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Hitlerin nutkU Romanya BU SABAHKİ 'l'ELGILA.l'LAB 
Reichstag Meclisini toplayan 

Almanya Devlet Reisi Hitler dün 
bir nutuk söyledi. Bir saat süren 
bu söylev, baş tarafında ağır ve 
sükunetli, son kısımlarında sinirli 
ve heyecanlı idi. Sesin yüksek ve 
kavrayıcı ahengini, mebusların 
sıksık şiddetli alkışları kesiyordu. j 

Fransa 
politikasını 

değiştiriyor 

Almanya, 
Rus harbine 
gelecek kış 

için de 
hazırlandı 

Transilvanya- Amerika sefiri 
yı unutmıyor bugün Vichyden 

Japonlar 
Mandalay 
kapllarında 

Radyoda dinleyip hül~sını 
aldığımız bu nutkun tam metni 
elimize gelmedikçe derin bir çö
zeıw.eye girişmek doğru olamaz. 
Bugün için mümkün olan şey, 

söylevin ana çizgilerine bakarak 
toplu bir fikir edinmeye çalış· 
maktır. 

Almanya Devlet Reisinin Re
ichstag Meclisini toplantıya ça
ğırması ve bu aralık cephedeki 
işlerini bırakarak nutuk söylemek 
için Berline gelmesi her halde 
önemli bir lüzuma dayanmalıdır. 
Her zaman da az çok böyle olmuş, 
Hıtler nutuklarını ya belli başlı 
bir olaydan önce, ehemmiyetli 
haberler bildirmek için, yahut 
tarihi h!diselerden sonra yaptık
lannım hesabını vermek için söy
lemiştir. Halbuki Führerin bu son 
nutkunda, ilk bakışta, böyle bir 
toplantı ve gösteriyi gerekli gös
terecek bir işaret bulmak güçtür. 

Nutkun baş tarafı imparator· 
luklann yıkılısmı anlatan bir 
tarih felsefesidir. Eski tarihten 
örnek alan Hitler, Britanya impa
ratorluğ'unun yıkılacağına inanı
yor. İngiliz ve Amerikan politika· 
sını, y:ıhudi ve kapitalist rejimle· 
rini, demokrasi yalanını - kaç 

Beklemeği bırakarak 
Almanya ile itbirliği 

yapacak 

Vichy 26 CA.A.> - F.raıWZ haberler Hitler dünkü nutkunda 
bürosu umum katlpliğl Edıya.s! dunun • ' • • 
b.aldcnda neşreıttıtı bl.ıl hul!isaıda. dl- harbı kazanmak ıçın her 
yor ki: 
Fra.nsanın mukadderatı ile kaygı

lanan Mareşal Petaln Avrupayı yeni
den kurmak bususundald ga.yretlert. 
arttırmak ili.ere M. La.valin işbirll~
ne müracaat etmiştir. M~ Pete.in. 
M. Lavali Avrupa siyaseti gütme~ en 
ehliyetli devlet adamı addetmek
tedir. Dahill durumdan ziyade harici 
siya.se1tir ki yen! rejimden cesaret ve 
otorite istemektedir. M. La.va.! Avru
panın hastabğına yeg~ çaremn 
Fransız - Alınan banşı olduğunu roy
llyegelmiştir. Bugün de b1.r kere daha. 
bu siyasetin Fransa. için ölüm dtrım 
meselesi olduğunu söyliyece~ bir za
manda bulunuyoruz. 
Fra.nsanın önüınde üç yol vardır: 

Beklemek, İngiliz - Amerikan bloku 
ile birleşmek, Almanya w Avrupa ile 
işbirliği yapmak. 
Bi~ok Fransız b6klemek lehinde 

bulunmuştu. Bunun btıı ha.ta oldUğ'a: 
anlaşılmıştır. Çünkü Fmn.sa bununla 
hıer iki tarafın da düşn.anl$nı iize
rlne çekmiştir. 

İngiliz - Amerikan bloku ile blrleıt· 
mek, harbin netlcesl her ne olu.r&a 
olsun. FrıuıSanın ıstildAUnl kaybet-
mesl demektir. Halbuki Almanya Ue 
1$ıirUği yapmak Fransayı tıa!>lt ve 
tarlhl Avrupa. çerçevesi içine koyv.
ctl4d;ır. Fransanın bütiiın ~faa.tlert 
Alm.3.nya v& Avn.ıpa lle IŞblrli~.., 

dit'. 

tedbirin alındığını 
söyledi 

B. Hitler 
meclisten yeni 
salahiyetler aldı 

yıldır her zamanki gibi geıne K 1 ki 
Y.erin dibine batıran mtıer, ingi· arşı 1 1 
tl2 Basvekilinin cesaret verici diye 
anlattığı alametlerle alay ettik- . hava akınları 
ten ve ümitle hakikatin kendi ta- B. Hitler 
rafında olduğunu söyledikten Berlin 26 (A.A.) - Alman Füh. 

