t~rar n~retmektedir. Gazeteler, ftçünell Bot.ldn Bulgar --1..lar bulunmaktadır. 

met'kfirclertnl gerçıekl~lrdfğlnl ve taarruz isteniyor 0~ 
Brunawick' de bUyük bir silah fab- bıtancı Kıra! admn hak lmznndı~- Vaşington 24 (A.A,) _ Booverbro- Nevyork 24 (A.A.) - Hük6met 

rikaamm işletme müdürll kendi hu· nı bcllrtlyorınr. dk.'un nutku Amerikan pa.rJA.mento ask.eri ihtiyaçlar sebebile ıiviller için 
suai ihtiyacı için 200 kilo et ve fab- Türk • Bulgar dostluğu mahfillerinde blrc;Ok tefsirlere 8llbe yeni :telefon konulmuıru menetmi§-
rika kantini mevcudundan 50 kilo Sofya 2t CAA.) _ Bulga.r Ba.<}Vekll bolmuştur. t' 

Dumlupınar vapqru dün kadar tereyağı kaldırmak. auçile ve Harlcif(l Nazın B. Fllofla. Türkiye Mümessiller mccıısı. ıı:;Urf encilmen ır. 
d P• 2 b" ölüm cezasma mah.kUın .:dilmlıtir. Harlc1)"() vcldll Sa.raco{tlu arasında relsl Mny fUDJnn roylemJştJr: Vqhıaton 24 (AA.) - Petrol 

e ıreye ın ton Müdürün bu hareketini kolaylaotı- gönderilen telgfiıJlıı.r hattında hükft- ıBu nutukla Genera.1 Ma.rshall'hı işleri koordinaqon heyeti reisi M. 
yiyecek götürdü ran qçı ve kadın 1r.ltip altı secıe ha· m~ garnetıe.ırt olan Veçer diYor ki: Londraya. yıı.ptı~ roya,hatl bir anı.ya İckee dUn pzetecileTe demlttir Jr.i: 

pis eeza11na mahkQm edilmiJlerdir. Yeni Bulgat hti.ktlınetlnfn Türk ba- getirirsek, batıda blr hareket yapıl cBirleıik Devletlerin doiu kısım-
Dumlupuıar -rnpuru, dün ölleden :. mnı ft efkAn ta.l'G.fınd.ıı.n taqılnnş masıııı bekllyoolllrtz. Bu hareket la.rında benzin veelkaya tlbi tutu-

IOnra Pireye hareket etmlştir. Vapur, Alman gazeteleri, haıb ek.onom. ~ Bulfr3rlBtana g&terdlğl mtunkün oldutu Jta.dar ~ok olnuı.- lunca, otomobU .ahipleriııe ayda 
bu seferde, Kızılay ta.rafından Yun&- at lcaidelerine aykırı hareketle lSnem- anlıı.Yl1IJl ne ka.dar bOYk olduğunu ve lıdır. Bu suretle 1k1 tıırn!la ça.rpı.,ma- muhtemel olarak ı 1 O litre verile
nlstruıdat:ı yardıma muht.aç ahaliye il miktarda deri aatın almıı vo bun· B. Fllofun a&.>Jerlnfn Anka.rada nasıl Ra mecbur kalan blr mtıerle Jm!lplaş cek.tir. Amerikada otomobil aahlp· 
ıöndıer1len 1k1 bin tonlUk gıda mad- lan büyük kazançlarla satmıı bulu- hD.rJ.tetl1 blr bbul baldulunu blr te- ~ olacnl!lz. leri vuatt olarak ayda 250 litre har. 
delerlnt Pireye götilrmekted~r. nan Frankonyada Rehau sanayi er- re daha icpet eder. Kongre mebuslarmm b~. mtl-

Vapurda. ayrıca.. mühim oll 1o.mu bahmclan birinin da ölüme mahkdrn İti memleket aram:nd.aJd a.nancvt measlller meclisinin nii!trılu tlyele camalr.taıdırlar.> 
mebuslanmız tarafından gönderllerı edild""· • L d ekted" Aral dostluğu daha ?Jyade dertnleştlmrCkte rlnden btrt olan Prtezt'in duygulannı 45 • 64 yaıindakiler 
'70 büyük parça koll de YR.rdır. ıaını ..ay etm a. U9"' olan bu ta.rşılıklı aıılaYJ4 ooc yerinde- tasvU>etmt.,ı.lr. 

Vapur 28 nisan pamr günü Pireye da bu ite oerik olarak iki memur blı d1r ~ lt1 memleketlıı mruretıe- P.rlezt (!Öyle demJ.ştJr: V&fİngton 24 (AA.) - Mecl:)u-
-.aracaktır. çok toptancı deri tüccarlan ~ lrun- rlD~ unun.dur. Bu :realleıt İngillzle taıne.men aq'Ili 

Bem 24 CA.A.> - COFİ): Hllen dura fabrikat6rlerl de bultman phuı· nt:ırdeytm. YtW.de ytıs ba.klıdır, şım- rt milli hizmet kanunu hüldlmlerinin 
Berllnde bulunan Yuna.n siyasi p.ba1- lar muhtelif hapta cezalanna malı· y enı· Kabil büyük• elrimiz ~~n7h. wı 'Ye şiddetli btr ıa.arruz b yilrürlüie ginnesl Uzerlne gc-lecek 
,eti, Gazette de Lau.1SJ1ne muhabiri- kOm edilmiglerdir. ~ ...,,,..,.. '"' pazartesi g{inü, 4 5 yll§lndan 64 ya§l-
ne. Yıman1stnnda.k1 vaziyet hakkında Anbra 24 (A.A.) - Releicüm- na kadar 13 milyon Amerikalı ken• 
llAka çekle! bir d~e bulunmuş- • • • hur lmurt lna.ıu yeni Kabil Büyük 

1 
'd dini kayı• listelerine yazdınnak mec-

tur. Bu zat demiştir ti: Nuruosmanıye camısınln Elçisi Kezr.nl Köprlllü.yU kabul bu, ran a buriyetinde bulunacaktıl'. Bu kayııt 
Yunıı.n hilkOmetinin esas .1§1, dahlll ku 1 · 1 yunnutlar ve yemele ahkoymuglar- ıimdilik, her gün artan barb ı.tihsa· 

ftZlyeti kuvvetlendirmek ve bilhassa. r§UD arım ça an dır. 1i proeramını karplamak lçhı Ame-

* Tnrlab:ışında Urfa. a.pa.rtınıa.nmm 
beşinci kat.möa. ot.uran omanın yedi 
yaşındaki ~lu Alkan dün apartıma
nm asansör bO§luğundtın aşaA'ıya ha.:. 
karken müvnrenesinl lmy!)ede.rıek 
ct{lşınüş, ~ ya.rnlanmıştır. Alkan 
Fransız hastanesine kaldınlmışsa. d& 
'biraz sonra. ölmüştür. 

Adllye doktoru ta.rafUldn.n ~ılan 
muaneyc sonunda cesedin gömlllmest
ne ruhsat vcrllmJştlr. 

* Ahmet adında 12 yaşında blr ço
cuk dün Zeyrekte bir :marangoz duk:
kfmında. yerden tnıaş toplrunn.k. ıst.er
b!n sol kohmu bıçkı makinesine kap. 
tırmış, kolu pntçalanmıştı.r. Ahmet 
hastaneye kaldınlmıştır. 

* Behçet ve Süleyman adlarında 
lld kişi Si.rkeclde bir mey'hnnede .sar
hoşluk yüzünden kıı.vg:ı etın4Ur. Beh· 
çet, Sülcyınnnı başından yuralamış ... 
tır. Süleyman hastan~ Jmldınlmı§, 
Bahçet yakalanarak taııldlaı.tıı. baş
lanmıştır. 

* Bakovlç adında biri dün Asnıa
nltında kala.balık arasında Etem~ 
cebinden yirmi lirasını çalın~, ~ar
ken yalaılanmıştır. * Ticaret VckAlet1, Fiat Murakabe 
müdürü Mahmut Beyda, şehrbnl• 
gelın1ştlr. 

* Geçenlerde Yeni.şehirde bir mey
lı:ı.Mde :tadın yüzünden ka.yga ettiAl 
Necmi admda b!rJnl bı~la öldüren 
Kemal ikinci a~ ceza. molıkcmcsln• 
de muhakemesi yapılır1ten hareket!~ 
rinde gayri tabfüUt görülmüş ve mu
ayene ed1lmet üzere ndllye doktorun• 
gönd~lr. Doktor BJkmet Til· 
mer tai"afından yapılan muayene sa.. 
nunda Kıemal1n ıuurunun tam 011111 
olınadı~ının teeıpltl içhı mllşahede aı. 
tma alınmasına lüzum gör(Umtlıs '9f 
Jrendlst tıbbt adliye gönderfhnjçtlr. 

* Beraber yaşadı~ Nlyaztyt lxı.yıl• 
tanı.k soymaktan maznun Naime a
dında.kl tadının mubakemeııtne blr1n. 
el atır ceu mahkemesinde ba4ıan.
Dl)ftır. İddiaya nazaran Naime f!lf• 
moe bir müddet beraber yaşayıp a.y
nldıttı Niyazi 1le tekmr ba.rış:rnış ve 
gece evine ~. Oda.da bernher 
lç-kl tçenemcn Naime cebinden çı

'kaMı~ kolonya. §~den Nlyazlye 
koklatmış ve adamı bayılttıktan son
ra ıelblseal 11e ceblndeld em llrasııu 
alıp~. ıOeneraı açlıkıl Ue mücadele etmek- küçük hırsız Mihvere kar•İ hala rika itc;ilerinin cdemlıbat> defterle-o 

tır. Atı.nada söylendt~ı gibi gilnde G 1 Mih "l • ,. -s rint t~kil etıniı olacaktır. Dihı. yapılan muhnke:ınede Naime 
8lJÇUilU tamamlle lnıkAr ederek Nlya
*11n evine gttmedilinl Te soyguncu

İhtikir suçile mahkemeye ıut 1§lnden de h9berl olmadılJııı 1leı1 

açlıktan 2500 ~ d~ 2~0 kJ.01 öl- ıs yaşında. Mustafa. !Wllıruta. blr enera aı ovıç ın sempati gösteriliyormuı 
mektedlr. Her on Cihıde bir iki btn ooeut, Çembeırlitaflıa. ayalCk.a!ncı, tb- ailesi rehine olarak 
ton hububat gönderen Tüı1dyen1n bu :rahlme g1detdcı ·- Ab1clm bir euval 
tesırll yardımı bllhuısa. tebcile deter. turfu:n qırdmı. bun1ıı.n uıı.r azar•· tutuluyormuş Tahran 24 CA.A.) - (Brltanova): "l I a1lnnu.,tllr. Şahitlerin dflllerıme.cıl için 
Ta.rafsız 1a.,e gemJlertnin Yunanısta.- ta1* eme J&.~ dOmJt, kun- Londra 2.f (A.A) - Londranin 
na gelebilmesi için, hfikfunet, geret daracı da ctemaı bl'dn1& ~bu Yugoela.,. mahfillerine gelen ha.her· 
Anglo-Bakronlardan gerdc Mihverden hırım:lılı hal>er 'V'O~. Po~:r, lere glSre Harbiye Nazın n Baııku. 
prantUer elde e~ çalıtmütAdır. Mua.ta.yı J9hlem~.,. ye ku.Tfun-- mandan Mibailovlç•in refikuı n ço-

traıı hOkOmtinln "J"ahruıdn. J.Dtwere ven en er muhakeme bqta g1l:ne blnJalmı.§tır. 
lmıJı hAJA g&terııen aeını>atılM'i or- Abdtıtrahma.n, Ragıp, Bam T9 ta- *Vefa Ge~lt:k bılftbft:nm.n: Kul1l .. 

Slyui bakımdan, İtalyan talepleri n ıwırecte sak1e.d~ı 80trlllJISı}anhr. cuklan Almanlar tarahnclan rehine 
henüz blllnm1yor. Fatat herhalde ili- Ktıçftk tun.: ~ Ku~ falan ça1

0
..: olarak mulıafaza albna alı--• .. ır. 

tadan bldınna.k için tedbirlıtr aJma.. te.tlyadıa a.dlarında. dört Jdtl tılosu IO bftmftdn ae:nellk 1r.oDÇeS1 9 maşu; t19 
aı ~enllmekted!r. Reı!ıml bir beyan- turup. atılması ica.beden b?Ptııe!'I cumartaıl gantı -.at ı:ı de Letafet 
nam~ eô1le denUmstedlr: 240 kuruQa sabnat sureWe ihtlclr ap.rtmıanmd&ki tuıtıp meı1tcz1nde 

tnı.n ıntıtterik bir df!lflet maWe yapmaktan maznuııeın. yablmıaf8Jc 1111>ıJacatuıdsn ayın lzanın gelmele
tngruz - Sovyet - İran pa.ttma batlı ı numanılı mUll koı"mlma ma>ıteme- li rica olunur. 

:ruı muhaıtkaktlr t1 Yuna.ntstan, Mn- mndmı. :tbraldm be.na Wra ed.11 •• _ .. _. 
:tedonya n Tra.Q&nm Bulgar lfgalJ d1rerek ~ lrurtannak ıst.endo ısa Bu aym batla.ntrıcmda Almanlar, 
altında bulunmasmı hiçl>lr zaman ko,. dB polJsler bu ~ de!1n~ Milıailoviç ve çete muharebeleri :ra
bul etmı:veceıttir. Çtbık11 bu eynletıer ıer 'fe Mul:ta!amn Nuruosmtınlye ~ [:d ;Yugoelav su'6aylan bq güne 
1918 ve 1930 ahali mMxı.delele1inden mıatnden 80 tc1lo kurşun aşırdığını, bu ar tealiır. olrnadıklari takdirde 
aoıııra tamamlle YUDı8nlılarla. ~ ~an da camı duvn.nıun d:lhln- aflelerlnin rehine olarak muhafa:z.a 
bolun.maktadır. Yunan mlllet1, bu de tazdlkı b1r çukurda. 118klnd$nı altıııa almacaklannı blldirmltlerdir. 
gftn Bulgar tohatt1mı11 altında. bulu- tespıt ede!"ek meydana çıknnnışbtdır-. Bu iiltimatomda bi1dlrilen mühletin 

oldu~ 1çln Mihver lchkıde yapılacak slne veı1lm1.şlerdh'. HO lcurqt&n ID.h· .J!llll'--------------. 
her tllrltl pro.pcıgand& mepı.leket!n lan karpitin mlktuı ,.nm 1ıoDdan 
menfaatlerine Ye knnım.lahna. e.ykın fazladır. Ma.munla.tdan Ragıbın. 8'!
sayı}aca.ktır. Bu beyanna,mentn ab1- dlyacıinde de on fıçı Jau1>lt " '11 fıçı 
ne hıı~t edenler bu Mre'ketlerin- da yhıe aıuıeylde kullanılan bir mad
derı dolayı po.llste hesap verecekler- de bulunm~tur. 
cıır. 

ilan Yuna.nlıların JZtırnpla.nnı unu- KftçOk hırmz adl1yey9 vcrtlmiştJr. eonn ermİ§ olm881na rağmen, Lon· 
tamaz. Şanlı mazıstnt mlldrtk bulunnn drada, Mihnlloviç'fn lC$lim olması- Romanyada ekim 
Yunnn mllletl, dalına Sclfi.nlği ~e- İnhisarlar çay ve kalive nın bahiı. mevzua olmadığı s8ylen-
cdctir. mektedir. seferberliği 
Bulgaristan ve Sırbistan- ıahıina hazirlanıyor Bülaes 24 (A.A.) _ Rador 

dan giden yiyeceklerı inhısn.rıar ldares1 çay ve kahve sa- Tasarruf bonosuna Terdiğinb nJansı !bildiriyor: Marcsal Antonesco 
Roma 24 (A.A.) - İtalyan gazete- tışı ıcın lıa.zırlıklam ba.,Iıunıştır para, size. faiz getirir, aynı za- tayyare ile dolaıarak İlfov ve Vlasca 

lerl, son gtlnlei'Cle, Bulgnrlstandıın ve Ko.hve ve çay, 250 gram lu\Undc ve manda hududa bekliyeo asker- eyaletlerindeki ziraat faaliyetini tef-
!xmıstandsn Ymıanistnna. altı b1n §lşcler içinde Batılacaktır. İca.bed.cn )ere daha fuJa malzeme, daha tiş etmiş.tir. 

Bir hırsiz yakalandi 
:lstavri adında b1r hırsız Yenikö(yde 

b1r evı soyarken w9 üzerinde ynkc.
lıı.nmıııtlr. Yapılan. tahk1kn.tta :tsta.v
rtntn, BfiyUkdcrede Rum kllliıeslnl. 
B. Mesut CcnıUtn ev1n1, pastacılık ya
pan bir 'kadının dilkkfı.nmı dıı roydu.,ıtu 
meydan11 çıkmıştır. 
Sarıyer müddelumumlllğlnde yapı

ltı.n sorgu sonunda İstavrl suçlarından 

Re demeli? 
Nureddin Artam arkadqunız, 

Ttlrkçeqi pek iyi bildiği baldo 
Rıı.dyo gazetesini okurken cBir 
kaç giln evıvelisine kadar> di· 
yor. Halbuki bu, ıaf Türkçe, yn· 
n Türkçes: değil. bozuk bir İs
tanbul ağzıdır. Radyodnn en ha· 
lis, en doğru dil aksetmelidir. 

cEvvclisi> 

dememeli! 
cE~clki> 

demeli ton ytyce<!'k mıı.ddclert geldiğini bil- şişeler Paşnlmb~ ~ ve cam fabrf- fu1a tıeçhizat, daha fula allilı Marqal Antonesco Bükre§C dön-
dJnnektedlr. Komşu memlek.et.ıcrden kasma ısmarlarunıştlr. Vettıen slpa- temin eder. ( 4857) dükten aonra ekimi aıtmn.J~!!IU va-
gelen 1k1 milyon kadar yumurta. halk ı1şler, bu ıı.y sonuna ~ tamamla- lileıe emretmit~ srupla.nna ve çocuklara. daıtıtıımwtır. nacaktır. .. ____________ .! bir kısmını ıura.; ~~ve tevtıı ~- '-'---------..... ~ ını,tıı. 