İngilizler Rostok ile rer'i bugün Reichstag' da bir nutuk 
sonra Rusya harbinin ve geçen söylemiıtir. 
kışın zorluklarını, Napoleon se- Skoda'yi, Almanlar Hitler, 17 ilkkanun 1941 de Re-
f erinde en fazla 25 derece soğuk 1 da Bath şehrini iehstag-- söylediği nutukta olayların 

Bir gazete: «Sabretmeli 
vazgeçmek değildir» 

diyor 

Bülueş 26 (A.A.} - Ra.d.or aj!lll.Sl 
bidhiyor: 

Curenınıuı ga.zetest oRomanya saD
redi..vorıo ba.şlığı altında ya.7ıd.ığı bir 
makalede M Habl.ger'in o:Neues Wl&
:neır Tageblatt• da ç1kan blr yazınını 
bahis mevzuu ediyor ve diyor k1: 
Sabır Rumen milletinin en hakim 

vasfıdır. Asırlarca ilzerlmlzde lm.>--ır
galar esti. Fakat sürükleyip gotüre
med.1. Sabır. savaştan vazgeçmek de· 
ğildlr. Sadece beklemek demektir. 
Bir Alman müellifinin bizi anlamış 
olme.sını bilhassa tn.kdlr ederiz. 1940 
daki saıbnn bir vaı.g~iş olmadığını. 
1941 de lspat ettik. Sabrımız anla.şıl
mağa. başlıyor. Alman gazetec1sln1n 
de dediği gibi Rumen asken Rus boz
kırlannda yıaı1nız me®ıı.1 Avrupanın 
nizamını korum.ak lçln değil, ayni öl. 
çiide Rumen .Oirllğlni müda.raa için 
de savaşmakta ve ölmektedir. 

Romanya'da bir çok 
zabitler tekrar orduya 

alınıyor 
Bük~ 26 (A.A.) - Siya.si sebepler

den dolayı ordudan çılcan.Lmış ol.an' 
bütün Rumenler tekror orduya alına
bilecek.tlt. Genelkurmayın bir tebllltt
ne göre Rumenler 18 yaşından büyük: 
olmak şartlle gönüllü k.a)'Uedilecektlr. 
Bunlar cephed.ek.1 alaylara veya Dnl
esterin doğusundaki \atalara. verlle
cek:lerdlr. 

Gerl hl.rımetler için kadın gönüllü
leri de ka~ıul olunacaktır. 

Türk parasının 
kıymeti 

iaşe müateıari B. Şükrü 
Sökınensüer asla 
düşürülmiyeceğini 

söylüyor olduğu halde geçen kış bazı ke-ı bombaladılar evvelki senelerdeki gelişimini anlat· 
tığını hatırlattıktan sonra İn.giltere· 

simlerde soğuğun 52 dereceye k:ı- nin Avrupa k.-t:ası siyasetini tahlil et- Mersin 26 (AA ) l :. t 

dar düstüğünü, fakat eğer gene Bertin 26 (A.A.) _ Dün gece miş, bu siyasetin kıtadaki ":'i~letleri şan B. Şükrü sÖk~e~e;~e e~l~ 
böyle tabiat felaketleri olmsa fngiliz boır.ba tayyareleri Rostock biribirine düşürmek ve kendısı ~.sga. gün genç tüccarlarımızla, diin de 
Almanyanm tecrübe ve teşkilMile şehri halkmı bir kere daha dehşet rl kan kayibetmek bahasına dunya Halkevinde çifçi ve bahçecilerimizle 
bU'nu önleyeceğini söylemek SU· içinde bırakmak teşebbüsünde bu- imparatorluğunu kurmak olduğunu l:ıasbıhalde bulunmuştur. Müsteşar 
retile, harbin gelecek kış dahi de· lunmuşlardır. Bazı binalar hasara söylemiştir. . . • . t~.c~~rla muhtelif mevzular üzerinde 
vamından artık korkmamak ge· uğramıı bazı kimseler ölmüı ve ya- Hane~an_ m_enfaatlerınıı:ı . h~kım goruşmeler esnasında ezcümle şun· 

ralanmıştır. Baıka İngiliz bomba bulundugu devırle~de ta.tbıkı nısbe- lan s~ylemiştir: 
rektiğini anlatmak istiyor. tayyareleri Cenubi Almanya üzerin· ten kolay olan bu sayasetın hanedan· c:Hukumetin ana prensipi ithalatı 