25 Nisan 1Mt 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bahar ve Aşk 

- Şu İstanbul şehrine yerlet-ı ." IW& ,.ına 
tiğim yirmi sekiz sene oldu bay kurtul~adımr ... 
Amca... • 

......... 
5 

-
ıaaam.aktMı ... Ekeik •ııı:11a1at. ,., 4'Mltı - Bwm, Mraba nevinden/ ... Acaba ben sabiden tek kal-ı B. A. - 1ıA:aa ne lüzum nıı 

var ammıı a C-. • - ftlP. da aramadL.. llllf bir adam mıyım?.. Baı1 p- bayım, git sayfiyede blr ey '°' 
aete):ı l>k' llAn v*8Jlml. ~ an1arsı.nl _ 



Çanakkale' de 25 nisan günü 
Y ... ı EmekU oqıHra1 
lZZEDDIN ÇAlJŞLIJl 

(S.. tanılı l iDcl •hiede) •ktaiın• n keeclileri de pkilemeJip 
-- • • A--L-1.1-- _... dlftU)dednl, Anburnu ~ ,_ pn etmiyeJl Y.-U91Y ...... 7•H ..... L-... livaDln • (20) ~L 
eeıiJdi, alqm •Jd...-ıa ~ _, yanı mm1UIUD 

llmdmln eD gOzel Ye ID ~ fDml 

JENNY LiND 
(İneç BOlbCll1l) 

Nefti mwıtld, ahenktar p.rkılar Ye büyük operalar fahwbd 
pMmemlf btr muvaffüıJeıle yaratan parlak yılda 

BU01'Jf 

MELEK 
llnentunda 

HE DDY 

81nema dtmyumm ID patak 

JIJdm ft btenbul 8lnema llNr 

helgmn .,llJkl, lfiılell9r IGlıell 

LAMARR 
1 L S E W E R N E R' i ,..Jar ealıillere doiru cliSJr.6lclGI•· tahlil ohmduiunu .öylec:liler. M.-

4)Uztepe ....tıerle dolu ldL c.... tala Kemal ' 7 ncl ala71 ıardGktea. J A M E s s T E w A R T 
.- te.,--. kadar yana ye ba • ukeri tebrik n tetÇi ettikten eoma 
P91i parlak wueti ile ...flanıılm ıwkude 2 7 aci ._ aitmek az.. llz de taktirle l8Jl'8Clerek candan alJnflemak l9ln tarafmdaD IÜW bir 1\11'9* yarataJa 

~S·.?;;E"!E ~=.~d Bnuun Ş A R K Sinemasına gidiniz A Ş K Y 1 L 1 z 1 
clereeinia W- atdarak b:Jf>oldulu • .mı k.a 7 oldan alaya sBtUrebilece- Buıttn .. t 1 de tmdll.Uı matine a..lol-..1 .. ı """'-H .... '-

A..m lıaah •• ~· k..U .fandalıkla ilni el,.Jeyince eeviındi. .Emir atim- ~--------------------"' .......-- •---idi. :rol namile bir iz hile TOktu Ba - W.TUluiile karanlıkta Uzun- Buıtln .. t 1 .. tamıltıb matine 

W hareketin çabukluiwıu ual-or d.eam ~ bir m6ddet aittik- ·---------------------- ~--------------------., ~ bava bran7orda. Gece batblı ta eoma Wr atef)e karplandı. KW'" J:deb!yat Dünyasmın en büyük eseri, ~ 
aman b6tiln sün ~ m· .-lu mafmda dilfiVordu. AVU8- Sinema llemlntn en f&Jl}ı zaferi 
Yetlenen laaifizler c-ret tesı ı ,,._. t:rab-hlum IPte daldıimı anladı. BONALD COLMAN - İDA. LUPINO'nun 
el• eonrak.; arazide ••n.Ydiler emir atba! ela :Jmll!)dıiuu itiraf edin-
•• bütUn Çanakkale eeferl ~ ce. pne S117ataiı na dönmek zora- Bn büyük muvattüıyet.i olan 
orada kaldılar lmda kaldı ~e Kemalyeri mtlann- s o·· N E N 1 ş 1 K 
Şimdi bir aÜriı lqiJiz ibideleri dan derlemeie ~ııb. Hafif yajuıur 

UM1Dda tel Ye mlitenzı bir TUrk da ,.alıyor, Qduıbk bir tUrlü aölr.- Şaheseri: Bugün 

tehit &bide.mi üstünde tapyan ee..- mllJ'oıdu. ':amna~nın .bir harit~ L A L E Sı.NEMASINDA 
l'et tepesine İnailizler çok kwyorlar- yoktu. 2.5 bm, SO hın mik~~lı han-
dı. Çünkü aefer müddetirice p d .. talar cbıha çok eonra selmittı. 20d 
fa yaptıkluı hücumlar bu tepede bin ~lı harita üzerinde belirti
.Mehmet Çavut·un aiperleri adile anı- lecelı: bır ~ve yo! da yoktu. Çan.ak
ı.. siperler önünde kınlıyordu. Hat- kale harbıne hantuız bqladıinruzı 

Bütan kalblert heyecanla titretiyor... Büttın gözlere Y8f 
dolduruyor ... Bütün seyredenlere en büyük 8fla anlatıyor ... 
Bu efs1z filmi gönneğe koşunuz. Saat 1 de tenzillth matine 

tl İnsilizler Çanakkalec:len k~ken baynıtle babrbyalım: . .. .. 

hahalaru. 7er altında lıazırlechklan K.if funda)ıkl~ ıçmcle y~ek- ~----------------------
IQ:nnlarla Ceaaret tepemini beJUya te ~ ~rluk .çekiyordu. Kendisine. e h ft s A R Ay s· d 
9derek ~lardı. l,te Çana"•le- mew.n ıtl>arile geceler ba oldu- u a a ınemasın a 
de Mu.tafa Kemal'in Ok daıbzline 1-dan, plak aölr.iinceye kadar bir 
kartı IOD lnsiliz intikamı bu olda. iki .. t ~~ul~ yerde kalınm- iki b676k filimden mürelr.Jr.ep zenaüı n hareketli bir propam 

Balk 191 halinde m,orı_ 

ALiCE FAY'in 
JUl ll&hellfUll 

HE L L Ol BRODWAYI ... 
BtttQn :laıanbuıu aJmı üm çülJQr 

Dikkat son gUnlerdlrl.. 
BarDmh nlbet Ye ldhama nln-1 .nelld 
anp.jemanl&rdan dolaJ1 l'tLbl 'OZ&TILMUAOAll'Ba 

T"Uınen komutam Muatafa K.....ı. t~~ Diiedr ~uJ7'amunL :ram- Mupnni Kovboy Gilzel ve Sahhar 
•feıberlik iPnd• karuJan 'birlikleri- na -- azmin e u anan aomu-
• 3 _ 4 87 .. de ı.. 7'ibek --.. t.a 1la teklifi reddetti. cOumiak ~ OF.NE AUTREY ANN SOlHERH .... .....,... TURAN ll•IM-n.naı••wııdaİ----. 
nıl>e bhiliıretini kuanclınnak iPl cleiDclir. Jiirihnek ve m .. fe almak tıarafmclan tarafmclan .. lııl7lk ..... H ilim Wnleı 

:!::= = !i': =-~d:.=!':ı: GÖRÜNMEYEN ÇAM SAKIZI ı - MASKELi 1 ıer1n DONOşO 
bm tanlarile birliklerle~ ee eol kanettalri ~ haber KAHRAMAN ALTJN ARJYQR IS Mn: • JO bm, Uıdı w korkunç ~ ... Çııı'ıd 
Ye ~ordu:•Erler 71bek n il&· alamunuı idi. Önüne ne P,i mania. lllldıit hul>I. • • Btb'tk eeırsfbett 'H ......,. illmi · 
lal m&navV-tl• metbu idiler. Mmta- lu pktı ile, fan.d~lık. ~ earp AtJı. .,.. Macera FWnl lailai n ellencell Fllidı 2 - N O, N O, NANE1TE 
fa Kemal bu m&neriyabn konma- dereler, 1U hep1UU ilııtiMm ederek 

..... ...n..n~a •rtlard• .. " ·rcf d ----··-• n.·-ün ... t 1 de tmzilkl matin••----r# ANMA NEAGLE - ROi.ANi> YOUNG m.a ve Jr.uvvetlenmeaine öneaı ver- - ,. ... uu ; .... vna 1 e- ""' .uug ~1.· Vı d _._.._ .._ 
mekte idi. Bu m&nm ve ukert ..... r..m. seçebildi. Şafak da .ökmeie ---------------------- ~ mrete.. uıı... muma w NY1 .._ı 
:r:ı~ meyval•nnı INcün topb :t:Y~~ :::::.6k; Toprak Mabsull~ri Ofisi Umum ~===~1~1~d·:.:~:::~d:evamh:: .... :::t1M:•::=== 

Deniz ,.0 1u ile Celiboau·d- Ma,... :.t:: ~=il:.ı:e 'i: müdürlüğünden: Şık.,. l&l'lf1eriD ~= GINGER ROGERS 
do•a aelen kolordu kOlftUtam Ya· 26 m.:n ~4:' ün :..1 rinJ ..: 

0
.-X 

Jab korpneral F.aat. Muetafa Ke- ..... n .,.e ... mı.,.e Ek • RONALO COLMAN 
mal"in Koc:açimen hareketini mna• hatladı. .. " . sper memur ve Amtrttamn aıarJe8 Bopr,: 
ilk ıördil ve tümen hlır6k Jrwnwn Zafer arayu Ye büyük bir kom.,. 1 
da Anbumu kesimindeki m~ tan olmak llt!Jen her uker için Mua.. tik: defa beraber gntıdtJdmt Ye bllUbı lmı'N 19 deblJuh 

ele kullanılmaaını onayladı. Mmtafa tala Kem..J"iı;ı kıta bapncla Ye muha- mu hası· p al 1 nacak JU&tbtlan 
Kemal .5 7 nci alay taarruzunua par- relae lclncleki pi>ala)'111an. ~ıpna• G ö o 1 o 1 
lak ıureıtte inkip.hıu sardükt• eon• lan im imek olmahdır. Çanakkale' n yun an 
ra tümen büyük Jr.ımum lncilizlerin aE.riain ~i kuran 2S ~ &1-

ai (süne:r) lr.anadma tevcih etti" nnıharebeeinde Mu.lafa Kemal• auu& merkelıleıimlzde çalıştmımak ömre Bklper, Memur 'ff 
,..Jdınm phkluii)e K~·- ,.W. lniayatm ile hareketi~ Muhulp ~ek m•kNdUe 5/1/942 tarUı1Dde Ankanda N Umumi tüUr uJUUbıuı.,. mrır.tDJqanalldllıtbmt• 
Kal>atepe tara1ma-.... 11 .-.-. .... ._.- ..-. ı.a,.lk •• • una ...... "'** Bd 1ıma ..,,,erü.tır. ıt--. iftlnk e4mllır Buaiin S O M E R sm· emasında 
7& ln111:zlerin g1ney bnMmı ..,. ... _...... "" kiııhıamudılıchr ld .. kumm mmmda yaptlacak müsabaka fmtfbanma pıetek Jmu.n- e -
malt üzere Şehitlertepe ai - Y .,dtu- din dBtmanı yendi ve kendisi mille- dıklan taktirde alacaktan derece sırasına göre asgari 80 ve Azam! 0&1bı.11z ve hOf vakit pçtrtnlz. Saat 1 de ten,zf'lltlı matine 
la hathna kadar v•rmıt olan dBtma- tin sBzbebeği oldu. Çanakkale P>l 100 er Jra kadro tahsisatı vaztfelerfne 8659 - 3968 ayılı kanunlar ._. ____________________ _, 
aa taarruz emrini ftftli. 7 2 nci ala- dfltm,an taarruzunun beklendiii mil· ~ 
11 da Kanlmrt" a blcum .mrcli. ~ him bir ahil halsesinde harita.ı. tah- mucibince alabilecekleri. tıcretıerle &ayin edlleceklenUr. Ticaret VeWeti iç Ticaret Umum 

mtidlrltlilnclenı 
menin diteT manteDI •• phuk --.ıı ldımab. yollan. ~ telefon irti- 'Daperllk lmnnma~ 
dağ ve ..bra batuJa)anm k•dl l>atlan. battl klfi bub malzem..a 
.-lı adile ti)hret halmat. aomaJaıı hazulanmamt olc:luiu halde blrika
mobarebc. idare 7eri olan Kemaı,.ri lar JUlll&rak zafer knan-.ı Tiirk 
llrtlannda mevzi aldm:lı. onh.anan, icel>eden 1:.Bdln aalıil 

19 --.kalannda •• mnırlarda ~ 
uncu tümen aJ..,lannm hBc:ımD- ...... CArıdNll)et cleınlnde Yata-

lanna ve merkncle 2? nc:l aı..- ma m&clafauuu daha uici ;nlhlar 
~ca mulrahl ı uae .W- hinde de ,,_i Maatafa Kemal"leri 
dütmaa AnLumu ..idi kenarlanna 11_ -~ ] I _.._,. ... 
akıttınldı. ~ sene lAU8r er e -.ııyecepne 

General Birdwood"an Anzak ko- amanmnz vardır. 
lordmu denize dölr.illememit ile. ko- ----------
oa bir ltillf donanmunun çok Bitin -- DJKJ<A TI 
topçu atetlerile koftl!WDMna. .-.n-
mizin sündüzün deniz mailelerine l'lUpin1erde Amerlblılann 
7SJl)mak imk&naızhima Ye aruİDİD harbJeri 
tok funckbklı ıve derin yarlarla m6-
celmez olmuuıa medyundur. 

Mmtafa Kemal. hlltBn sün .+la. 
...Deade, 80lda al.(,larm .......... 
Werincle halanclaktaa 90ma, ... 
Wrinci badanla ..... ......_ ... 
,.lrmdaa .a-rm• icin bld>ir yerde 
4urmadı ve İltİrahM etmadl: s-• 
Ccmkhaym• aa ulattı. 197& olarak 
Mlıb bl"7a takibea Daaaepe·,.. ~ 
ti. Barw birlrirlerile tmıM ......,... 
.. cautl.la dolu idi. Ceaetı. aar 
..da~ de ~rcla. Alq 
ft tGmea •erecilerim pl..-rak 
'-lan bldattı. Ma.tafa ıc-.ı 
lıll7atta 'lııahmaa W.. t.alQia ,_. ,.... ....... .....,.. .. -..... 
A:tta hadan da pek Jabı idi. ~ 
......... o bclu ba lcl ... 
.,_,......_ ..... .._,oN..H .. 
,. .•• w.. ........... ..... .......................... 
Jı.dı. Karanlıktı; ae aft& ,...... 

---. ae de brwa tarafa .... 
ae-wk mllmkibı o-.,.,rdu. 

KAHRA MAİ 
SU B l Y' da 

CAU COOPBR 
Top-lııhd ..... 

.,...... ....... topbJar 

Mi L Li 
1 

ALEMDAR 
8cın samer- Jll&tllnk 
~= 

DAld rejlaGr maT 

LCIJtTBcB'ln aı badbm 

• --.. hia tal.ur imammw ..- A C? K A.çak tepkidir 
Nr·ı1e~~-~ y ra-.ın-
.._ koma ..... pıllrildi. ....... A .... ,..... • 
• 1t-ı .. Mdi7ecl.a eniDdi. '-" il HL AR J 11111 ...... ' ... =:. ... ===: llarpreı llallaftll • 1UW =-·-=---ı: .. - ........ tok..,...... tlJllm .... .. 
•hneclf ~ Wr .... aıuwan cılılA ... ... 

..-ı.~~.!b~1r2•~·~n~ı ~~~~.! .. ~w~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! = ": --: .......... 
Yalova Kaplıcalan ltletme Müdiirlfliüildenı • ' , re IM-

ı - KB ~ ~ bir Dimi mae&il V J:dıtlo ..... al? ... lamD ' 4 1 &a 
Mkttr lllaıııılıa w ....... 

2 ·- Anı ~ iıglDde y1rm1 kSpHtteo ..... olJnMnet: .... JllıMldl "" - .......... llllllltJln 'IMIJ•bl& 
Jlatnıts aı otıobtlııt ldn. De ~. tlirll ..... o ...... • ldmGll ml.n1 

3 - to-TO beJ11r kutfettnde J9D1 ft1& puan ... tip tJ z ld?ııı lllr IJlllll ... :-'-DllHllW &Ull! "*'ta: 

BagtJn Atız Tadıyla GiJlmek l•teyenler 

iPEK SINEMASINDA 
llenm>1n en el'lence11 lrcımedillnl pmel1 

LORBL • B.&RDI 
MBB.TBPTB 

TORKÇK SOZLtt, ve meşhur komiklerin en .güzel filmi. 

ilave alalü: 1 - il. u. K :Memleket Jumalı, 2 - Renkll Mtkl MaU&. 

euıttn 1aat 1 de temillth matinP. 
1DOtörii atın ahnac:e'11r. ~ J1 lfNll MI I E 1 • ..... s.tat T 1 • R ...... 
ldaresinem4b'acaatlan. t48'IO> Amlllı ...... ..,.. ~ ................................ --.... -_ .... _ .. __ mrır 

Dallll:~ .... 



Değişen telakki Sanat konuımalan 

lST ANBUL HAY ATI 

Çocuk bayramı 
çok neşeli geçti k 

~..,,;.~~.:..":". Şar cep • suv 
Sanat ve fikir adamlan. düııya 

mıı.lümenaline pek değer ..-enn .. 
diklerir.cie:n midir, nedir, çolu 
c Yevmin cedit, mdr.m cedit> ge
çinen in!Mlnlu diye tanmmı~r. 

Vatan gazete9inin ... den rö
portajla · yııpım cbir mlphid> i. 
aoa yaz:.sına peetahanelerden bi
rinde~ eanat konupnalıannı ko
nu yepımf. 

Ba yazıda, bir paa:tıdwuıe&'i dol
duran edebbat. ilanat Te fikir 
a.damlannın koDU§m&lan aksetti-

~ erkeaden çocuk cmltııarile dol-

tlu. M...ancıc minimini yavndann e e e d •• ee ? 
E::a.:'6~1: ış gor u mu . 

Gerçekten, çoğu da cBir abam 
var atarım, nerde olea yatanm.b 
deyip yan gehni§, <ye, iç, anma 
anını ferdacrı; ısmarladılar mı -
na bu ~o.n clünynyıb mısralamu 
dı1ine te9bilı eden ermişlerdir! 

rilİJ'or. 
cBir müphİd> in edebiyat, 

sanat ve fikir adamlanndan top· 
laclıiı intll>alar araSJnda, pos bı
yıklı ibir zatm, p.heser tfiri <UY
Jwdalci. eayıklama> yahut cyor• 
gısıluktnn ibnJ,..ya dal., intibaları> 
ıddinde tarif etm~i bir hayli 
dlkbte de~er. 

mu ve ~ak ettiğim geçit alayları. 
m hatırladun. 8a)'l'am nanu1e sade- Bilindiği üxerc Almanlar, eaki aü· 1 Yll%411: 1 den 9ık sık bahset~. 
ce Ramazan 'ft Karbmı ba)'l'aınla· nri sınıfının gördüğü büyük hizme• Sovyet resmi tebliğleri de b ir ik 
nru bilirdik. Bunlar da çocuklardan ti canlandırmak üzere yalnı:r. bir aü- M · Şevki Yazman defa Sovyet eüvarisinin ba~anm-
a,.ade büyükleri sevindirirdi. Onlar vari tugayı bırakarnk diğer kıtalann kaydetti. Fakat bizim yukandn tM 

Fnni dünyadan göçtükleri za· 
man da geriye kalan eerveıtleri ;pw. 
raflar dolusu kitap, ya boy boy 
resim, yahut tomar tomar ~ 
müsvr:ddesi, onrkı bestesidir! .. 