Hitlerin bu nutkunda harbe de hırpalama hareketleri yapmışlar· lar kalktıkça ve milletler uyandıkça azami şekilde kolayl~tırmaktır. İt· 
yahut sulha ilgili yeni düşünce dır. Şimdiye kadar alınan haberle- güçleıtiğini ve ayni siyasetin esasen hal edilen malların tevzünde bunla
yoktur. İngiltereye vaktile yaptığı re görr. taarruz eden tayyarelerden asırlarca olduğu ~ibi de~amına .~~ rı!' m~mleketi,? her kö~es!ne: ihtiyaç 

dokuzu düşürülmü-tür. imkan bulunmadıgını belııten _Fu~ nısbetınde dagılmasını ıstıyoruz. Bu 
barış tekliflerini bir daha hatır- Skod f b ~.k l d rer, ıson asrın bir tarihçesini çızmı! dağıtış nispet da.h:linde olmasa Hat 
latan Führer, bu tekliflerin kabul a a rı a arı a ve c:işte bunun içindir ki bu yenı yükselmesine sebep olur. Bu da pa
edilmemiş olm3ından bugün her bombardıman edildi barb İngiltere için anc:ık felaketle ramını İftira kabiliyetini azaltır. 
İrıgilizin ayrı ayn pişman olduğu Londra 26 (A.A.) - Hava Na- bitebiliu demiştir. Türk parasının iştira kabiliyetini as· 
fikrindedir. Fakat artık bu har- zırlığmın tebliği: Dün gece Rors.tock Hitler Yahudilere şiddetle htlcum la dü1ürmiyeceğiz ve her ne baha.81• 
bin ancak İngilt~renin yıkılma- v~ Heinkel tayyare fabrikaları üçün- ederek dünyanın bütün fel~ketleriıı.- na olursa olsu~. bunun .. kıymetini m~ 

. v." . r cu defa olarak ardı sıra bombardı- den onları mesul göstermış, Bolşe- b~faza edecegı~.> Musteşar şehn-
~ile bıtecegıne ınanıyo . man edilmiştic. Ağır bomba uçakla- viklikten, Faşistlikten, Nasyonal sos· ~ızde mevcut ıthal e~ya.sından ma-

Hitler, harbin gidişi hakkında rından mürekkep diğer bir teşkil ce-- yalistlikıten bahsetmi,, bu harbin nıfa~ural~rın :rüzde ellisinin derhal 
da yeni bir haber vermiyor. RUS· ınup ~manyadaki ~edeflere v~. Pil- muhtelif safhalarına temas ederek tev~~ edılm.~sıne emir vermiştir. 

1ı b
. . R a deuı' parça sendekı Skoda fabrikalarına hucum Almanyanın ba..,.rılarlle karşı taraf Sokmen&uer saat 15.50 de Cey· 

ya .ar ının « usy ' . - 0 nk 1• d b v- h · 't • · etmıştar. u erque ımanı a om- (Devama sahife 2 sütun 5 te) ana gı mıştır. 
parça oluncaya kadarı> devanı balanmıştır. 
edeceğini, geçen kış süren çar- Saıvaş uçaklarımız iıgal altındaki 
p~malardan kimin kazandığını Fransa.da bulunan tayyare meydan• 
yakmda herkesin n-öreceğinl söy- lanna hücum etmiılerdir. Bu 'hareka-

1
.. ın· ·ı· 1 · "" n g""lerde ta i:ıtirak eden uçaklarımızdan 5 i uyor, gı ız enn so ........ d"" · t• 

~ onmemış ar. 
yaptığı şiddetli hava akınlarına (Devamı sahife 2 sütun 4 de) 
mukabele edildiği zaman Chur-

chillin eskisi gibi sızlanm"lm~1ru General Mihailoviç 
öne sürüyor. . . yakalandi mı? 

Harb veya dış polıtıka hakkın- L d 26 (AA) s t 
.. v b on ra . . - ırp çe e-

da yeni bir şey ogretmeyen u !erinin şefi general Mihailoviç'in ya-

Ankara muhteliti 
lzmiri 7 -1 yendi 

Oyun 25 bin seyirci önünde çetin 
bir mücadele halinde devam etti 

nutuk, herkesin yeni haberler ve kalandığına dair Berlinden alınan ve 
büyük h~diselcr beklediği bir za· bir lısveç gazetesi tarafından neşred.i- Ankara 26 (Telefonla) - Arık.s: larla. OY\.llla baıladılar. Oyun görül· 
manda niçin söylenmiştir? len ha.her h~kkı?da L~md~anın Y~- ra - İzmir mu'htelitleri arasındak~ memıı derecede çetin bir mücadele 

Öyle sanılır ki Hitler sadece iç goslav mahfı~e~ı.~~·e hıç hır malu- maç, bugün, 25 binden fazla seyircı halinde Ot'Wam etti, 19 uncu dakika-

politika gayesi gütmüstü~ Böyle mat mevcu2t6 (eAgı Aır). Lo d d karşısında. yapıldı. ()yun Ankaralı~:ı. da Niyaz! Ankaranın 7 inci sayısını 
. . ~ ', . . Londra ·. · .- 0 ra ~- rın seri hücumlarile ba,ladı ve ılk kaydetti. Oı. dakika ıonra da İzmir. 

~ir fırsatta ~zı.n alın.ak .. g~.bı b~ ki Yug~~lav ~ah~~ll~~~ .. general Mi: dakikada Yaşar, topu lı:mir kalesi· den Saim, takımınm ~eref ıayısıni 
ıdare meselesının ilen surülmesı, bailoviç ın esır duştugu hakkındakı nin -~larma takarak, Ankaranın bi- yaptı. Oyun bu suretle 7 • 1 Anka.-
ve Hitlerin 1<Harbin başındanberi haberi yalanlamışlardır. rinci sayısını yaptı. 9 UllCU dakikada ranın galihiyetile neticelendi. 
ben izin aldım mı?ı> demesi, ha- uııuııım11111ııuuııın111111ııııumı11111111ııumuı111uum .... Halit ikinci, S;ı.hahaddin de üçüncü . Yarwı (bugün) lııtanbu] muhteliti 
kimleri tenkit etmesi bazı iç vasında büyük gayret ve fedakft.r- golü yaptılar. ÜçüncU golden sonra ılc Ankara muhteliti aruında yapı· 
meseleler karşısında kalındığını Iıklara katlanması ıazımgeldiğinl· İz?1ir~il~r .~.~c~dele ruhunu kaybet· lacak maçtn kupayı hangi takımın 
gösteriyor. Bundan başka, Hitler, hatırlatmak, bu fedakarlıkları ~ış gıbı gorunuyorlardı. 19 ~ne.~ d~· k:uanacağı belli olacak.tır. htanbul, 

.. k" d . kıkada Ankaradan Yaşar dorduncu, hıç gol yemedeı Ankarayı mağlup 
yeni saldııışın baslangıcında harb kullanacağı sırada bugun un en Sabahaddin beşinci Hamdi de al- eders k k · F k t l ta 

ayrılıyor 

Amiral Leahy hareke .. 
tinden evvel mareşal 
Petain ile bir görüş

me yapacak 

Londra 27 (AA) - B.B.C.: Birl&
.şik Amerikanın büyük elçlsl bugün 
Vichy'dcm memleketine dönmek üzere 
Lizbon'a hareket ed.ccektlr. Amiral 
Leahy hareketinden evveı ın.a.
reşal Petahı ile bir rn iilaklat yıı.paca.k
ttr. Bu mUtakat.a e~mmtyot. veril
mektedir. 

Bir haftalık İngiliz ve 
Alman tayare kayıplari 

Londra 27 (AA) - B.B.C.: İnglliz.. 
ler geçen harta. Batıda 41 ve Orta. 
Şarkta. ı3, A1ınanla.r Batıda 22 ve Or
ta Şaı:'kta. 45 lıayya.re k~~lerdlr, 

Çinde umumi 
seferberlik 

5 mayıstan itibaren 
ilan edildi 

Çung King 27 (AA) - BB.C.: 
5 ma.yı.sta.n itiıba.ren umwnl seferber
lik il!n edilmi.şt.ir. HükUm.ct bütün 
Çin milletini sila.hla.ııdırm.alt ve kay
naklarından istifa.de etm~ lçtn hu
dutsuz salahiyetler verltm\.ştlr. 