ım'UP ıruruP ziyaretler, gezintiler ya· hepsini zırhlı birlikleTC çevinniJlc.r· mıyorlar ve hem de bu kadıır kalın vfr ettiHimiz t!ıciz hareketi meydan 
pıp nete içinde beynun lmtlarken j dir. Zırhlı cirlikler hem eürat ve ihem kar tabaknlnnnda hareket edemiyor- d d g .me .iği sihi, kı§ csnnsmdn Sovyet 
bizim bi.emize dÜ§en ancak, yeni 1 de ate§ kudreti bakımm<lan eski eü- lardı. Kendilerine karda yol açmak lerın ıı ~-- d ki llllrııuı.ç yer e mcvz.ii muvaf 
elbise, yeni ayakkabt giymek, bolca vMiyi kat kat geçti~i için bu değifik- için çeşit çeşit makineler kullanmak fakıyeti (Rostof, Viazma, Staray 

Öteki üstadlann neler eöyler 
diklerini yaz:tnağa lüzum gÖrmÜ

yonız. Çünkü muharririn, aralan· 
na kanştığı her guruptan başı ıi§
miş olarak ~nuuıı TO kendini 
aobğa dar atması, sanat Ye fikir 
aunrı>lannda eöylenen 'l"OCizele· 
l'İn de tıpkı bo fÜr tarifi cinsinden 
olduğunda fÜphe brralamyorl 

,eker yemek ve yüzlerce el öpmek· liği yapmakta Almı:mlar tercddüdet· laznngeliyordu. Piyaae de biçıbir va· RUSM muv:affukiyetlcri) ~n ımıd 
ti Çocuk içiı. bayramın mıdıiyeti mcdilcr. Bu seneki kıo luı.rbine ka- kit ve bt..bir , ... rait altında süvanyı" • 

1 

..,, ,.... da Sovyet süvarisinin b\iıyük rol 

Fakat 901l günlerin zabıta yaka
lan. her ıcy gibi, bu tdlliinin de 
artık değİ§IJl~k zonmda kaldıimı 
gösterdi. 

bundan ibaretti. dar dP. bunu yapmakla bir hataya takibedemez. Süvnri fazla hareket olup obnadığı bildirilmedi. Artı 
Bir de ,enlikler vardı. Veladeti düştükleri söylenemez. kabiliyeti dola~ilo kah oura& ve ilkb 

buma.. """· Cüll':.-u- h;;... .. .,."" o:enlik)e- Kızılord•..,... gel:..ce, Sovyet m-~ k"'-- b - .:ı • • ek k ahar gelm~ bulunduğuna gör,. .,,_ ua ._....,,_" ......,~ a• ~·~ un uraaa gorüner ve ar aeınn yeni muvaffakıyetler bekl t-mek d 
ri için mekteplerde ba.ftıJarca hazır. leketin yol ocbckeııi itibarile Garbi kendisin• yf'lli~mcai mümkün ohm- doğru olamaz. 
lıldar yapılır, ilahiler ezberlenir, ta· Avrupaya benzememesinden, Ye yan bir sürü tnkip k.ıtnları takarak 

Evvela aktör Vufi Ru.a'mn 
Hinden Jaymetli feyJer apı}dt• 
ğuu; sonra muharrir Hnkkı SO.. 
ha Gczgin'in evinden beş yüz li
rahk elbise çalındığım; daha eon
ra da musiki üstadı Mesut Cemil' -
in Boğn.ziçindeki köşkünün M>yıı}· 
duğunu öğrendik. 

Gerçi bunlar ufnk tefek hınız
blı:lardır, amma 1181lat ve fikir 
adamlan hakkında kafalarda ~
lqmiş, hatta onları öteki İnılan
la:rdan ayudeden bir vasıf ha
lini almıtı olan telilliyi yıkm.Ma 
hakımındaı. önemli ol• gerelti.. 

Ancak böyle bir deği§imi mr 

cBir mü,aJıib eğer bu konur 
malan tatsız, tur.suz bulup kacı
by.a kabahat. ne vecizelerin çap
l'Dflimdıı, ne de beımm çarçabuk 
p,ivenneeindedir. l<Jd>ahat mem
lıekette bir sanat kulüb6 olmayı
tmda: MUUlllinn putal.ane kö
oelerinde ko~k zonmda kalı
pndadır. 

O paatahaııdcr ki bütüa usta
lıklan, ne)l1:iiil belirsiz bir mad
deyi yaldızh Uiıtlar: allı, yeJilli 
tozlar; Çctit çıqit kokular aramn-

kaç hırsızın yapması garip!.. ela halka sı1"0'4ktan i>arettir 
•11tııtcnrın1ıııınnıooıı •ı ı •••ııtnııını•ntıtt1ıırtıt-~ınıının1.t•nnuııwı AHltl ı•iı.-

bur halinde yilrüyüş talimlerine cı!u- zırhlı kıtnların iş yapnmadığı geniş geniıı mikyasta tacizler ve tahripler Buradn askerlik hnkunında "mü 
lırdı. Şenlik sabahı mektep salonun-

1 
ormanlık vu bataklık, daha §Cll'ka yaptıktan sonra boı luı.~ her han- him olan me!!ele §UOUr: Sovyet ~im 

da yapılnn •on provayı müt~ip 1 gidilirse dağlık 'VC unzalı mıntakala- gi lbir gedikten sıvışarak hareket fut- risinin kı~n ve ndetn eerbcs bir 
alUnıü diniye muallimi sanğuu dü· n ihtiva etmesinden, süvari kıtalan- süne dönebilirdi. ı:İyctte kaldığı halde, beklenen bU 
seltir, yeni cübbesini giyer, önümüze nı lağvelmemİ§tİ, Dünyaya ün 8nlmı§ Bu. bafif sÜYarinin eskiden.beri bi- yük mikynstaki hareketi göst~remt 
düıerd:. Mektep kapısından çıkar kazak kıtalan bugün dahi me\•cut- linen eı . klasik bir vazifesi, ::rani eJmı. mcsi, Alman müdafaasının çok mfı 
çıkmaz, el ele tutu~uş yÜ%lttce ÇO- tur. Vakın 1941 yaz muluırebelerin- cılıktır. Biz bu hareketi İıstiklM ea- kemmd o1UJUTldan mı, yaksa fazı 
cuk hep bir ağızdan: «Düştü vakla ki 1 de bu büyük Mivari kütlesinin adını ~"1 esnasında ceaup cephemizde, Rw kı§!Dın bizzat kazakl n d iı 
rahmi madercfo Osman A şikan .-.r· ve iş yaptığıru pek az i§ittik. Alman Şimali Suriyede çok ufuk kıtalarla durdmacak derecede mühim bi 
kısmı tutturur; onun ardıdan bir ili.- 1ı zırhlı ordulan bir silindir gibi her Fran812lara kalfl tııd>ik ettik ve lmil olmumdan mı ileri gcli .. 01' 

bi ~lar, ne için ve ne söylediğimizi tarafı silip süpürüp ilerlerken bu umulmadık. neticeler aldık. Öyle n· Biz birinci aualc pek müspet tt 
bilmede Etrtlaklanmızı yuta yırta süvari kütlderin<len pek istifade edi- manlar oldu k.i birkaç ufak müfre:r:e- vap yeremeyİ%. 2500 kilometre iizr. 
avaz avaz haykırırdık. Saatlerce ba· j lemedi. Piyade gibi süvari de l nkm miz ıyüzün<len Şimali Suriyedeki bü- rinde dağılmıı, evvelden hiçbir ha· 
iıra çafva sokak 80kak dolattıktan 1 ağır olar. silahı ve kahn ol n zırhı tün Franm: gEJnizonlan bereket ha· zırh\: yepmemı§, mevzi kazmnmı; 
IODra yorgun ~ııuı ~e d"~~ik. kaı_vıs.ı.nd,a aciz k~lmıştır. Kczn mak_i- line geçtiler ve fakat akmcılann ~ till.imat _.,.a'!m~ış Abn~n .müd !a· 
Bayramla.·, l<!nliklel' kimler ıçm. ya• nelı tufet.. v .... hafif toplarla teçhiz }erini görmelerine engel olamadılar. ası dtilib.iz 'bir ai&tem değildı. Pekal. 
pdryor, hunun.la bizim ne:_. al~amız e?,il~i~ p!yade k~rşısında da eüvari Hatta bu fazla yorgunlulıc yüzündCll· ~an, burasından girilebiliyor 
YV, umurumuzda bile dcğildı. buyük mıkyaata ış yapamaz. Hatta dir ki Fransızlar bizimle aüzatle Mı- du. Netekim baz: Sovı>-et unııurlnr 
Buıüaiin.~av~~ kendi bayramııu u~ak ke~it i~n ~nhi sürati lt~f~ değil- lqara1ı: ibir an evvel sükOne ltavur da bunda?ı istifade ederek bu mevxı 

lmtlarkeı. aoyledıgı tarkının ~·: dır. Bu ıvazıfoyı ancak k_cndısı~c ka- maya car attılar. bir oantelt. haline getinni ](:rdi Çocuk haftcuı müna.sebetile: 

Çocuk arın bazı hastalıklara karşı 
muafiyet ve mukavemetleri 

m da biliyor, bayramın kıymetim hlmış ;,ı:ırhl• otomobil brrliklen var- l,t So t - • · d b kıt AL Ancak Sô'Y)'et eüvnriei de in • n "'' 
de. •• İntizamlı yiirüyüşl~e, ~eli ııa görebilmektedir. . JnAnl:ra k':~ı b;r h:reket bek- hqgir gibi iki eanlı unsurdan mü· 
bakıf•armdt. ~~--kend ~ilerin~~ Ancak .1?~1-~~ kıui™3n:jır lufsr- Jene'bilirdi. Vakıa fUiada bura&. rekkep olduğur.dan ve bunlar da bü-
bekled~ -~IUIU'Auuı ogan 1 yet bs~dı:;nın w oa~n fan<I anÇ~~: 1 Rjev hizaaında ""' Harkof dolayla- tün iyi kribiliyetlerine rağmen, tahi 
bir gurur ~ıuyo~.. • • il k eaR ad k.1 mk-~gc '-- a, '---~· I u u nnda arad~ anada süvari hareketle- atin c:airi t;;ulunduklarındnn, ümidedi-

Sokakta hır nummmı e onuş- u:ıya a 1 wın .ıuır tn~a an ve rinden ba\ıııed.ilmedi değil. Hatta bir len te)'i ba,aramadılar. Bu suretle dt 
hun: sıfınn altmdıı 40 - 45 dereceye ka- Lo dr lı '-- leri At_ la ı.. •• Awnm.a"m L-llı"'--•h ...,..n u·· .. ·nrı" ku-t· 

• • • • D-·-- •• • git" • "? d "th" w k, Al I ara n a aoc:r .l"UIDIUl rm 'iN ·•·......-· uc 11.H1,.. <><ol • 

Yzan: Dr. iBRAHIM ZA1.'J OGET - Eib'c: ..... to.~ Batin mı bi ıı~lvara.., mu ıı~l~ .. han~nn aüvariden mahrum olma keyfiyetini lc:ısiııi teşkil eden kazak kolordulan 
r~ak E5Irıem.e Kuruma İstanbul - tte gıttim. yram • zır ı vasıta ve ır ı ennı nr et- ı_uyu-_._ ı_• _ı_ ~-L Al L._ __ 1 __ 1 ___ _,akı" m-'---dı bu'"'""' 

' Y'"' • d-::::..., "? J k d H lb k" b k o 5. oır mcınzur ea,.uOA.t ya • ıaıru.ww. ıJllJU aKfWl .,--

Mttkez ee,etl !sunulan mn "::":..::m;.:~:. -'-·'· tben dı:ı. 1 oyuyo! ku. ita du ıdnhu. aRr 'YC manlann ı:renideıı eüvari tqkiliib kadar ü:a edemem" bulunuyor} r 
- uuyuauıcun ıuunan ne OUD1UA u erece sogu n ın a ı, us- --~ " _ı_ • B-' d At_ ..!l.. 

Küçük QOCUklnnn bazı hastalıklara 1 Frang.lye KeUDce: Ycnl doğa.ııl:ırda İa':..'Or$UD? w w da b " .. .• '-·- k t yapu~a mecbur lcalacagmı, ~sı unıann a l'Ulllan süvarisi ı;;ui zıdı· 
lntn.nlıı.rn ve &.uzala:ra. tarıu. hususi !rengi Arazı görmd<iğil zaman, bilme- .. , •• . • yanın s~g?gun uyumu? ~~ 8

_ • halde Sovyet aüvansınm Alman h birliklere çevrilmesi geç olm 
müd:ı.!"nlan •nrdır Bu m·..,~vemet ve ıı-N- ._. bu ___ ...... _ ~ ..... da yav,.·nvn Kaılanm çattı, ciddiyetle: lan peknln hareket cdebitır ve J:J go- zil . . . . . l .. _.:ı •• aprek. 

.. • • ~ .......,... :ıu, ıu.-..aü .......... ~ .. ....,_ O • d"d b"I d d" _;ı._·ı· mev enrun gensmı a tust c:ucc.egın- ,,_ 
muı:ı.flyet nınhdut r.ıkn.lara şamil oı- ' ıntllm.l etmlştlr. Faal devıeddd. tren- - mı 4tm 

1 
en 

1 
cmem, e 

1
• rcoı ır. ~;;::T~~~=;~~~~:ı:;~~~;:jrr.~;:;ı;;~::ır;;::=;~;~ 

euklar knn kaybctcmeğe karşı bl1yük ynrıı. bere içindedir. Derlsl. kıpkımıızl olacak her şeyı yapmaga hazırlıını- nıyan bir zat, müthiş soğuk altında 
makln beraber mevcuttur. Meseli. ~· giJ1 çocuk, dotdtığu zaman yavru Daha ilkokuld~ynn. Y~rda fay.i.alı 1 Bu hayvanları yakinen görüp ta· -

mu!-:avcmct gootcrlrlcr. Birçok tan ve ldetn. .so~ur. Çocuk biUk ~ yorun.. uzun hareket yapan ve terliyen ntla• ==::J=..I::::..ı..::.::Iıe::::.c~:...::::ıs:=:i:\:=ı..:...::.ı.~:.z:..ıı.::....::~ı.:::=..::.ıt:::.:..ı~ 
&kmalarda büyüklere nazaran çok ~rtt bir luı.ldOO!r. ~dya. ç.:ık Hey gidi gÜnler hey... O Ya§la nn açı!. hnv11da istirahat etmesi lu
fnzla dnyarıırlar. AY111le bir takım has- yaşımaz bazn.n da uzun wnnn yaşı- iken iStikbal hakkmda ilk diifünce- :ı:ımgeldiği vakit kazak buzu kırarak 
ta_Jıklarn knrtı da bilyük mukavemet yabWr. Bnznn da böyle ~r bae miz Babıiliyc katip olınııldı. Yurda bir kova au a.)ır

0

vc hayva.nının üstü-
gocterirler. Bu, doğumdan itibaren ve TileuUanndn p.yrı t.ebttltlerle do- faydalı olacak ...... yleri rahlenin önün- ı t d' d D h ı · th" •- "'"'•Jar btl_,,. olu .,... • ne a ar, ıyor u. er a mu ış ao-
b.u:lmç ny devnm eder. Sebebi §Udur 6 ... • Bnş J-. r amma, l.ç1 be- de minderdt diz çöküp hoc:anm SO• ğuğun tcsirilc buz tahnkası haline gc-
tt, bU aylar zarfında. Ç()Cuk ADneıı\n.• y1n değil SU doludur t ldroılefnl derler. pa kodnaaile karab•.o tecvidi ezber• 1 L b" '°'-" a h 
den kopmuş, fnknt henüz onun bl1l Aza&ı eksik ~ elha&ıl bttçok be>- • •• _ ..... ., ?° ou !u 11 manto gı11ı ım;vımı n-
parçıı.sı hnllndedlr .. Ayn bir şalıalyet.l mtıuklan hlı.mll olarak diln1aYa ge- lerken. .~ .. d~ünecddik ••• cEb- ncl ~o~k~nn. ve daha dogrusu h.a
yokrur. Hüceyrotı, e:nslcesi tamamen Ur. Istmıplar, JVBl~ ıçlDde ana Te C:-b 1 .söküp karg~ .~ak ke- raretını~ ın~.ıa (radyasyon) suretıle 
onun c.sasln.rıntiıı.n ba$a blr şey de- ba.b:ının celınletkıır1n1n, sefahet.ıertnin limclen hecelerken onumuze;. cKa· kaçıp gı.tır.csınden korur ve aaat
ğlldir. Bu sebeple anneslnln &n'elce ıcuroam olara.k bu zavo.lh ınahltiklar ~ .. h~ medd':" sonra &ebebı. ~ed lerce açık havadn ve müthi• eoğuk 

Türkiye serbes güreş 
birincff kleri bugün başllyor 

birçok hnsto.latlnr geçimı~ olmasın- lnler dururlar. J'rengl meseiesinde şu. sükunu .. arm ~ o~, meddı .a~ altında kalı.bilir, diyordu. 
dan m ütevellit ve mevcut mua.tlye~ nu dlylemek mecburiye"1ndeylz ki ol~n ~leu kara ~ duv~ gı~ı dı· Keza karda yürümek itibnrile do 
ta.blatlle çocuğa cl.1. lntlıkal et;mjşt!r. tmıg1ll çocuklan asla .s!l.tn1neleıe kilır, sekiz yqında korpe donaglara bu hayvaıılarda müthiş bir alışkanlık 

Müsabakalara iştirak edecek 
pehlivanlar şehrimize geldi 

İşte bu vnzlyet dolayısUe QOCukta bir- emzırtmemelldir. Bunla.rl mulıakbk guslün fardan bağdq kurardı. lV'C kabiliyet vardır Pek az ıklim hay-
çok intani hnstal~ara kn~ mua.fl- anneleri ~ımelldlr. QO:Dkll :trengill Cemal Refik vanmın alı,tığı bu ·meziyetler dolayı- Oürq federasyonunun senelik fa.n-
rct vardır. 90CUktnn SU'tn~lere hnstablr gcçt1tf .;Je bu kı So .. . • . AJ- liyet p~na dahil bulUDArı Tıir-

Örftlm{i...H; - ş vyet suvtınsının 
Fnkat btuıu asla izam etmcmelldJr. g ·ı•ur. Atletizm müsabakaları manlara büyük darbeler vurması ,.e- lı::iye sert>cs güreş blı1ncll.lklerine bu 

Ve buna gfivcn memelidlr. Aııanm Vereme gelln.ce: Vere.ı:OO.e ~ bera-- . ·--~ b' d w·ı ib" k 1 d Al gün Beyoğlu Halkevt Jlmnast.1.k salo-
hangl hnstalıkl::ı.r çıcktiği ve h&.ngfle- kl3tlr. Veremli bil' anadan dünyaya tst:ın!>ul 1Ltlet.12:ın aja.nlığı .......... ın-,ya ıç e~ı 5~ ır~o. !)"Cr~ CT e • nunda b:ı.şlanncn.ktır. Miisabcıknlara 
rinl çekmediğini kntiyetle blle.meıyiz. gelen eocuğu &!ıfıal aıwmu:Wı ayı- dan tertıbe<Ulen 1lkbaha.r atletıznı mıı.n mevzılcn ecmme du erek mu- İzmir, AdB.Il!I., Bursa, Sıvas bölgele~ 
sonra bu muafiyet h~ d3 clotum- np sütnineye '9ellmelldtr. Çünktl 00 müsabablan yann Şeref stadında va.sala yollnnnı kesmeleri veya geri rinde yepılan crup blrlnc!llklerlnde 
d:ın itiba ren ancak üç, dört aya mün- z:ı.mandn çocutun h~üz Tftt'llI1 mik- yapılae&ktır. Mevsim başı olduğıı c\- nakliyatı tkiz. demiryoTiardaki mü- derece alan pehllvanhr 1le Anlmrn, 
hasırdır. Ondnn sonrn çabuk biter. roplarmı yutmıimış ollil.IMll ~ mu.h- hetlo atıeUerln elde edecentlerl dere- bim aına1 tcsisah bcrh va etmderi İstanbul ?e Kocacll bölgelerin.in ~ 
Muafiyet meslcslnc alt olmak ftr.ere twneıdlr. Mu:btcmeldlr d!1Wmn. çün- celer bÜ'YÜk b1r merakla beklne:mekte- beklenebilirdi. Sovyet Ruı!(y~mın hnli tnkımları 1şttnı.k etm.Cktedlr. 
meselfı anne çlçek hastalığı cekmlş i9e kil acın yıllnrda ?eremln &tm,eii bll- dlr. ve arazisi buna çok müsait görünü- Kal'Şllaşm.aya gtrecek Anknrn - Is-
Te yahut kendlslne blı1taç defa çiçek bassa küçiiklc?de W& ıet Te ıntM' * ıst. Atletizm a.janlığınd.ım: A§:l- yordu. mir, Burs:ı., Sn·as TC Acmnn. gürcşç!-
L'itSJ yaptınlmış ve aşılan da tutmuş edilmemekle benber, 1rs1 oldu~ me- tıd1L kllmlıerl ynzılı ola.n }Uı.kemlerln Almanlar hu çe~it hareketleri ne krl diin ~ gclml.,ı-erdlr. 18 
ise, bundan doğnn muafiyet çocuğa 8ele51 yeniden (ide Jronu~ahJ:JOf. :M nJsm pa.r.nr lrÜJll1 saat lUO da ile önliyebilirJerdi~ Sihrarileri yolc- bölge anı.smdan seç11.ere:ıt finale kalan 
da intikal eder. Fnknt annesi aşlan- Ltyonlu nkndeml fızrugndan Dt. şeref stadında buhmmnb.t'l rica olu· tu. Olsa dahi ıJclime uymak bakımın· yedi takımdan 49 güreşçlnjn iştirak 
mamış ve yahut çiçek hnsUılı~ı 9*- Ogüst Lümyer bu mesele 1le çok~ nur. dan bunlarla kıynslımamazdı Tank ettlğt bu karşılaşmaların çok heye-
mcm1_, ıse, dnlın l'k haftalaııcla çocu- mıttta ve ~reaı.ln bazı ı.tısnalarla unvan TayturoAlu - Vahyı Oktay - • hl ob"ll .1 b 1 · k' canh geçeceği tahmln edilmektedir. 
ğa yapıl:ın aşı derhnl tutnr. Eğer tut- beraber tama.men ırst olduğuna. kan! Dr Mehmet Ali Aybar - All Rım Sö- b:dxır ı ı°':t1 ç~· k-· c bvn arı talı- Ananevi sporumuz olan güreşin ta
mazsa 6 - 8 hatta sonra tekrar aşıla- btıhmmaktadır. se~p _ Dr. Nurettin Bavcı - FlrUzaD cmez er ı. un ·u tı vasıta ar ammümil 1.çln çok ce:nl.ş bir v.ogmmln 
mnk lfızımdır. Ekserl:Va iklnct l'eya Oefl.st Lilmyer diyor ki; biı.'ÇO.k aJJıe- Tekil _ Cem.il Uzunotıu - &ı.dlk Cey- hem bu hda.r fazla soiuk.ta çalışa· çalışan Ci1reş federuyonu bllhn.ssa 
üçfincti defa aşı yapıldığı vakit qmın lerde hnst.a. olaıı ana ve batıa.İım ço.- 1An _ oa.vit Jafe - Ctı1na1 vene - Naz- ====================;;..,,;;;,~~;,;;;;;;;;;;;~;;;;;;;; 
büyük ve §iddetıı ola~ tuttuh gö.. cuklım vereme tutuldukları halde mi Tüfek~ - Hagop ve Serid.s Gü- Edı·rnede ko."ylere atlı gezı·ntı·ıer 
rillcrek hnyret cdlllr. Bunun sebebi de müteverrim olmıya.n kan 111eya koca- zel~r - Nerlnı!uı Tekil - Ya.smni -
çocukta artık anneden geçen mvatı- nm IDDnceye tada.r hn.sta2Jlı kapma- Bkl:ndarls _ SnJmL-ı.k - Sudi Aslz - Ke-
:retln bitmiş olmasıdır. ci*la.n görülm41ıedl.r. ~bunlar &1m - TUrgut - Kancelldls - oevecfs. 

Küçük çocuklarda difteriye, yan1 her d&1tllm huta ~ 91* ,.akından Hagopynn. 
kuşpa lazına kaf'3ı da b1r mllddet mua- alAkadar ve her tlirlil ~tehlike- , • 
tıyet cörüHir. Fıı.t.at bu müddet h<ıııl- sine maruz bul~ Bunama.. Tokat a şehir ıtadyomu 
dır Yapılan istntlstlklere göre bQ- kal>U <llllar tamr teımu eıtmıyen ~ ıJı 
,.n.kıeroe difteriye yakalanma~ cuklarda verem bl-""ııbfrıe in~ yap yor d 
B1yüzde 80 _ 85 nlsptclnde oldutıı hal- edhen70r. Tokat (Aqnm) - Tokatta. bk .sta rfu 
de pek ~e yft2ıdıe ancak cm Dd. Venm ~ ve evıenıe- yom ya.pllacakbr. Bunun ıçJn l8b 
nJspetlnde bu1un:maktadır. Fa.tat de- ki h--*aıbakıcılardt. da a.JOl hal görill- cir1§ yatndek1 ~anın ıo ltnl11' Ss
dlıı.ımız n4"4 bu mftddet kısadır Der- Dlftied1r. Bunı.r aecıe gilndllıs pek çok tbnJAk ed1Jıec«tir. o & ...... , --1n....;..1e..._...... ._.__~-bal , __ .,,...,..,. 
hal hastnlığı alma tabWyet.l başlar. ·~· ..__r ""·"'uou--u - _,,. ·-•11n-

Yenl ~n çoeutıarda bo~aea &- de l'Ueme yablazvne mııpeu 90k M- dur. ve bQta.n ~ buna 
sftrüğüne karşı dn 1111 çok b1r ımzaft- dır. Da ~ J'b:!c -** m lcadıar a&-e tedlbtr eJmelt1a. mmte11eft1rier. 
yet vnroır. Dört aya kadar boğmacaya. ~ ~ fipıbeıdeJ .im1z- Yeni dolan ~uk1ar ~ ~ 
"8ıkalnnmazlar, yablanBa.lar bfle oot le buna bemıer ~ 1*1.d~ d- raJt dolmu!&r: r.Dt ~ ııılm· 
hn.flf geçer. Dört aydan kfıçÜk oocuk- yoııs. Yılla?Q l'fl!'emll bpa.rlar. İ!k ~ 
lard:ı. acır ?e tehlikolt bcığmACn. l!ıall- ka.n ,,. gece gtb:ıdlE bati~ b&- Jeti çok m1ay oıdulu ~~ 
rQü asla l&illmedtlt hattmda u- 1IC'Url ay- ınift1r. m J'l'fla.rda yutu)&n ~"V"" Atlı 9PM ıunıpu bir çaydan geçiyM" 
JOil'lU Dr Veyi ı:tra etmekted1r nJmı:Jan ~ ~ Jr:1 btitlııı Jann gO:nQn birinde 7" ltil9Gk sten 

· •• : · ıd.r..,et 1elıllkeleıtnıe :ratmıaD Temn ot- beyin san 11trem1 ,_ı meneı:ılit ~ .(~) - Beden terbi- arada köy okulu, iıtiyar heyeti oda-
Küçfi.k çıocukla.rda. amıeterl taratın- memJll, :t:ocamnm oı~...... .... beı1tfil&ı Te JU.hut b.rm -.n Terem1 Jeli Atfı çor pıl)e.tntn eeltizinci köy Sl Te köyün görUlmcğc değeT yerlc

dan geçen ba muan:s.t her hMtabt:- başbmle ev~. ~ ol.mu§; :rant perttıonıt ttn>ertdl)m; yeyııhtıt bC'4 gez:iai dün merkez kazasına ba~lı ri gezilmi,tir. Bundan sonra köıY oku. 
ta maalesef mevcut d.elfidlı'. Bam b&S- ne bmıdislnd!e, ne de çocS!armda ..._ 'ftremi. 79111mracaded1kkrt1'8 yahut (.A....n:z.) lc.l;yüne yapılmıfbr. lu bahçesinde köylülerle bir arada 
talıklnr vardır ki hiçbir muntıyet ?er- rem görülmem2'ttf. kıemlk "Nftlm1 pHnde tella.hllra.t ,..._ Saat birde Edirncden hareket samimi haspihaller yapılmış, köylü
mezlcr. Mewe!A zatnrree mtkrobanun, Bu tddla. ve b.naa.tıcre gmhaur ola- par. Ve Jabut b1raE dalla btıyQ.yiip de eden )ayJc kioiJik atlı gurupu Sarayiçi nün oeiıirli ile ve §ehirlinin de k öylü 
cerahat yapım sta!ll<*Dlc mikrobmııın, ralc profesör Leıd>ole ve d!ler pek~ ICbabet çalına celdlli aman tıtnıen- yakmmdan 8~ten aonıa raaladılc- ile yakından tanışması çok faydalı 
(Ok mtihlm ft ııe'h1rH bir mi.tcrop ohm dokM!'Jar, çocntı&tm aııamndan 88l2m btre bir tan kusma veya tftktlrme T8 lan ilk deiirm•e bir mola vermİ§ olmuştur. 
atreptoırottıann ~ ht~~ mua- ol.a.ralc ~tzu ve ~~: :sn= btr akolRe~:m ~ "" &i buçuk saatte köye varmıştır. 3-4 ~t kadar köylüleriı iz ra-
:n,et vcnnedlklerl malOmdur. Bu ile- ::' O ~~~: :1 Bugttn eebeb1 ~~ ıtııa .. ,, Köylüler, misafirlerini Cümhuri· ~ıında n e§' eli vakit geçiren k fıl ~a-
=l~~ m::ı=:tnrree ft bu =~etle kabul edilen fl*iİ itte ba-~-aı, JPK :Jel me)lldanmda kaııılamışlar, bir at 17 de ıehre dönmi' tür. 

son m.ma.nln.rdn muhtelif bolgclc::r &· 
nı.mnda karşılıklı m~alar t.ertl· 
bctmeıc snrewe gü~ilerln musaba· 
kn .kn.blllYctlnl arttırmış buhu ınnklı 
beraber hazırb:klı olınnlanm da tcmlı 
ctmı., olduğundan bu ~n.,"11lal • 
nn ebenunfyetl 1azlalnşnuşt:r. Üst&
tc yapılım bu :t:ı.rşı1aş:ınn.lnr yüzünde; 
peıhllvanlıır tam tomıWlda oldu!'tun· 
dan bu müsa.bnknlnnn çetin olncnt 
muhükaktJr. 

Mevsimin bu en mühim mili;: bakn 
lan için İstwlhul güreşl~lerl nntron<oı 
Sahnln nezareti altındn muntaznmm 
çclı.,.c;:mışlarsa da bazı elemıuılann as· 
ker bulunması yüzfinden takımın zn 
yı1 oldu~ söylenmektedir. Fnlmt İs· 
t.anbuldan llk de:fu olnrak nğır hlctc 
iştirak eden BUyük Musta:rnnın :ın!l 
sa'bn'knlan bt\yük bir mc-ro.kla b lcn
mcktedlr. 

Glh'eş fede.rnsyonu tarnfında11 hn • 
mlanan programa göre mU~:ık 
nı iştirak edecek güreşçiler bu • 
İst.:ınbul Beden tcrtiyesi müdurlil· 
ltünde toplan:ıcaklar ve federnsyor 
rclst B. Tayyar Yalnz ile komite baş 
kanı B . İsmnll Hıı.ttı Vefn, gfırcşle 
hakkında blrer görüşme ynpncnktu 
Bunu mütenldp güreşçller toplu bil 
halde Taksim Cümhurlyet tı.btdc.si:ılf 
gtdertt çelenk koyacaklardır. 

Saat 11 de Beyoğlu Hnlttev1ndc dl· 
reşçllerln tartısı yapılacak Ye saat ~ 
de müsabakalara bqlruıncructır. K&r~ 
oııaşmalara ynrm yine Beyoıtlu Halk. 
evinde devam ~llccektlr. 

İstanbul muhteliti bugüm 
lzmirle karşılaıiyor 

Dün sabah An'ka.raya. gı&!n t:sı.· 
bul muhtelit! ilk maçım ba81ln • 
Mayıs stadında İıı.mlr mUıbtılltt.t • 
yapacaktır. Ya.nn AnkanL tle 1-aJ: 
ve p:ı7.artesi gihıU de AnbJ'a ne '• · 
tnnbul t:ıkımlan ıcaJ'f1llıff.Caltla!dlr 
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Tefrika No. 74 Yazan: İSKIDl.TJ>ER F. SERTELLİ 
Gonk ,.uruşwıu andıran blr ses 1şl-ı ça~nda... Çünkü ııy &Onla.~ Muluınımen bedeli (G500) lim olan (500J kğ. kromlu k&cle (5/ 5/ 1942) 

fildi Ele-1.1.rlklcr yavaş yavaş karardı. ay bıı.ı;lıı.muı. nıızru-nn dnluı. az seylrcı salı günü s:ı.nt Cl6Y on Bltıda Hnydarpaş:ıdn. Gar binası dahlllndUl:i komLs
P.erdenln üzerinde hayaller ve golge. olduğu z:un:ml:lrdı_:. Ve harumm en yon tarnfınd:ı.n knJ>alı ~ usullle satın alınncaktır. Yamada tlkonoe ika.rşılnnna bir Jlmoyu :t:ilZJ.n myletm.edller. hemen 
!.er kıpırdnmari;a başlıı..dı. Evvel(\ ba- az seylrcl g~tiren gunü de çarşım.ba- Bu işe glrmek lstcyenlerln (487) lira (50) kunışlllk muvnkknt teminat, :kale gtbl dlkllcn cellddı ortadnn Jcnl- kolla.rmı bn~layıp dı,.e-anya çıkru:dllar. 
şmı sağdan sola, soldan sağa çevire- dır. Bunun ıçin Suzan ancak a.ym son kanunun tn.yin ettiği veslk:ı.le.rla tckllncrini muhtevi znrflarını nyni gün dırmayı düşUndfi: Bu lıa.dUıeyi gören yerliler: 
rek baf,rıran bir aslan .. Nihayet çılgın çarşamb:ılnnnd:ı. izlnlldlr. sa.at (15l on be,,e kadar r...onılsyon relsli~ine venneıert li\zmıdır. _ Snna bir çift sözüm var.. _ Ya.şnsı.n Yamada .• yıı.şa.sın hurr1-
blt muSkl arasında. flllmln lalhrn- ~:ızı~ın uğursuz telil.kti ettik- Bu işe alt şartnameler komlsyoudıın parasız olarak daUıtıımaktadır. Diyerek yanına sokuldu. Celliı.t, yet.. kahrolsun zalimler_ 
m:ınlıı.n beyaz perde üzerinde bellrdl. lerı. bu gunfi Suzan iple çeker... <4580> Yıuna.da ne söyllyecek diye b!l.kıyordu. Diye bağrışıyordu. Yok.oluı.m:ı. m-
Artık kanlnlık ve buyük s:ılo:ı~:ı. •n Ynmıı.da onun yan1D11. bn,,<>kn. tllrUl so- mubnı gibi 7.nliın ve müstebit hla 

y.üzlerce k1Ş. müşterek bir ı·uyrı. g~ru- İşte bu a.yın son çarşa.mbaln.n.ndnn Ticaret Vekaletinden: 1.-ul:ımazdı. oemıt bir kere kılıcını .sa- a.dn.mın .kollarının lınğlıuım:ısı ve ge-
YDr gibL .• Işte pak meşhur blr yudız b!rtn<te Sıızanm haya.tında mühlın Vekfıletimlz halk ve ordu !.htlv cını k:ırşılamak uzere bam maddel!erlnln vurmnğa b~larsa, bll"ktı.ç denizcinin mJye götürülmesi, bir nn içinde Ya-
ola.n uzun .boylu, 1rl yan ve hayret bir vakn oldu. Bir genç o.damla tan~- tcda:r1klııde tarafımızdan da tetlbl?ler -n!mma.k surctue cok miktarda iste- canı y11.naca.ktı. ma.dnnm peşine on binlerce 1nmnın 
edil~k derecede yakışıklı genç ndaııı, tı . Blrt>lrlerinc pek ısındılar. ıı.rinsiz ma.rgar!n ımaı cttır.mck knranndndır. Ma.rgnrin imnllne mahsus Ynmada, celüı.dm yn.ınnda. sokulur ta.kılmasına sebep olmuştu. 
pl!ı.tin saçlı. ı;üzgün b:ı.kışlı genç ka- Vakla .enek. Suzanın~ he~. gün. h~ tesisatı dlup da bu mCV"...uda çalı.pbilocek ve Vek1Uetlmlzle 1'?>1r1lğ1 yapa.bl- sokulmaz, uzun 'boylu düşünmesine Yamada bir yandan köşkte esir Cib1 
dma sanlıyoT... Rüyanın en güzel ye- hafta perdede seyrettir! g112ı: :şk leeek e~hns ve müessesel"rln sel~hiyetll mumeSSillcrlnl 27/4/1942 pnzar.teııl mcydnn vermeaen karnmn. ti1r tekme 'kullanılan yüzden çok ca.rlyeyl de 
rt... tiplerine hiç benzemlyo u. r ere giınü '.Ankara® İa§e mü.steşırb~ında bulunmak üzere göndermeleri UA.n vUTdu. cemı.t ıbirden 1k1 Jalt oldu. Ve aznt ederek: 

Bu ııımda. ..salomm knrarumındn. bu pek ufacık tıe~ik bir adamdı olwıur. (&715> Yamada. bundan :istifade ederek he- _;Haydi. 1stedl.ğiniz yere eldin.iz 
tnht.a. sıralar arasında ölü blr elektrik Sonra perdedeki Aşıklar gibi biltvn ---------------------------- men kılıcını çekip cellMın ~hıe scrocssiniz! demi§ :ve kı~r sevinçle 
141 do~ıı.kt.ııdır. cProgramcı kıza aızula.rmı, -utmıplamu sevdiği. kadına K b L• . Sa l K . saltlu:dı. sokaklara 11ğramışlardı. 
sinem.aya yeni ogelenlere yol gôstert- şarkı Ue de anlatmıyordu. a ala§ ııeaı bn a ma omısyonu Biraz sonm celladın ç.13>la.k. ka.t'ası Jtnıonun kolln.rı bağlı olıır:ı.k koc-
ror. ışık tutuyor... Halbult1. Sımın ister.dl ki ~ ola.- Başkanlı ğından: yere y:uvaı:landı ve kocam.an cesedi san gemisine gotilri.ıl.mesl, halka blı-

Suzan otuzuna yakla.şımş bir kızdır. c.'l#ı erkek btrar. da senelerce perde- Kabablş erkek lise3inde ynpllacıık 1515 lira 19 kuruş 'keşli bcdelll ta:ınırnt luımnına ~nll~ bir boğa g\bl mer- yük :ve sarsılmaz bir 1thmı.l vermişt.1 
seneıerdenberl sinenı.alarda bu işl de seyrettiği fi.şıklara benzesin, \"e ~ı açık eksııtmtye konmuştur. ilk teminat 113 Ura 65 -kuruştur. Ek.sUtme 6/5/ mer merdivenlerin ~üne dilştil. O gün öğleye doğru bütün me.ınlaket. 
ya-pıu-. Hattt\ hiç ınıutmnz. :ım:ıgram~~ o?ıı hislerini, ceno perdede olduğu 1942 çarşamoo günü .se.ıı.t 16 de :Beyoğlu fstıklSl caddesinde istruıbul liseler Pcnccre.lerden balam kızlar hep bir- ayak.l~. butün Y.okohamn.Irmr 
okiUğU yıl meşhur Vllnın B:mkl!n gibi. şarkılarla. anlatsın... muhasebeelll lnd<ı toplanan Jromlsyonda yapilnc:ıktır. Şartn:ı.me okul idare- den ba.trışnrak, ~llerlyle gözlerlnl (Sarı Korsan> ın etrafında t.op!.a.n-
!St.'her Vaktb .tlllml gösteriliyordu... ..L!\kin perde tıe hayatın. arosında sinden goriileblllr. İst~!dllerln komL~ona ml.irncnatınn. 477011 knp:ı.dılar.. bir 1rumU 'korkup gercye mııtı. 
Işte • 0 zamandan 1tib:ı.ren suzanın d\ttlya ne merlh arasındakinden da- çekildi. Zullnn ve ışkenceden gôz.u yılan b:ı.-
glinlerl hep sinema knrnnlığında sağrı ha büYfilt bir fark vardı. Nitekim Su- ,••••••••••••••••••••••••••••• Jimo yumruklnnnı sıta.n:ı.k. bağırdı: u korkak Uıtlyarlar evler nm bod-
sola prorrrnnı da.Cıtnınkla. gecer ... Bel- y,anm sevdlği ailam bir leblebi knw:- ISVİCRED.EN ESKİ ANLAŞMA DAHİLİNDE _ En detı,.ıerll adamımı öldiirdüler. rurrJc.nna salk.la.naruk aışanyn çık-
ki i . bakışta size bu işte hiçbir me- küçuktfi, ~ söylemek !i)yle dur- MAL GETİREN TÜCCARLARA·. Onlan §imdi kôpa1tler gibi boğduracıı- ıruyorh.rdı 
hnrct rokmuş glhl görünür. Fakat he- sun, konuşurken bile sesi horoz gibl ğun. Şehirde o sabah b~ıyn.n bu mut-
men şunu Uıive edelim ki sincmnl:ırda çıkıyardu. Lakin bunn. rağmen Su- 1) 161411942 tarihinde Yeni TÜRKlYE-l:sVlÇRE Ticaret ve Müstebit ıkomutn.n alt k:ı.ta. indi; hiş .knyn:ışxmı.<b, umıı d~ğu kadar in-
pro r:ımeılık e~k de ht'r lş Gibi is- zan aJJk perisinin p:ı.rmaklnrun. un- Taka.ıı o.nlnsmnsırun mer'iyet mevkiine girmesi dolayısile eski anlaş- ' köşkunde ne kadar muhafız varsa s:uıcıı. zayiat olmn.dı & d cc Jun nun 
tldat ve mehn.ret mesele ldlr. Işte tıp hayattnın kapııruıı çalm~smdan • lik ek heps!nl ka-ldırdı: mtistıeblt ve l.şkcnceci mrnı.u.l:ınndan 
bizlm Suzıı.n programcılıkta hnkikn- san derece memnundu. nuı mucibince Şirketimiz.den takas satın alıp ta Ap ı aııyon m tup· ı - "Ihtflfı.1 var .. tapun.da ad:ı.m oldU- b\r kısmı kılıçtan gcçinldl. Dercl>ey-
ten bir üstat, bir dfı.hıdlr. Eğer bir O gunü ayın 1J0n salısı idi. E~! lnnnı henüz Merkez Bıınknsına ibraz etmemiş olan müşterilerimiz.in , rüyorlıır. sız hfılfı. uyuyor musımuz? !ere mensup nskerler b:le CG:m Kor-
progrnmcılar kıraliçcsh scçtlme.c:i günü de çarşamba. •.• Buz:ın sinemada bu Aplikasyon mektuplannı ilan tarihir.den itibaren 1 O gün zarfın- Yüz kadar mUhafız vnroı. 'Bunlıır s:ın) tn.ra!ıruı. gcçlvenn crdır. 

lcabets belki de bu mevhum tahta ncşell bir tan'd:ı çalllJlyOT'du. Hatta o da Merkez Bankasına ibraz ederek munnıelclerin: yaptırmaları, ak- hemen uyıın:ırnk sllillilımna sanldı- Yam:ı a bu i§in iyl ve m·i.spet ne--
Su-z;ını oturtutl:ndı. ert.esl günün hayall ik! tevkal!l:le si takdirde bu Aplikasyon mektuplnnnm iptal edileceği, ıar ve bahçeye uğradılar, .t:ıkn.t de- tlceler verdığini görtince kurmnk IR-
Pro~ramcı lm ltaranlıkta b!le Uk günü karo.nltJctan bile şikAyetçl de. 2) Yine Şirketimizdcsı ISVlÇRE takası satın alıp ve kendi.sine niuilcr. lşl çnbuk kavramışlarilı. Bir tedl •I c'.Büyük J'nponya» nın lstikba-

bakı'.}tn fişıkları nnlardı. Ve onların ğildl •.. 24 saat sonra oovgtlJsl ile bu· mukabil ihracatı yapılmadan, yani Prevantif ithalat için Şirketi- ktsmı iç kapıyı tutm\13tu. Bahçeye çı- llnden emin n:m ğn v dilha bllyuk 
d:ı.!nuı arka .sır.ala.rdaki .koltuklan ter- luşaca.ktı. Havalar da gayet güzel mizce vize verilip, Merkez. Bankasına talepname tcsçil etti~i~ kan muhafızlan birer ~r kılıçta~ ~ı:, 'başnro.blleeeğine inanma(;a baş-
clb ett klerini çok lyl blldlği için gidiyordu. Suzan ertest günü için ne olan ithalıitr•lardan henüz ıthallitını yapmamı§ olanlar mevcut ıae 

1 
geçiriyorlardı. Zaten cell!l.dın vunıı1 ••• 

bu talepnameler "ıptal cdilnıit oldur,undn. prim hesaplnnnı taııfi- ' uoUnbul rdn bozuhn t Bun! -Gertıerde kuytuluklarda yer bulur. Çtırş:ı.mba günü yataı:tmdnn fırlar .. ..,. t nq u arın K M lt 
elektrik .tenerlnl o taraflara tutardı projeler yapıyordu, ne projeler... 1 'Y" d·;11- gö c muhafızların m:ıncv 

k Ş. k . • .. 1 ·1A l ya ı r nn a ....,, · ava - ura a ın s ılilcrl oralara yerleştirir, sonm fırlamaz J)encer~ kostu. Etra.t şıkı" ye etme üzere ır etımıze muracaat an ı un o unur. blrço!nı ihtllıllcllerln .ba.şındo. Y!UIUl-
proımtmını uzntır ve bııhşişinl alırdı. şıkır güneş içinde tdl. Karşıdaki nr- m•••••••-••••••RTİİl!AİİKAıii!SiiLİiiiMİTEtiıiııiıiDiııııiıSiilR!iiKnElllTl- dayı gorünce silahını atıp 0 to.rnfa peşinde .. 
~ kbr ekserly:ı. cömert davranırlardı • .sa.da bir sokak kedisi sırtını toprakta geçiyordu. İkinci 1htilül kolunun bo..: ında. bu-
Ul.kln alnemn milŞterllerl a.rnsındn sürterek güneşin nltmda. keyifll ke- A k t · ı f k l Ad t Jlmo bunu gorünce şruJırdı: ıunan Kava _ Murıı 11 llrln geri ve 
k.uru bir •m<"rsia ile kend ini savan- yifll yuvarlanıp duruyordu. Ve kom- Çl ar lfffia l e eV ata e Sa iŞ _ Eyvnb .. güvendiğlin -muhafızlar uzak mahallel"-'inde dola.şı"or ve h:ıl-
Ia-r da pek çoktu... şunun b::ı.'hçeslndekl e.~ crguvnnı da baldın çıpltiklnra Utlhak ediyor. :ıa heyecanlı ..,;n.le.vlerlle ayo.ldandı-

Suun güzelce blr kndı. c...•lrcllere çiçekler aQmıştı. 9'12 Nfsanın 26 11cı Pazar 33lJalıı saat 10 da .Ma.Çkad.ıı., Ma.çlcn :pnlam.ı1 -J 

...,.,
3 

.. A•~•-..o.. t b Ant i ""'--'--•• "'t et Ben şimdi ne yapacağım? rıyo:-du. Onun p""'tne de binlerce ye-rll program uzattığı ellerim tcvkalfıde 'Bu apaydınlık, guneşll bahar günü 1 1ncl kapı 12 net •uı.u=>U•uv mevcu ve ay on o ~·u.u.ı ye ~ gay ...-, 
d"'"k"t ederdi. 7~ten usta.t bir "m'YWJ'- :ı .. ..._ısıntla Suzn:n pencerenin önünde zarif ~yalar, mtra tnkunlan Vestılre aç!t arttırma surctlle antıfac~ı ill'ı.n Alt kattan Yamadn. bağırdı: l t~tı. 

LA .. ..,.u., ....... 'l t _, - Yapılacak blr,Jş yok. Te3lhn o ur~ Kava - Mura sür seziyle: 
ramcı kızın ellerlriln ..nı.- bakunlı ol- :tek bir gömlekle oldtiğunu 'd;;..;;nme- olunur. Viya.nanın Toııet 1abrlksı.sı mamulA.tından 7 parçad:ın Jb:ı.re .-..on 

..,.,..... .....- t in san canını kurtarırsın! - Biz zulüm v-e işkencenin duşm:ı,-ması ldzım -1ttı~ını """k lyl bl11rdl. den 80llBUZ blr :keyifle e:erınaı... takımı, Rönesans u.~ü oymalı ceviz stil yem.ek oda takımı, Vaec me;ş 
.. ~ 0 

... - Komut.anın cariyeleri korku ve he- nıyız. Sızc hürriyet ve refah geUr-
Temiz '1"e güzel iıir elle mat.ılan -pıog- Sonra hemen kora. suratlı blr soba yazıhane :ta.kıını, .ampir komodlar, Mapl etajerler, İngiliz malı :ıkaJu ye- yecan 1çJnde a!lft4lyordu. XoI'31lnla- dJlc. Bizhnle beraber olunuz! 
nmtlıır pek naiUr gerl çevrllird.I. :yavrusunu andıran kömiit iitlisfine mek .sandalyala.n, modem portınuınto, haklkt KNtofl komple l}&tal bıçak rın karon kati !dl. Jimonun tealirnml Diye bat;ırdıkça, hürriyete swıamıt 
~ltldn programcı 1uZ bllha.a eon :atıeş koydu ... Öğleden ıtOnrtı. .buluta- takımı. halla porselen komple eıifra takımı, bakara sürahi ve yaldWı tat- 1sUyorlardı. olan halk e-,•ler1nden sol:nkfara rıııı-

zamaril:ı:rda kendisini ~t b:thıtsız ca.klardı. · · O zırınana O.dar elblsele- lı ve likö.r takımlnn limoj tnbaklar gümüıf ıyaldızlı maden tepsi ve bls- Komutan çnrça.buk giylnd1, alt kata yor 'V'C: 
hlRRet.mete ba.şlhll\Jıltı. 'Etrafında her Tlnl ~tül~eısl lf:~dı. ·· Kocaman külllkler; RIJ..'I aema~er.1, yatlı boya ~mzalı tablolar, krlstal kesme ~uolar, fndl ve Snn Korsana: 
~ ona a.tittan hahscdiyor, ..:ıfln an- ütünun killlerinJ ünedl.kten .sonra~- çın ve :Bohem ıvamlan, ~MoreaUıt lınzalı heykel :kl3slk d.lk1,ş masa&, ov- - Y:ı.nıada! dıedl, ka~ a.ydır lima
latı~·orclu. Beyaz perde üzerinde her ere yaydığı bir ~~ınuı üzerine ~.lbt- malı ve son sistem duvar saatleri; krlst:ıl kom~lulcla.r, Ro&ent.hnl blb- nım!Zda rahat rahat oturuyordunuz. 
~un saatlerce a.§k sahneleri seyı-00.1- selerlnl serdi. 'Bily:uk bir dikkat.le utn- . ........ıım 
yordu Slıı~ ealonınum en arka ~ bqladı. Güneş :ışığında -pek na- Jolar, ın.o.vun knplama gerldon ve markizler, Şam ve Morano avizeleri, eskı Eğer sana fenalık yapmak istcsw... , 
tar-•·-""Jd ...,.ltuklnrda nturan h.."- dlr zamanlarda gtt.<ilğl için Adeta ok l.oleksiyonu, sekreterler, kitap etajerleri, aynalı dolap, ma.v.un .. _ ağa~ elime çok :fırs..'\Utır gcçmiJtL Senden 

............,.. ıw ~ le!L lk. l bunu ummazdım. Bu baldın çıplıı.k-lnr ekseriya birbirine sokulu.yordu ve drotkuyordu. Güneşin o sert :ı,vdınlıltı- karyola. sekreter ve şifonyer, tuvalet mRBMı, Vemplr e t.r supurgeıs • lan toplayıp neden geldln buraya? Ne 
Saznn bunları _ g&zlerl herkesten nın, elblaele:rlnin eıddltlthll meydana b3.11çe fem.siyeal, Japon 1J}emelerl, bronz .aplikler, cPrazloab hnza1ı gravür-
tnzla k:ıranlığn al~k oldu!nı ıçtn mı- çık:ı.rmasmdnn endlşc duyuyordu. Bu- l~r. oymalı aynalar vesalr lil.7.umlu eşyalar. lstyorsun benden? .. 
dir, nedir? - çok iyl Tact;ed.lyordu. nun için ev:velkl sene yaptı~ şu en- Gayet nadide Famiy-ver 4 büyük Çın va7olan. büyük :rornıa içerısi de- Y::unada arkadaşlarına. döndü: 

Fakat perdede ve etrafındaki bu t.ıırlyu büyilk bir itina gösteriyordu. nm Erard marka. güzel bir piyano 2 adat )Ionısan ve Uş::ıac Jıalılnn. - Bunlar: "Yurtlım.na. uzun zrmıan-
knd:ır bol ~k sahnelerine rağmen Ehhhh •. · Senelerce karanlıkta ce- IJll••••••••••••••••••••••••••• do.nberl canla bn.şla ba~lılık g&teren 
tendı hayatı bamboştu o seneler- QCn hn.yattıın soma güneşe ve güneş ve halkı za.llmlerin, müstcbltlerin ldn-
den~rl bir takım gol!reler arasında ışığına hnzırlık. . H . J ı I raemnden kurtıırma~a çalışan ko.h-
günterlnl gcçirm.lşti. S:ı.at tam ikide buluştular. Ufak te- emşıre ara'"ıyor i l ro.mnnlıırdır. Bugünden lttbaren .la-

.tek O.şık ta süslenmişti. Kıpkımnzı 1 \LS . ı ı pon hnlkı 'bürrlyete :kn.VU"1Illl.k ve mll.s-
Bır de attık karanlığı se,mJyordu. kesilmiş-ve ıideta -makine lz1 kalını~ tebit siyogonln:r:ın. zalim derebey-

Karanlıktan 11:gık!• demişti. Sınema, gibl tahrlş olmuş ensesine brı.kılırııa lşletmemız hastah2.uesi için Kızılay ccmlyetlnln Hem§lre ın&ktebln- I Ierlnhı ta:lıakkümiinden kurtulnınk ls-
ı;eylrcller !çin n<.' kadar ze'tkll. ne ka- hl"nüz ve accmt bir berbere tlI'aş ol- den d ploınalı ve amellyathanelerde çalı mL' teerübell blr hemşireye ih- ' tıyor 
dar şl!rle, eğlence ne, bnzan me-nık, ..+ tlya.ç va.roır. Talip olanlann diploma .sureti, iyi huy vesik:ıst, evve.lce 1 H•'-'" t m1 dedin Y ada? 
b:ı.zıın hlsl.e üolu bir yerse orada çn- mBu~'.!·lr.ierlnln cl'Arlnl ~·"'tı•- ... B' .. ··A ç At-le ::.,vacd·~mın :f--"·:- -~- ~'""'? u" "' _... uu uh<\ çalıştıkları yerlerden r.1dıklan bonservisler ve üç :ıdet .totoğraflA Jstiyc- ..,... "J~ &t; ..... ~u._ ... ...,... 
lış:ıı:ıa~ lçın de. 0 :derece ıkmtuı 161 adım yürüdüler. Er'kek sordu: c~lderi nsgarl ücret mlktnrnn . , 1 Hürriyet, bu memleketi omnhvedebilir. 
Du unun en guzel filim o\sa bile, ay- - Nereye gidiyoruz (Ergani Bnlan ~ül'k Anonim Şirketi isletme Dirc1ctörlü- Hü-h.et, insanlım -hld>lrl:ne 1hNWturnn n1 sc· ı ni.ın dort z:unanın.da .saat fül · • ... 3 '""'t>" 

buçuk, d rt buçuk, altı .buçuk ;ve do- Suzan omu'ilnnnı kııldırdı: ğü - aden) adresine gönHermclcri iüin olunur. fettan bir ka-ı:tna 'beı:ıızer. Omnı cazl-
kıızdn tekrar tekrar ve gUnlcree haf- - Bilmem ki ... Hava. ÇOk gfrlel. .• besine kapılıp gtttlğln yolun BOnu bir 

ks1 1 ' Adam· uçuruma varncatmı bU\yor m~un? 
ta arca scyredcr.e n z. Hele bazan Sl . ld ıtnı Ne l ? A - Biz, nereden gelin nere- glttl~l-
çok tutan ve hQ.7ll giden tmmıer oıur- deaı Mtnayn g e . .. o ur Bako, _ Kazan Motöru·· ranıyor :ı ..... J~ 
sa •.. Mesela meşhur :Marlmba adın- · _ r: ~K ın1zl bilen .lııso.nlarrz. Biz, istlbdnt ve 
daitl filim tamam sekiz hafta gô.rteı:ll- Sınan şqkın şaşknı adamnı Yüzü- Bu IPbl lflerl :yaptığına. dair belge Ue blıliktc Kapaltçlü'ljllda Ta.kyacıla.rdıll %ulmün düşmanıy_ız. Bugün <Büyük 
1DJ4tl .setdz hafta Yanı iki a.y ne bailctı. "Fakut leblebi gtbl ti:t:ak te • ao mımara.ra 'müracaat. Ja.poyna} mn temelini atıyoruz. Zal1m 
240 k~~~. Bazı gtwtt ~t 11 de N;~ felt :se.glH öj]e tatlı btr gUl~e • derebeylert altaııabna nihayet 'Vet'-
lan ucuz matineleri.de hesaba katar- Ue r.ic:a :ed1yordn -tl nMıayet .-peıkf .•. ı l menın 7A!Ilaflı geldlitnl de bUenlen:le-
sanız bu rakam üç yüze de çıkardı. ded!. Ezine Cümhuriyet Müddei Umumi iğinden: niz. 
BJr filimi 300 kere seyretmek :ve ıJRil- Bıraz aonra Buza:ı gene her günkü Muhilc sebep olrruvJan razıa ııatm gnzya~ satarak 3780 sa.yılı Mllll Ko- - Pekal&. Şimdi ne- npmaıc fllcrlo-
OOrı saat ıı inden &ece -yamı.na ka- gibi karanlııta gömülmü~ü. runrna Kanununa muhnllf h:ırekeıten suçlu Ezlnenhı Fırarik köyllndcn desin? 
dar bütün va1dtlerl karanlıkta ~ir- Hitaııet Feridun:& lhralilm otlu .Hatip All Ö7lloy 111.kkında Eilne &Mlye ceza mahkemesinde Yamada adamlanna emtr -.erdi: 
m~k. . YJl.pılan dl.lrU§llla 'SOtlunda :suçlunun :roıı sabit görülmekle 'hareketi .:nıezkt\r - KollarJnı baftlaym sener:ı.lin .• 

tşte Suzan bundan şlk!ı.ye.tçldlr. Y:mırt NESR1Yo\T: lauıunun 69 uncu maddeslnln Jktncl fıkrası ve Tfirk ceza. k.ı:ınununun ~ Ve kencllakıe dönerek: 
Kendisinin de tatil günleri pt;<k azdır. inci madt:lelerlne uygwı görülerek kendisinin ilç ay on be§ gQn ha.pis ve yüz - :Geml,ye gldeceblıtı, d.001, ıJüniln 
,\yda blr kere... Ve Jı.er ayın son LOKMAN BEKİM on n1tı Jira. nlt.mış ağır para eezaslle tcczlı'eslne karar verlllp mezkiir 'karar birinde blr wmahkenıel ad:ı.1~ ku-
çarsnmbaxında~ tatil \YaPablllr ••• T.u- Bu mecmuanın 35 inci ae.ym faydalı temyi'ı m:ıJıkemeslnce tnsdllc edllınekle kejflyet Mlllt Xorunma Xnnunu- nıluncaya Jc:ıdar gemi ambarında. 
har bir tabir am doğru, syın son yazıl:ırla intişar etmiştir. nun li3 üncü madde.si cereğlnce llıin olunur. (4794) hapsedllecekslnl 

L 

- Yaşasın Yıımad:ı. .. yaşasm Kava -
Mura .• 

Sadruan, blr uırt'o.kLan çıkan gQ
rültülü blr ses h:ıllnde yiik..--cliyordu 

Kava - Mum binlerce 1ns::ının onüıı
de kılıClnı çekml ~·Unıyordu Kenıır 
mAh:ıllelerdckt bütün halk t ba!tnm 
ona lltıh:ı.k etmMl. Herkes ~hürr yet. 
tstiyordu. Yıllnrd3.nber1 zulum ve t.,
kı:nce nltındıı. «hürrlyebe susamı.s bbl 
mllleU bu s:ıad te 1mvuşturan bir 
avu.c korsamn başında Yam:ı.da ne 
Knvıı. - Murııd:m btl.4kn bir ldmse yok
tu. Yoknhanu. zulüm ve t '-:ene n•n 
mer:ke-Ll ldl. 

.Evlerlııe k.-ı-p:ıruın ve glzli mahzen
lere saklıınan siyogonl l'da.'l bh1caçı 
bu .sırada !Zbe bir köşede b başa v r
mlş ko!luşuyordu: 

- Korsanlar yaman çıktılar .. hept
nılzl nımca.klnr. 

- Ben kolay kolay o baldın çıpl.aıc,.. 
lr.ra boynumu uzatmam 

- Harakiri ın1 -yapııcnksı.n? 
- §üphcslz.. 
- İyi amma. hanı.klrl ıuıhraman 

ruhla, mert insnnl:uıı -ynrnşır. 
- Adam sen de, Ka.hnunn.nlığıa 

hangi tam'.tta kalacağı belll olmadaa 
böyle hiiltümler vcnnek de>Cru ~tll
dlr. 

- Yamada kaç aydır llma.ıuml2dl 
taRldı da şu herifi gebertmedlk. 

- Böyle birdenbire şıchr11hltale Y9-

~ ~-
- Ben, bir gün böyle bir !elA.lretle 

knrşıla§acıılPmızı dalma d~nur .e 
ürperlrdbn. 

- .Şimdi blr kurtuluş :yolu lcılmndı 
mı -sa.nzyorsun? 

(Arkası TOi') 

PERl·Li KONAK olmıyor.um. Konağa geldiğimiz gece, Koridorun nihayetinde, elinde bir Bütün odalax, boı ve ,ıplak oldu- Bıurymoor'un odadan çıkacağım 
boğuk boğuk hıçkırılı::lannı duyduğu- mum tutan siy.ah bir adam gölgesi- ğuna,göre Barzymoor'un su &ece ge- aczdim. Aynı ihtiyatkArlıJda gÜ!'Ültlı 
mu evvelce bildirmiştim. O zaman- nin uzun sofa halısını takiben yürü- :z.intisi daha cararrengiz ve 'fiipheli yapmamağa ve Barrymoor'a kendi-
danberi, bir çok defalar, onu ağlar- düğünü gördüm, bir mahiyet alıyordu. aini takibedjp göxetlediğiıni eezdir-

Çeviren: Alll\IET HiLlLl ken yakaladım. Kalbini kemiren Adıunın ancak gölgarini gördü- Ayakluıuun ucuna ıbua hua ve mcmeğe çalı.tarak ociama döndiim. 
• ... . gizli bir deri:li olae. ıerektir. ğiim halde Ooy tve ci1ıleeaine bakarA gürültü çikannamaia çalıpnlk kori- Biraz aonra koridorda iJittiiim ayak 

.~~li!c dö.ner aönmez. J>~•~e~onra4.ne 1'.'1'ilde cevap vcnlecegmı Acaba iflenmif bir Jcababatın ha- Barrymoor olduğunu tahmin ettim dor boyunca yürüd~ ve ya? ~ eeelerinden Banymoor'un çekilip 
müd~le .konuıt'*Mmmıza bütün ona llQYleB_•.m:. '! ~ cev.ı,ı <:ya~ tını.ı myonu tbıöediyori\ -ve :bu z.annımda da a)danmadım. . duran kapının aralığından ıçerıye gittiğini 'llnladım. 
t.af.ilatile Sir ~· anlattım. 'De- postane <mudurunmı oiluna 'Vel'IDlf. Yobıa Banymoor zahiren .elün '.Bmrymoor yavaf yavq ve ihti- baınnı uza.ttım. 
likanlı, -delbal Ba~oor"u ..sn-- Sorsu burada hitti. Ye t..tlı bir .cı.m cörlmdqü halde. :yatla yürüy,orClu. Yüiü~nde bu-- Barr,,moor. :ıwmoeıeaia iıfuinde ·-·~ ~ ~-~~· =-~9:,." 
rak Lon<lraö.n ~ olduiu tel- Allqem yemeğini yerken, Barry• zevceaine kagı,aon derece r.alim ye eızlara ve canilere m•bawı bir hal ~mclmit. elindekim w.,.M- ~~~·L· ·~~ta • 1 O:..~-=·· 
pafı, l>inat ]cenaisiain alıp almaaı• moor rıtııa me.eleyi yeniden ]um:ala• nüieltıiibit bir koca mıdır) da. ~ zemende tavar H hare- )aflmmltı. Bana 1'I v ~ uunwı vır anan nn trlCll' ...., ... 

iau -:sotdu. dı: ])u .a.mm halı .e Mnketleria~ ketlerinde bir korkaklık eezillyoıdu. 5)ellri1"21l9 oı.. ~ ıprcıifili .,,!':: m~ <iiu.)'dmn. Kalak bb~~ 
'Banymoor .bu .uale m~et cev~ _ .:Bendeuizc göndeıdi_iiniz tel- pyri 't&bif -Y.C füpJ.eli octlÜar eai- tJZUD wnanduiLeii. karanJıkta de, gözlerini 4Jozknm bncbDÇ Jca.. ~~'bu. gıcırtınuı nereden celdiiial 

vermez mi'? Herifin bu ikinci ya- garf .hakkm~i ....Uniaıizin mana- yonmı. !E~ patkimııa .... ihu eraaıimuz ip-.c11 .. ~at ~ rıuılı1danna dikip baktıiı. çehresinde bw ıturl& •lıyamadm. 
laııcılıima ve cürctine .doğrutu taı· eını. ıbir ttnlü aıil~amadun efendim, tüP'ü!eıimi liir at -c&ataa liuwuetlmı· .dtiam :.nnettim ._ ~ teen9U de sabı.nalik altımetleri a&rillüyor- Ac:ıM.a i»unun m&naaı ne idH Bar--
-S· o ,a..allerinisin, enıııniyet ~ itimadı- dirmit oldu. · ~ ~dam. du. U_tak burada u UO"ordu. kimi ..,._.Ol' nenye gi~ veya kooğa 

ır ~ t~~! ao~: ızı benden selbedecek hM hangi bir Tabil zamanlar.da bile uykumun Biıumm ~ halanan cenit l>e'kliyorau> Pmıcerenbı k.öıcaind.c küni almııtı'? Çünkü pcnc~enhı er 
.-. - .... ~rafıw~~.aew:en p~e hareketimi meydana çıbrm•ia ma- ne kadar hafif olduğunu l>iliyoma- 1YC uzun~ommıkoridora;Jri hama n~ ,öm~ elinde aıanaa mıa- binde -'ömclruiı. dıJ&n bakarken. 

:mudurumm 'Dlllu, ehn.e mı V.CTdı~ tuf olmadığını zannetmek isterim. nuz. Fak01t hana Sir Henaıy'nüı .mu- 1[117D'dığrnı, :kona~ da sağdan -ve mu. niçin cama dayam,.e:ı) ~izüade bozkırdan gelecek \,irini beklediğin-
- H.,...r! . w Sir Henry emniyet ve itimada baki hafazaaı .azif~ıini verdik~ .oora edl8au w bir uçtan öbilr '!~ kaeiar gör~ ~umzlı]c allmetleri .ne- den ve yahut dıpnda bekliyen hır 
- O\halBe telgrafı bızzat aldıgını ld w ki. d .. '!._• uykum Claha 21yade hafifledi. Uyur- uzandıgrnı eıvdcc kaydetmı§ÜJD, den ilera Keiıyordu) adama y.anar mumla i--t venn :k biT 1 J .. ı d" o ugu ıe ın e upga ıuır cevap ver- ..---
az C\ \·e nası ~y e ın ?w. di ve obn :sözlerini teyidotmek için ıbü- k.m lbile müteyakkız bulunuyorum. .Bar.ryınoor'un -aöltı-i ka.Ybolun• esütün bu ewiller zihnimden -bir si- ütediğindcn ,Uphcm kalmamıfh. 
- Çocuk konagcla geldıgı zaman. tün eski elbiaelcrini de ona hediye .8vvclkei gece. -gece yansından ~a kadaT araladığım kaJ>llllll arka- nema §eridi gibi ıriiratle geçerken. s·· .. b --L k 1 

anbarda bulunuyor um. etf sonra yattığım odanın lioridonuıda ııında bekledim, sonra ~ ko- Ufaim hareketlerini -daha büyilk ibir ulun u muınıcm .,.. aran 
T ı f 1 '-! •· I "' L b" ~- '-- -'- cal • ld d.kk tl .. tl .. k ___ u nOk:tnlan nasıl aydınlatacalı::tmı. B - e gra ı a an ıum oy eyaer Banymoor'un karısı da beni ~on ır UUtım a_,. ..... JI en duydum. yu um. ı a e goze cmege oyua.umn. . "çin.d . a,· takım 

- ~~vcem ~fendim, anbnrdn ha- d;reced: ilgilendiriyor. Tıknaz, za- Dedıal ya~tan fuladım. gür:ültil Ben, balkonun h~a YU~~ Barry~oor'wı • b~ h~ :O ~ey.: =~~~Jı: yoktu'.'rtu 
na getırıp verdı. hırcn hurmetc şayan ve mütcaasıp çıkannanıak için aya)Uanmm ucuna zaman. Barıymoor kondonaı dibine 1c.aç dakika bozkır ıstikamebnıdc .bır muammayı ergeç bir gün çozecc& 

- T dgrnfıma cevabı sen mi ver- bir kadındır. Bundan daha soğuk baee. basa QpJ:1& :vakla§tım. Y•'9.Bf ula_ıtım ve yan a~ bir kapmın ara• noktaya dikilip kaldı. sonra geni§ bir mizdcn ~ 
din) tabiatli bir kadın pek az bulunur yavq açtım. bqmıı d~ uzata- Jiğmdan mzaıi zayıf lfikun bir -o4aP solak .JQı ve elindeki ~ ple 

- Hayır .•• Tel~afı okuduktan dersem mübala~ah Pir aöz aöylemlı rak koridora bir p a~ ginnif old.dunu d~ üAiyerek söcıdü.rdü. 

T~fl"ika No. 41 

.(Arkası yar) 



25 Nisan 1942 
ABiŞAM Bahlf e 'I 

Takıimde Oamanli 
Bankasına ait Binada 
latanbul Kultibüntln 
Ana Nizamnameıl 

~?K~i~ll~lh:J~ 1 Günlük Borsa 1 ta~ devam e,fediği mM- - ____ ;m.:z__ _____ ·--- htanbuJ Bo:rsasmm 24/ 4./IM! Flatları 
detıçe meıgun addıoltmU'llal'. Bu 111ttt 4Jlı '1~ 933 Türk borcu ı. n. m. :4.SO 
le :mıer;mı olaDl&mı btr ııene ms.:rtın · > 6 1938 :lluam.lyell 20.86 
b1ı1nden en'8! tayrtıarmm ~dl 1 - iŞ ARIY ANLAR KATiP VE YARDIJ\101 - ısı. t tm- h1 BİR İRAD - Kadıköylhıde Az!- , B 1933 1kramlyell Ergani 12.96 

Blrlncl 
~"'"'- _ İstanbul pJübü 1,,.hı m1iracaa.t eıtme14tr1 .,.. ldtabete c11 Vakıf han 80/1 numa.re.da bir avu- sl1'! lınmamlanndald nısıf hl&9em1 sa- kupon kedı: 
,.._.._ y b.~ yanında ~lıpnk tımre okur ~- tıJıorunı. Tallpler1n g6rmeııt Sç!n ma.- , , 

~da IU1"Gt1 daime~ ~i a.dreslertnt bfldtmıeleli lbmıdır. Me- MUHASİP - Ya.banoı llaaıılara va- ar bir et.kek veya. lem 1htıyn.ç Ta!'.- halline, rörüşmeJc Ozore Akfam'da 1984 Slvns-Erzurum I 19.65 
btede ikamet eden Tl1ı1c T8"& ecne zun &z:ıı. a.Tdetlerlnde baJ1 da.tırııe hu- tıf p tecrflbell bir muhMlp s11nde Her g0n sa.at biı'de müracnatlıın. _ et z,., rfimuzuna mektlıpla m1ırncaa.t- • • lDM Sıvas - Erzurum 2·'1 l9.'115 
a.aıanna bir lçöma«Ah bMd:tamak. kuktmun ~tteelnden m6stetit ve ,al- birka.9 aaa.tıe muhasebenk1 kıı.nunla- ıan. _ 1 > • 1Q41 Demlryolu 1stlkrası 19.'15 
la arasında m~tı içtlma1ye- ım aeneı caı111I aldatmm tediyeslle ra eygmı Wdv!r eder. eera.ıt ehven- 3 SATILIK EŞYA ö > • , > • ,, U 19.45 
Din Sntıp.fma J1Ll"dlm etm.ek. mtıta.- mtu:ellef oı111:2ar. Maametıtı, Atmt<>s d.lr. .Aqam'da KAtıp. - ERENK ~'DE - Ttıccar camı.sı A. De:mlcyolu taııvllı ı-n 50.60 
.. Te J8El mıonlamda bir lt11tQp- ıınıa,yetınden aıra İ8tanb\1la avdet ORTANIN BhttNot VE DAKTİLO OKAZYON PERI\IANANT MAKİNE- yanında gayet vas1 be.R' ve çıamlık ve A. De:m1l7ollıı.n tahv11l m Gl.2& 
ı.ne, mlthtellf lbıe.nla:rda p.zeteler 9tmtf olanlar 8lmiel ~ aıda.tmm KURSUNDAN MEZUN - Ber1 daktilo Sİ SATILIKTJR - JJ'orşit :ma.ıblı cm mtltenevvi meyvıı.lı ~ o1a.n Mü- A. I>emlr7olu mfunessll sen~ 49.,5 
..-aır neşiyatı mevkute bulund~ nıstmı edet'l htirdılr Fuat Yilk3elln ~ kirnlık- T. o. llerkes Bankası 182.-
ma.lt ııı&1csadlle: OelAleddin Anf r.vu- J'&ln.ıZ er. ~nm. Her hangi bir ~ftessesede altı ve y1rm1 geQdz Şofaz1ı nz Jrulla.ml- tu'. Tel: 601G9. - ı T +. ba ~--

1 "'."' - h ~ ,..,,,.,.,..,"' ıstıeklllertn ............. da M.!.'LT "''• maklne acele satılıktır. Kadıköy · ""' n......u na.ma muharrer ıs ..... 
bt, Tllı1t tnbllyet.1.nde cemal, I8t&n· On bel\ncl madde - eeıraret ey..,,. ~'"I~- ___..... • ~übA..A_ .... a Kadm ..__....ri ....... ,t KhtALIK MÖBLE APARTMAN - T. ~ bankası Oıam1le alt ), 13.'76 
bol ticaret ve sanayi odam 1llll11IDİ Jer1 men.sabln1 ne ~ler römm:una milracaatlah - ı .- w"UW.u "'"'n"" CQIJ ..,. 

.. ttbi, TtıB • WJ>Uyetinde Delaııda memurlni lculObe bıı. olmak ıstemerse ERKEK AHÇI İŞ ARil'OB - Ala- On1?nna. ::=;fonm~~:m~u = ~ ba.= mfimeaau hll. l8S.-
~erler idaresi mnuml kA• "1'11.rk ial>u ntzamn&mllnln '1 et. ıo oa. ıı ot fr&tıga., aıa.tmtca )'mi.ek ptşlrmeslnde SATILIK - Buz dolap Te havuzlan. altı • v se~ellk 1ı:1nı.hkm. Oftven- A. Demıryollan firketı "' 80) 29.50 
tabU~e tin~~d~ 12 ci ve ıs ctı madtteler1nde mutanet fevkalAde ihtisası olmAkla bcrnber ~:~~ıF~~ ış ~A.~ Muamele B1lnımı Beyoğlu: A. Demlryollan oirketı (9' ıoo. 48.80 
Tlltk ~ye oera.ıte tebaalı kultlbe Am1ı da1m1 ola- birçok yrut:sek §Ahıllyetıer ya.runda se- ~~.... ~- e Balo 8dka.k so Postn K . 2270 Beyoğlu Estlhtsar e!mento 16.811 
edllml~ 'bir cemiyettir. rak kabul edlllrler. J.{Mmaflh ~u nelerce çe.lı§"Dı§ elinde bons~ bu- T&l: 21607. - 2 Sigortalı Kredi Fonalye ıeos ua,_ 

İkinc1 madde _ CemJ~ ~e ııevat aidatı dtıııull,;eleı1n1 tru1h1 lal.- lunan aile yanında. veya fabrlkn, has- SATILIK PİYANO - Uç pedallı ld- SATILTK ARSA - Göztepede ~ > • 1911 113. 
lftigal edemtyeceğt c1b1 kulltpt.e w- bullertni takip eden m: iki seneye tane gibi :yerlerde iş anyar. Ve:rlleoek }6lı Neumeyer m.ıub. bir piyano 1k1 ra ınka~ında 1818 metre mumbbalık • ııı Amortl 69,_ 
lll1lr oynama.le dahi memnMur. tııı.ks1m. ıuretlle peşin olarak tediye işe g~re maaş 1stiyecekt1r. Ak.fam'da bln 11my:ı Fatılıktır. Beya~lu Fe~n 12 numaralı müf?Y!Z nrsa.nın tnmnmı, > > Kupon l.ıo 

edebilirler. Bu ttı.b1I l2:a. aıdatı eıene- A.Ç. rilmuzun:ı mektupla mDracaa.t. 
2 

Kadirler yokuşu. 8/ 4 _ s mTeeltresıefon.· 
6
ü
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ç
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bu.çuk liradan m.tılıktı~ Londra nıetlne 1 sterlln ~.22 
'(t....ıh-At1 madde - Kulübtln Tarlda.tı u N k "-Artn 100 d 1ar • 

\''""" yfyey1 her altı ayda bl.Jo otmsk tızere KUŞ KAFESİ - Nllrel ve kristal- evyor ULC e o lo0.'10 
mda~= 0~~P. ~;==: fk1 defada berve9h1 peş1n verel>Ulrler. TF:CRt!Jm1;-i - Ve orta yaşlı bir co- den mamul Tür'kiyenln en muhteşem KİRAUK APAR'.rll\IAN ARANI- Oenevre üzerine 100 
arıtın tesviye~ eonra, bir fee:la. Azayı mumalleyhhn zlk1"olunan müd- cuk dnd.ısı miinnsip bir yer arıyor. Ak- ve fennt kruıa:ı;ra çiftehanesı masasUe YOR - Ta.kslın, Ayaspnşa veya Har- İnlı:re frankı 80.865 
blacak olursıı., me2lktr bakiye m1hı- det zartmda. tahvlll memıırl.yet etme- Gam'da (Dadı) rfunuzuruı. mektupla satılıktır. eehzadebaşı FeY7Jf'C cad- biye caddesi cıvannda altı odnlı kalo- Madtld Ozertne ıoo pezeta 12.89 

sa.rf dllderl taJctltde aidatı sanevlyeyl ta.- müracaat. -2 desi 14/1. Telefon: 20384 - ı rtrıerll bir apartıma.n aranıyor. İkin- Btokholm 1lzerl.ne 100 kuron S0.'12 
bamra.n kulQbQn ~mtullne o- tedl ed rl el veya il.çftncü kıı.t tercllı edilir. Os- Ta.ııvllAt tızeı1ne muamele olmAılll§tlr. 
hma.caJt n kulüp bllt9es1nde zuhur marn.en re e er. FRANSIZCA BİLEN - Mllrebbiye 1.7 ACELE SATILIK PİYANOLA _ A- manbey Şair N!gtır sokak Majlk Ap. BORSA OJŞJNOA 
edebllecS açığa karşılık tırtulal>lle- Aidatı .eenev1yenin ıµtı aylık takslt- anyar. Adres: 6a.lr Nefi rokak No. 43. merlkan mnrka çapraz wm seksen 2 No. y~ mümcant. - ı 
edrtlr. terinden bırtshıtn ve aidatı dfthullyc- Kadıköy _Moda. - S sekiz tunçlu dışan gideceğimden sa- Türk altını 15.IG 

Dördüncü madde - Kulftbün -- nbı ademi tedJyeBl halinde ~u zevat TİCARi '"llllIABERA'ITA TECRÜ· tılıktır. Tat.sllfıt nlm~ 1,.1n AkşaJn LtlKS KÖŞK - Fene:ı;rolu Jstasyo- Külçe altın bir gramı '-83 
~ •--'·'" ~ ... ......__.. n " mmda iyi konforlu ve gfizcl bahçeli Mecidiye l ~ 

lonla.n her gün sabahleyin ııaat do-- kuluv ~a· llfatmı ......,..,...,....:ıer. BELİ - Fransızca. Almo.ncn. ve İngl- Uft.n memurluğuna müracaat. - l Kınn.ızı köşk klrnlıktır ict,nsyonda ec- =============-· 
kmdan 1Uba.ren açıktır. Heyeti idare bu suretle lz:alıktan 1h- • - · 

:raç edllml~ olanlann vereeeğt lmhatı IJzceye vakıf blr ~ ciddi muesse- SATILIK ARABA - Tek ve clft ko- zacı Şevket Kotob. milracaa.t. - r Dr CEVAD M SARGIN a 
Beşinci dd Kulüp bam dal seleme ış anyor. Butün gün veya. ya- ~ı. İstantul +. • • 

ma e - • kAf1 göıilrse Azalık hukukunu iade nm gün hatta. hafta.da Ud ilç gün de §Ulur, temiz .,.,, ..... Brlk .ı.g SUADİYF.DE - eaŞkın Bakknl® Cerrnhpaşa hastanesi c1ld1ye ve 
mt veya muvakkattır. edeblllr. olsa 11 kabul eder. A.kşa.m'da CB. D.) Bankası .karşısınd11 Mnlfil Cemal Ki- denize ve asfalta. 2 dal::ikn me.oafcdc zührevlye mütehassısı 

Altıncı madde - Kulübtln se.neı On altıncı madde _ İstanbulda rlmumma mektupla. müracaat. _ 2 ~e mür:ı.caat. - 2 600 M2 llk arsn sa.tilılrtır. Mürncnat: L:ua.yenehane: Galatasaray Balo 
maliyesi martın birinden başlar. muv--a.t bt ... mMdet ""4 ... bulunan- SATILIK RUZ DOLABI - Dört Şaşkın Baldml, Okul sdk.a.lt No. 6. - 1 sokak No. 4/2. Paznrdan mu.do. 

a.A.A ...... "'ltU• ELEN BİR BAYAN - Ya.şlı 'bir ba- her gün 15 den 19 a kadar 
YedlncJ madde - Kulübe layı lar, lzayı daımeden bir mt tarafın- yın ev i§lerlnl deruhte edebllect'Jt ayaklı, tlç gözll\ Fr!Jider ~a. m\\- SATD..IK ECZAHANE - İyi b1r 

daimıe olmak Sstlyenler bayı daime- dan heyeti Sda2'eye vaki olacak mil- tddi temI bl aJle mı muayene- lremmel bir b1J2 dola.hı satı.ıktıl'. İs· mevkide satılık bir eczahane vardır. 
... A- r1n 1'"' lAo bl - ....._. c ve z r tl~er 40019 numara""' telefon ede-

den Bd u.t ta.re.tından ta.kt1m olun- raca.a: .. ıue e "" ay.... r mu ...... .,. hanelerde de çahp.billr. Mllna&tp bir blll Ad . Takslm "A. d d aoka.k Tallplerln Beyoğlu Alahamam No. 60 
malt JAzımdır. Kultıp basının on do- için muvaldtat lza. olarak kuHibe ka- 1§ arıyor. Akşam'da cE.L.E.> rllnıuzu- K r. ~· 

3 
N Y e e ' partümert ve tuho.flye Kodeks mata-

Jı:m yqına dahil ol&nlardan ohıınsı bul edJllrler. Bu lld ~ mtıddetln na mektupla milracaat. - 2 onı.y a.pa: mıa.nı, 0· za.sma mtıraeaat etmeler1. - l 
ft blr clna.yetle mahkfun '1"8Ya hlllru- httamında muvaöa.t ls tara.tından , 
ku medeniyeden mahrum olmamMJ T8ld olacak mnracaat tızerl.ne tı,t>u HUSUSi GARSON - Yüksek aileler 4 _ Kiralık • Satılık 11500 LiRAYA SATILIK APARTl-
m.qrut oJmakla bera.ber, takt.1m eden mtlddet temdtt edllebIDr. Heyeti ida- yanında çalı§lltlll tecrlibell, kefll gös- l\IAN - Sultanahmet elvan. 3 dıl.1rell 
bayı da.lmcnin namzetıert pbsen re bu bbll namzedin b.bulü veya tereblllr bir garson hususi garsonluk 1000 LiRADAN _ 550.000 liraya ka.- senelik gellrl 900 liradır. Sultanah-

w.mndır Azalı~ bbul anyor. Ak.§am gazetesinde A.E rümu- met, Dlvanyolu Si numara EmlA.k alım 
tanımaıan · ...o.t taliki hususunda reyi ha11 1le ve eı'k:- zuna mektupfa. milra"""t. dar muhtelif yerlerde muhtelif kıy- tun işleri Tel· 21807 
bü:kmdaki talepleı iki.tıp Df'7ldlru1~ ııerlyetle itayı brar eyler. Muva.kbt ........ metlerde sattlık ev, dllkk!n, han, ,_sa ____ • __ .--·-----
bir defteri mahaa.sa tayıt ve z1rl nam- Azanın atdatı fehrlyM on birinci BEYANNAnlRYE TABİ - Ticaret- apa.rtıman, pasaj, yalı, vlllA, arazi, :. : O: :"am':tı~ maddeye tevfikan heyetı idarece ta(yin hanelerin derterlerl. tutulur. Bllrı.nço atsa, tınık ve aL1re gibi eml~k '* bunlan taıktim eden rızanın esa- ohmacaktır. Muvakkat lzayı taktim kAr ve zarar çıkanlıt. Geri kalmış almak ve santmak ıstlyenlerln 
-•- _ -ıı 

1 
.. tlmaJ..-te... ._t''"AP eden datmt Aza Azayı muvak'ka.t.ln Uk hesaplar yazılır. Mutedil şartlar 44438 Ferdi selek Türk EmlA.k Bürosu. Os-

_..... ... ıu&a. v ,.,. 0 •• •un ö Telefonl• m ........ ...ı.... ra ıl "'"' ~ lata Ömer Abit han 1klncl ka.t No. 23 
JDU&meleelne baflamuıdan evvel ae- ıt:1 ...., zarfında bu nizamnameye g re .. ""'·~~ a n m-... - "' telefon 42368. - 3 
~ a11n mMdiıtle Jrulitt>ftn alonla.- t&hattuk ede.bilecek bortla.rmm tedl-
1111& talik edlllr. Bu tallkten mabat, yes!nden meşuldilrler. BfJFE VE l\IEZE - İşl<!rlnde ala- 900 LİRAYA - EyüP-'lJltanda a;h-

tu.rka alıı.frnnga mükemmel idare c-
blQp lzasınm Azalı~ teklif edilen On yedinci madde _ ....... anbula mı- şap 120 lira kiralı satılık ev. Galata .u~ deblllr btr Tilrk genel iş anyor. Bey- ö ""'"-..... 
namzet hatlandnkl itlrozatı ınuıht.e- saf'~t .... gel'"''· k:1m-lere .... .,yı dA'· · mer Ablt han 2 nci ka.t 23 No . .lw ... uıç ...... ·'""'9 .,... cı...... ı.u oğlu Kalyoncu'ltulluk No. 150 Mad:ım 
:melelerlnl dermeyan edebllmelerlne miden blrl tarafından heyeti idareye Emlak Tel: 42368. - ı 

40 BİN LİRAYA SATILIK APARTJ. 
l\IAN - Şehzadeba§md& tramvay 
caddesine yakın çift ve ee1dz dalrcll 
seneUk gcHrl 2'i00 ıtrn. beton.:ırme btl
tiln konfonı baizdlr. Bulta.naJımet, Dl
vanyolu caddesi 9 numara Emll'lı: alım 
satını 1§le.r1. Tel: 21807. 

16500 1.İRAYA SATILIK KARGİR 
KONl\K - ca~alol!;lu, tramvay cad
desine pek yakın ronel!Jı: gellrl 1500 meydan hlratma.ktır. Sofiye - 1 

valı:1 olacak müracaat üzıerlne dillıu-
9e'k1z'nal madde - N&Dm!'tlerln ~ Tarakul nrtleblllr n bu varaka 

ka.y1 daime b•jkl!nnı Atıs&p edıebUıme- blOp .ıonıarma bUA Ocret döhul 
Jer1 heyeti idarenin llakal sekiz Aza- hakkını bahşeyıer. Bu !kabil zevatın 
a:ım ~le lttnıaz olunacak ka- ısı.m. ve sıfatı, mahalll ikameti, ve 
ra.rla taha.kkuk ecııer. Hln1 lntuıapta tendllerlnl takthn eden zatın l6m.l ve 
lıCI namzedin aıeyhinde üç reyin zu- dühullye varn.tasının tarlh1 blr def
Jnıru b:ıtllıabm tallk11ç1n krdldlr. teri mahsusa kaydohmur. DühuUye 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
SATILIK ARSA - Kuırılcapı Ttlrbell llrndır. Sultanahmet, Diva.ııyolu 9 nu

caddeQııde 7,7':> yQzUl 183 metre mIDJı::- mara EmlAk alını atım lflcrl. Tel: 
tür toprak.sızdır. 2000 Ura. Slrlteci Ke- _:ı_ıso_1 __________ _ 

ACELE ! KASADAR ARA..."iIYOR -
25 HA 3!1 yaşlarında başka yerlerde ça
lJ§mJ3 tecrilbell 2 kasadara ihtiyaç var. 
Bir reıslm, ketıı ve adresi <Reslmler 
iade edllece-kt4.r.) Akşam'da A.H. tn
muzmıa mürncaat. - 2 

malbey .s1neıması yanındakl ~ 
M<ekkl. Tel: 22955. - 2 

SATILIK AKAR - Dlvan:yotu ca.d
de6l k(ışe başı kıraathane \'e odalan 
kfı.girdlr 50000 llra pazarlıklı. Tel: 
22955 öz EmlAk 4 ten '1 ye kndar. - 2 

26 BİN LİRAYA SATD.IK APABTl
MAN - LAlellde, beş da!rell eenellk 
geliri 1800 llrnd.ır. Sultanabmet, Dl
v:ınyolu 9 numata EmlMc aimı sa.tun 
ı~ıert. Tel: 21807. 

Dokuzuncu madde - İntıba.p reyi varatalan Azaınt sekiz glln 1çln muM 
lı.af1 11e yapılır. İntıhabm neticesi tıeberdfr, Diihullye vanıltalan heyeti 
(kabul) veya (talik) kellmelerlle 11A.n idare Azasından bir zat tarafından 
elunur. lmZ& edllm1f olmak llzmıdır. Bir ml-

BİR HADEME VE BİR ÇA1'1AŞIItCl 
KADIN ARANIYOR - Ş~U ron l.stns
yon, Şl.şll cerrahı kltnlitlne müracaat. 

-2 

9500 LiRAYA SATILIK APARTl-
1\IAN - Ulellde, trnmvn.y caddesine 

SATILIK HA!l.'E - K~ukta yakın 1-kl dalre11, senelik gelirt '160 11-
bütUn koruoru camı nezaretıı yarım d s 1 

İntlhal>ı talik edilen lza ancak altı aflr hayı taktim eden kulüp !zası 
ay sonra AZ2.lılt 1çbı yeniden ınG.racaat mkaflrin kulQp kaBaBma 16 ncı mad
edeb11lr. def• göre tahakkuk edecek duyuna

Onuncu madde - halılı kabul 
edilen zevata teyf!:Yet tahrlren teblll 
e>unur ve aynı amanda lı:end1ıshıe 
knJO:p n1zaınnamel da.hlllalnden bir 
nlıshası gönderilel'6t aJda.tı ameviye 
111 dilhullyeyl tediyeye davet edlllr. 

tmdan mesuldilr. 

On aeklzlncl madde - Kulübün bll
cftmle A.za.sı adreslertnl kitabete k.ay
dettırecetıerdtr. Kulüp ta.rafından iş. 
bu adreslere yapıla.cıı.k tıebltgat kulüı>
ce usulll dalres!nde icra ediJ.mlş ad
dolunacaktır. 

kft.glr bahçen ve mülkttlr. 3600 Ura pa- rn ır. n tannhmet, Dlvanyolu 9 nu-
zarl:ıklı. Tel: 22955 Öz EmlA.k 4 ten mara EmlAk alım sabm iflerl. Tel: 

iKI FEN 'MEMURU ARANIYOR il ye fuldar. _ 2 _
2

_
18

_
07
_·-----------

İzınlr mıntakasında b1r su L,inde bl- , ACELE SATILIK Kt1Çt1K VE HNi 
rlsl arazı üzerinde aplikasyon yap- ŞEHZ.ı\DE CAMist U:ARŞISINDA - APARTJMAN - Sultana.hmet meyda-
ma.k dlğert burada t'ıllışmak üzere Terkos, hnvagaZJ, elektrlk, kflgir 43 nı son dlldll taş tıı.:rşısı 68 No. 8 den 
ıccrÜbeıı ikl ten memuruna ihtiyaç Ura kiraya m'lltebamıınll mülktür 6500 ıo a kıl.dar görlllebUlr. - 2 
vardır. Tallp olanlann pazardan maa- llra paznrhklı. Tel: 2'.9!15 4 ten '1 ye 
da her gün saat ıo - 12 arasında 40141 kadar. - 2 
telefona müracaatla l.zahat alması lA- İRAT iÇiN EV - Oedikpaşa clva
zı.mdır. - 1 nnda taraça sa.nııo ıa lira ,kira.ya mil

MEMUR ARANIYOR - Eski, yeni tchammil klglı: 200 llra paznrtıklı. 

SATILIK ARSALAR - Yenıttöyde 
deniz kena:nnda iki arsa ıalılıktır. 
Malümat almak 18t1yflllleı1n paa.rdan 
maada Tel: 48152 aat 4 lle ı aıwısı 
müra.caatla.n. - 2 

On dokuzuncu madde - Kultip yazısı dilzgün da.ktllo bilen bir me- Tel: 22955 4 ten '1 ye tadar. - 2 
ba.mıdan olmıyan ve'f& yedinde dil- mur aranıyor' isteklilerin Slıtcecl Li- SARAÇ~'EBAŞINDA. - İst1kW 11-

~'Zevcim 
Gözlerine 

rınanamıyor!" 
Ve on yaş daha genç 
göründüğümü söyliyor 

Z ftdJn "'bu ek!- Bakınız nasıl 
. den bir barl- n.uvaffa• 
kaıiır., cu,,or. An- oldu"'? 
cak lld u kadar evvel alnımda ve 
gOzlerlmle atztmın etrafmda çlı.cl-
1er ve bunışukluklanm vardı. Ha. 
k.ikaten "Yaşlı., görünüyordum. 
BugQn lse, bUtiln bu çlzgllerlm ıtay. 
boldu ve arkadaşlarım blr cenc 
klznı cildi gibi parlak, nermln " 
~ olan cildime takdir naz.e
rile balaJor~. Her akşam 7atmaz.
dan evvel clld gıdası olan pembe 
~ Tokalon k:remtıiı kullam
ıororn. lferk.lblnde ~na Univer-
8ltıest profe96rlerlnden biri tar~ 
dan keşfedilen. rençlltin kıymeUI 
w eadp cevheri olan "BJocıel.. var
dır. GOndOzleri de clJdj beJulatap 
ıumu11ttn, ~ noktalan lideı'esl 
" 9C* mesvMJeri Slklaşbran he
m renk1eld To'kalon krem1ııl lcu~ 

~· 

J!u aidatı dübullyıeyl tesvıre etmiyen 
J1!Dl ba kulüp salonlarına dtihul 
hattından mahnnndurlar. Heyet! 
~. tultlbe kabulü ta.rih1nden iti
baren bir ay nihayetine kadar ted.l
Je8fne mecbur oktutu aidatı tesriye 
.uniyen lanın bbulll baJdnndalı:I 
taran fee.tıedeb11ir. Yeni kabul edllmit 
olan Aza !tasına mecbur bulundutu 
meballği tediye etmedikçe kufüblln 
baya temin eyled1Rl menafi n imti
J"Udan istifade ed~. Heyeti idare
ce müttahtz mukarrerat e$k1 bala.r 
ıtbi :yeni Azalar hakkmda da. merldlr. 

hullre varakuı bulumnıyan zevat man Han 2 cİ kat 28 numaraya mn- LA.ı.ELi, FATİH, CAGALOtLU, stR- sesı .sırasında 18 No. ıı hane beş ay 
beyetl idarenin taran maıısusuna Sk- racaatıan. - l RECİ - seıntıerlnde satıllk e.ml!ik mtı.ddetle k:iraltiır. istQene eeYa da- ALMANCA DERSLERİ - Usulü ted-
tıra.n etmedikçe kulO:p saıonıa.rma vardır. Slr1cecı Kemalbe'y sineması ya. h1 verll1r HavagaEJ eu elektrtk n: r1s1 mükemmel olan bir Alman bayanı 
biç b1r aebep ve suretle gl.rmezler. işçi GENÇLERE - İyi bir lltc ça- :ı: :ı~~~ Mekkt. Tel: 22955· • dır. içındeıcııcre mÜra~at _ 2 Almanca derslerl vermeıttedlr. Pazar-
KulW>lln ecanlbe mahsus odala.rma lı.şma.k 1stlye:nler Rımpaşa yokUfU ' ç · - • · dan maada her gün saat U 4en '1 ye 
:mlsat1r davet eden lza. davetll gel- Nesuhl.ye sokak No. 3~ m:=~ ACELE SATILIK KARGİR BlNA _ + ... ~'!.._~ SATILIK İRAT - Gc.tıepe lmdar. İstlklll caddeal. 133 Hasan beV 
d.ttlert k1mselerln eeret ve hAyslşetlnl Torna tesviye ve f e Dört kat ~ datre her lca:tınıdD. ~lı\ ~~ caddes:lnde iki dtlklin 11ze- apn.rtımanı 2 cl merdiven ı tat 8 
tl*effül e'C!erler. olıı.İılar ~relh edlllr. mutfak banyo elekt-'~ k d • rln<ie Dd odalı hane mu. m6ftem41At numaraya miiracaat. - ı 

..... t e ' • ~-. su, uyu, e- acele •tılıktır. Taliplerin altındaki 
Yl.mılnci madde Kulübün emri FOTO SAiT - Bayan ıezg ..... ar v ntzıe nazır daraçalı kôoe başı ayda 40 99 numaralı berber alonuna mllra- atYAZtYE VE TtlRKÇB DERSLE· 

ldaresi on 1k1 zattan mllrekkep bir kelli verebllecek çırak arıyor. Kai:>fll· llrn. icar getırtr YenNmpı Asya sıoıkai caatıan. _ 2 Rt - Tecıill>ell bir öğretmen tıırafın. 
On blrlncl madde - Azaşı daime heyeti idareye ınevdd olq> her eene yete göre ma.a.ş verileoektır. Tak.sL"'ll S3 numaralı, içindeGdle.re mliracaat. dan ilk mektep ıalebclerlnln evlerin. 

cem.lyctıer Jtanun\D'l 2 el maddeslnin bunun nısfı heyeti umumiyece reyi Sinema içlne müracaat. - 1 _ ı B.\KIKKÖYVN EN GVZEL 1'E- de denı verir. Aqam'da (M.Ü> rümu-
1 uncu fıkrasında mllndertç haddi te- hafi ve eksertyetı muuab. ııe lnWıap 1 k ..,...,.ALıv APARTlMAN ARANI- RİNDE SATILIK EV - Deınlz tena- zuna :rnQtupla miiracaatlan. _ 2 
cavtlz etmemek 111.lel'e eo 11.ra dillıull- AVUKAT YANINDA - Ça ışma .n.JA .o. nnda dcnlı b:ınyo51le gazino clva-
Je ve 1k1 defa otum&r l1radan eo ~a :UU~~;ti~~eJu~ır ~: IWere bayan ve bay blr ldıttbln Yeni YOR - Aya~, 'l'a!kshn, Tallmha.- nnda içi dışı yatlı boyalı metızüı 6Uyu ÇOK TECR'CBELİ - Lise protesöıil 
aidatı .-ınetiye ita ede!ter. Kulübe '" btr lcAtlbl fahı1 intihap eder. He- Posta.hane anası Basiret han No. 21 ne, Cfüangtr semtlerinde ilç odalı k\- 9lçck babçell elektrik hava.gazı ve İng~e. Fmnsı7.Ca dersleri verir. 
kayı daime ola.ralc k.al>ul edllen zevat )'1etl idare ille içtimaı umumiye kadar akşam 5,80 - 6 arasında mnrocaat. ralık bir apartmuı.n aranıyor 9 - 18 telefoou havı aığlam 9 oda. Bakızlı Me'k~ tnlebelerlntn derslerlnl lZah' 
lıkabi tabID:Jerl.nde o seneye malıınıs nndi arasından 1stıfa edecek olanla- - 1 a.ramnda 42085 e müracaat. - f Yalı aokat No. 4 her Z3man lçlndekl- eder. Her yere gider. Şa.rtlar müsait-
aldat ~ dühuUyey:l kulnt>tln bB&sı- nn yerine d1ğerlerl.n1 kltlha.p eder. 'f AZIBANEDE ÇALIŞACAK - En KİRALIK ODA - Nl§a.n~, Koda.- tere müracaat. - 2 tir. Aqam'd.ıı R.R. riimuzuna. - f 
na tediye etmeA"e meeburdurlaıı. Maa- R--• fd k dl __ ,. __ ... _ _._ •-"-..11•-ı bf••-•· ~e daktilo sok ~AAo LİRA"A Ktı .. ı- s1 al Jll&f1lı 31 ağusıo.. te.rıhlnden llOill'a "'s~... are en a.-. ... u .... a mu........ az o ... ~ .. , .. u.:.• >ı1 ....... '""!I • m.an ak, 89 numarada güneşli ft ...,., .a - -"'" 8 od&, txın- ı ABKADAS - Fransızca der -
bbul ed1lmlf olan Aza alda.tı aenevi· taten gaybubet edeceı'k olanla.mı ye- bllir blr Türk bayana ihtiyaç 'ftU'dır, balkonlu, gayet tiıtbht, mobilyalı ?e yo, elektrik, terkoe yeni muşrunbalı m.ak ıstt;roruz, Fransıcza tlcarl terlm 

nısf vermete mecbur rtne, avdetlerlne kadar ffayı vazife 12 - 14 arasında Kara.köy Pala.s beşin- banyolu bir oda. !dralıktl!', 1ç1ndeıkll~ bahçeli Kadıköytlııde ~ kullanlflı ve Tilrk~ Jcuvvetll olanların Beyot-
Je'llln yalnız mı - etmek Dzere d11erlertnt 1ntlha.p eder. c1. kat 18 numaraya mtıraeaa.tlan. - re müracaat ..... Uebillr. _ ı bir fJV sablıktır. Galata ömenı.bıt Ju P. K. 2265 e mtırn.caatı. dur. Heyeti idare dMıullye nan1n1n ' .,... 
mahdut b1~ miiddft 1çln almması.nı HQ:>'etl idare lAakal ayda. bir kıere BİR BAYAN ARANIYOR - Kon· han 2 c1 kat Türk Emlak No. 23. Tel: 
tıaıbtı karara. alabWr. alelA.d.e ve reis tarafından lüzum gö- torlu b1'r apartım.n.nda. tıç kl.§lllk bir DEVREN SATILIK BAKKALİYE 42368· - 2 MEKTVPLARINIZI ALDIRINIZ 

rQldQ.kçe ıuretı fevkalAdede a.ktl 1çıtl- a.Uen1n yalnız yemek 1Gler1 içlıı temiz DlJKKANı - Ulel1 Fethlbey caddesi 1900 LİRAYA DÖNVM1' 1 DÖN't!M 
On Jktncl madde - Aidatı senevi- ma eder, fevnlAde bir içtlma M gibl ve dürilst bir ba:yan anmıyor. Ta.k- No. 20 bakkal Vellye. - 2 SATILIK ARS.ı\. - Kadıköy Ksıltop-

:reı:ıın tediye! mect>urtyeU her sene bir aebebe müstenit 1se olba.ptak1 de.- s!m La.martın cadde61 Çellk Palas FABRİKA VE MATBAAYA E.LVE- ra.k Kuyubqı ctvannda :Ud. 7tsltı. Oa-
mart iptidamnda taha.ldruk eder. NI- vet tezkeresinde zikir olunmak IAzun- No. 8. - ı RtşLt BİR BİNA SATILIKTm - ca- lata ömerabit han DdncJ bt 2S No. 
anm bh1ne kadar işbu aidatı tesvl· dır Heyeti idarede altı r.atm huzunı Ra~lunda tuırlka ve m.etba& ıttlh:ır Tülit Emlrtk. Tel: 42368. - 1 
19 etmem.il olanlat'ın esamlsl kulübün ni~bı mfizalrere için kA11d1r. BjR &StSTAN DOKTOR AKANI- t:ına elver1§ai betonanne yeni blr b1na 
btynt: mlanuna W1k olunur. Mayısın YOR_ Gece " gündüz hususi bir satııertır ... ,. • .,_ tdareshıe mtırocaat. 
blrlnden evvel aidatı senevtyeyı tcdl- Ylr:ml bırtncl madde - Heyeti lda.re .... _ ...... _...,. al _._ üzere 80093 tele ·~· 

i l •-ı 1d ....,.. """" ~ .......... ,mue. Ç ı§Dlw.. - Tulefon: 20681. - ı9 
7e etm yen er a.u. ık mfatını ta.yt>e- kulübün emrt a1c;:ı..ıne mu.ucalllk fon nwnn.rasına akşamları 6':1At 17 de ,-------------

C500 LİRAYA SATILIK KAGİR 
EV - Taksim l.bldeslne, 1 da.k1ka 
Tarlabaşl, Dotramncı soknk No. 8 al

Gazetemlz 1dnrehancs1nl adres 
ola.rak göstermiş olan kntUerl
aılzden 

İngillzce ötretmen - X. 15 -
M.T - X.T.N - K.A - ILll -
F .B - Kelepir ko&.ra - L.K -
M.N - B.A - Möble - Ev -

ll.R - F.lJ 
derler. Heyetı !dil.re bu mühleti uzata.- btıumum mesalll tan7Jm ve ıntJzanun müra.oo.e.t. - 2 ANKARADA VE İSTANBULDA -
blllr. muhafazası için n.hkamı mevzua dal- Her kıymette emIA.k almak 1'tlyenle-

res1nde mfuıns!p yörece~ mukarrera.- tşçt ARANIYOR - 3 tornacıya Uı- ı1n acele müracruı.Uan. Onlnta ömer
tı ıttlhnz eyler. Heyeti idare nlzam- t1yaç vardır. İsteklllerln Qell.k iş Fab- ablt han 2 el ka.t 23 No. TQ.rtc Eml!k 

tı oda bahçe, kuyu, tertcos, elektrlJc namı.arına gelen mektuplan !da.
mevcut, evkaf vergisi yoktur. Pazar- reııa.nemlzden aldınnalan ricıı. 
tesi, ça.tşamba, cuma 3:Uıt 2-5 1ç1nde- olunur. On üçtıncü nıa.dde - Kulübten çe

t1lmek niyetinde bulunan rıza mnrtın 
b1rtnden evvel bu bapro.ki ka.rarlannı 
:tuHlp kttnbetlne blldlımek mecburi
yetindedir. Kulüpten çc-kllmek hak
kındaki niyetıerlnl martın blrlncl gü
nüne kndar kit.o.bete bildirmemiş 
olanlar sene! Atlycye mahsus atdatı 
aencvlyenln tedlyesllc mükcllPft rler 

nameyi esasiye veya umumi heıyetı rlkasına. müracaa.tınrı. Kahraman Bfiroou Tel: 42368. :ıı:ııcre. - 3 ------------~ 
mukarrerntınıı. mugn.ylr kararlar ltt.1- Barbaros Bayczlt Fuat Pnşa. No. 5~: 2- SATILIK APARTJMAN VESAİRE - 5 - MÜTEFERRiK 
haz !.'demez. İdare he~i cem.lyetler ------------- İstanbul, Beyol::lu, B~. Kadıkıöy 
kn.nunununda. ynzılı deft.erlori tutar. ALMAN MVRERBİYE ARANIYOR - ve Bostancıda en güzel, mutena yer- İSTANBUL CİVARINDA - Arazisi 
Ku!Ubün hayntına ve mevktlne müte- Altı yaşında çocuğa tıa.ıanak için mü- le.rde apartıma.n, arsa., d~ ve münblt ve içinde menba suyu olan blr 
n111k olan mesaıı ancak 1çtıma1 umu- rellblye aranıyor, Kızıltoprak Kala.- akarlar satılıktır. Kadıköy Moda. cad- çiftlik ~etJimesl için blr stm1a c>tlar 
mide müzakere edllebUlr. Dll4 cad. eı«trllc deposu yanında desi 104 numarada Em1lkevl Naci A- ortak aranmaktadır. Posta kutu u 3 3 · 

'1&11. - 16 Telefon 11aaı. 

BOZKURT EMLAK 
3 ile 300 bin liraya kadar satı· 

. lık Emlak, çiftlik ve han hemen 
satılmak üzere ka1,;ıt ve tesciı 
ediyorum 
~a ... :; ı:r . .• . _ : .. ~I'! ... - · ~ • 
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HIZIR 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman di lerinizi hrçalayınız 

KAŞELERi 

BAYANLAR! BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRJP, ROMA TIZMA 

Şık bir bayan şapka· 
sından belli olur! 

Ve bütün ağriları derhal keser. 
Sıhhiye v kA.letlnln ruhsatını haizdir. İcabınd:ı. günde 3 lı:aşe alın:ı.bll1l. 

Ş N 

l\ilağazasmın zevki.le git'.nlrseniz 
dalma şık görüneceı®n!Z. 

Yazhk Açık 
Renk Fötr 
ve Hasırlar 

GELMiŞTiR 
T a§ra için sipariı 

kabul edilir. 
Sultanhamam 46 

RADYosu--
Bozuk olanlara 
YEı.'lİ TESIS EDİLEN 

MİNERV A RADYO 
atelyelerlnde her ınaıimda rad
yolarını tamliı ef;ttret>lllr. Ta.mt
rat garantllldJr, evlere de adam 
gönderillr. ADRES: 

Eminönil NlnıM ıilesl kal"lfısı 

miNiiaiıiıııı ibeiY:lihiiaiiiın.İlllİINii. "im' 'mTiileıiiı :Iİİ2iii35il!iıl ıl 

Öksürük ve Bronşiti 

TURAL 
Koınpı!me:erı derhal ke.11Cr. Heı: 
eczanede kutu.,"11 35 ku~t,u!'. 

Bolu sulh hukuk h!iklmliğinaen: 
375 
Boluda. Oüm.hurıye~ Terzı.hanen ae..

'hlbl İhs:ıu Pulo.Uı tanı.fınd:ın Bolu 
Iİll:lili!Zi::llmliiEl!::m::~mmmıım::aıi Yoka.n Soku köyünden A.rl>a oğlu kızı 

Kirahk veya 
Satılık 

Çok işlek yerlerde devren veya 
mobllyn lle kiralık ve ayrı nyn 
verilmek şartlle üç gazino satı
lıktır. Sanat sahibi ortarı:: da alı-

1 
nır. Klrnlık yem~Uk ve garde
rob vnrdır. İki gazino direktörü
ne, garsonlara ve artistlere lhtl
yaç vardır. Slrkccl Vezir çıkıntı.zı 
No 8 de Süıevman . 

Ccmlle kızı Müzeyyen ve rüfekalan 
aleyhine !kama cyle-d.lğt lza.lei şuyıı f 
divasında hisseclarlJ.rdan Yokan So-, 

1 

ku köyünden All o:mıan km Em!ne, 
knrlyeden Ali O..;nıan ~lu ismallln 
ikametgahlan meçhul kalmış oldu
ğundan davncının llAnen teb11.ga.t lc-
rasun ıstem!ş muvafık bulunan ~
bl veçhlJıe davetiy-e maknmına kaim 
olmak ilzere duruşmanın bırakıldığı 
28/4/912 salı tnınü s:ı.at 10 da Bolu 
.sulh huk.U'.ı:: me.hkemeslndo bllasale 
veyahut bir veldll mtidan bulundu:-
mal:m ilin olunur. 

K ymetlı zilmr t yüzük 
Sandal Bedesteninde te~hir edilmektedlt. :;o '4 ı il! pe~mbe günü 

:ıat U de satıl:ıc:ıktır. 

SAÇ BACA TAMiRi 
"İPEKİŞ,, Şirketinin Bursadaki fabrikasııun 25 metre 

irtifıundaki saç bac:ısı tamir o1unacnktır. EhliyetH taliı>le
rin görüşmek üzere istııııbulcla Yenipostan.e caddesinde 41 
numarada 'İPEKİŞ,, Şirketi Umum Müdürlüğüne müra. 

cnatıan. 

EK 
BURSA DOKUMACILIK VE TRİKOTAJ 

T. A. Ş. UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Yünlü ve ipekli dokuma mühendis
lerine ve ipekli dokuma ustalarına 

ihtiyacımız vardır 
Bu iılerde tecrübe ve ihtisuı olan talihlerin bir fotogrııf ve el yazılı 
hal tercümelerile bizzat veya mektubla lıtanbulda Y eııİp<>e·\aDıll~ ı 
caddesi 47 numarada ummn müdürlüğümüze müracaat etınele 

bildirilir. 

lıil&&--•Sııyın müşlerilerimi7.in naznn dikk:ıtine! t:l!ll!!m __ _ 

Hiiseyin Hüsnü ve mahdumu Şükrü 
Mısırç=ırşısındakl mağazamız şimdi Telefon müdurlüğii karşısında 

r edlt Hanın alt kısmında olduğunu bUdlrlrlı. 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, Yorgıın, 1"ııtak kullanın:ık hem ı._:ı;enize h t m de 

5f~::::~:r8 BiR KUSTU u YAST! 2 iRAOIR 
Yastık, yorı;:ı.nları da pek ucuzdur. Adres : t . t::mbul Çakmnkcılar, San
dalyacılar sok •. Ümer Bali oğlu Kuş tuyu Fabrikası. Telefon: 23027. 

ZEN· 
't'ENİPOSTANE N~5 Trl.41378 
ITRİYAT /t\AGAZA VC DEPOLARI 

ö$1L~IJD~ 
&~ifO~~&~ 

ö~ü~ 

Maden mühendisiaranıyor 
Gaıi>i Ana.doluda L>-to.syona yakın bit madende çalışmak üzere bir 

maden muhendtsı nrannınktadır. Ta.llplerln Galattı.da thıyon hanında. 
41/42 numnrayıı nıürncaatıan 

HASAN 
TIRAŞ BLERO 
F I RÇALARI 

l • • 3 11 

HASAN 
TIRNAK 
CiLALARI 

Çıkmışhr. 
Yeni moda, en n:ı.dlde cllA. en parlak 
ve :rcvkalMe :t'enk. sa.bit devamlı 

blr cazibe. 
BASAN DEPOSU ve şubelerUe ptq 

yerlerinde şişesi 30, büyfik ~O Kr. 

2tJ Nisan 91'2 Paıar aqamı saat n de ijeblr Tl,-atrosu Komedi lrısmmctı 

Türk Matbuat Tekniayenleri Birliği menfaatine 

BUYUK USA ERE 
Bu müsamerentn progrum; k.lym&W. iti san'&taf.t"llW9 

VA SA VE 
Ve ~ tarafından verilecek K~ Uıt 
ŞEHta TiYATROSU Sı\NATK!aLARINDAJf 

HAZI va VASFI RiZA'nın 
lştlraklle temsU ed.iJeeek bir I[ O lU B D ı teşkil etmekıedlıl. 

Seyircllertnln alkıf ve takdlrlertnı Oserlnde ~ 

Meıhur ÇALIKUŞU'nun millt koıtümlerile 
- yeni oyunlar 

Biletler ş~ Tiyatrosu. Komedi Kamında satıımaktadD. 
Der tarafa "'8Atil nakll7e temin edllmlftb'. 

Tiirkiye Otlmhuriyetl 

Z i R A A T B A. N K A S 1 
Kuruluş tarthı: 1888 - Sermayesi.: 100,000,000 Tlltk lirası Şube W 

ajana adedl: 285 
Zirat ve ticari her nevi banlra muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Ura Uaamlye Yeriyor. 

Ziraat B:ınk:ısında kumbaralı ve ltlbarsız tasarruf heaaplannda en 
az 50 llrası bulunanlar& senede • defa çekilecek lı:ur'a ile 8.faltdakl 

pl!na göre ikramiye daıtıtılacaktır. 
411det 1.000 liralık .f.000 Ura 
' • 500 • %.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 aclet 50 lirabk S.000 lira 
120 • 40 • 4.800 ~ 

160 • 20 • 3.!00 • 

DİKKAT: Hesaplannd.ak.l paralar blr sene içinde 50 llradaıı qatı 
d~mlyen~re ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlulle TerllecetUr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylfil, 11 b\rlııcikfmun. 11 mart n 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sandal Bedesteninde t~hit edilmektedir. 27 nisan pasarkısl 
rinü saat l de müzayede ile satılacaktır, 

Sümer Bank 
iplik ve dokuma fabrikaları 

müessesesinden: 

2 adet 4- 5 tonluk kamyon alınacak 
Müessesemlzin ışıer bir Mide olmak şartlle yeni veya ku!Janılmıı 

2. adet, 4 - 5 tonluk Jta.myona lhtı,ya.cı bulundujundan sahip bulunanJıa.
nn kamyonun bir fotograf1sl.n1 U1şlk olarak mektupla ANKARA'da 
Mflessesemlze müracaat etmeleri. 

~----- MEŞHUR-------

Bomonti Bahçesi 
1 Mayıs 1942 de açılacaktır. · 

Her sene olduğu gibi bu sene dt: müşterilerine 

SOGUK BİRA VERECEKTİR 
Kü iık fı ılanmı:r: dahi mü terilerimizin emrindedir. 