Venpang rasathanesi 
Japonların eline geçti 
Tokyo 27 (A.A.> - Asyanm en bü

yüle rasalıha.nest olan 1500 metre ırtt. 
famda.ıct Venpang rasathanesi Japon
lar tarıı.fından L~l edllmhtlr. 

Bir İngiliz muhribi batti 
Londn. 27 (AA) - B.B.C.: Amlral

llk dairesi bir İngiliz muhriblniJl bat
tLğını t.ebliğ etmiştlr. 

Dün geceki Rus tebliği 
Londra 27 (Rad:yo sa:ıt 8,15 de) -

Dün gece yarı8'1 Moskovada neşredi
len resmi Rus tebliği: 

Dün cephede maddi blr deği.şikllk 
olmamıştır. 6 tayyare ka.y'betmemtze 
mukabil 21 düşman tayyaresi tahrl.p 
ettllt. Barenç denizinde bir Alman 
denizaltısı batırdık: 

Selanik'in beslenmesi 

Birmanyada Japonlarla 
mütefikler arasında 
şiddetli muharebeler 

Vichy 27 (AA) - O.F.İ.: Gelen 
haberlere göre Saluen boyunca ilerll
yen Japonlar Mmdalaya 30 ktlomet
re kadar yaklaşmışlartlır. 

Londra 21 (AA) - B.B.C.: Blr
manya.'da kanlı çarpı.şmalar devam 
ediyor. Japonlar Sittang bölgesinde, 
Mandalay'a doğru yeni blr ilertıeme 
yapmışlardır. Mandala.y'm 150 kilo
metre cenu!bunda Çlnlller inatçı bir 
mukavemet gösteriyorlar. 
İravadi cephesinden }'9ni bir ha

ber yoktur. HarekAt petrol bölgesi
nin biraz şlma.lln de cereynn oolyor. 

Saluen cephesinde Çlnlller 1apon· 
l:ı.n Taungı şehrin-den atmııŞlar •• 
şerta doğru püslcürtmilşlerd.lr. 

Bulgaristan da 
sel afeti 

Lom ve Pirot havalisi 
sular altında 

Sofya 27 CA.A.) - Nişova nehrl teh
likeli bir surette yiibelmeğe başla· 
mıştır. Plrotta 300 ev su altındadır. 
Tuna civarında Lam bölgesinde cte 
V'Qzlyet tehlikelidir. İnsanca telefat 
yoksa da m·a.ddi hasarat çok büy~tllr. 
Bi.rçok hayvanlar ölmüştür. 

Hindistan' da 
Nehru Hintlilerin teşeb

büste bulunmıyacak -
larmı söylüyor 

Kalküta 26 (A.A.) - Nehru matbu
ata beyanatta bulunarak demiştir kı: 

İngiltere hükumeti neı.dind~ hiçbir 
teşebbüste bulunmıyacağız. Bütiin 
meseleleri ve tıehllkeleri bizd~ mevcut 
olan dayanıklık ile karşıl:ıyacağırı:. 
Cr~ eğer yaptığı ziyaret neticesin· 
de Hindistan vaziyetinin iyile~lğlnl 
zannediyorsa hata edlyor.11 

Nehru cumartesi günü Madra.s'da 
toplanan kongreni11 kabul ettiği kııırıır 
suretini tasvibetmemlştlr. Nehru'ya 
göre müslümanlar tarafından iııh'.lr 
edilen ayrılma arzusu anca.ık Hındl~ 
tanın müst.e&beı ana:ras:ısını hazırla
mak zamanı geldiği zaman ileri ~unı. 
lebllir. 

Selanik 26 ( A.A) - Makedonya Kalküta 26 lA.A.) - Pandıt Nehnı 
ia~ ofisinin bildirdiğine göre Alma.n gazetecilere yaptığı. ~eçde şunu 
makamlarının yardımile SClanik'in eöyemiştir: 
beslenmesi ıne~ıesı halledilmiştir. M. Cripps mesuliyetten korktuğu· 

Alma.n m:ıkamkı.rı ekmek ve bll- muzu ilerı sürüyor. Bu iddiaya hayret 
hassa. fakir kiımelere yiyeceık temin ediyoruz. Çünkü istediğimiz mesııll-
etmıektedır. yetler birıe verilmiyor.• 
•nınnıııııııııııtııııııınııııı ııııııııu.ııııııııuııııımııııııııııııımnmıımııııınnııınıııııııııııııııııııııııııııMıııııııııııııııııııııı• 

' 
1 

. , d ı Ah' ti Jmak • e upayı azanır. a a s n-
1 rnesu iyetlcrınin kendin e olma· daha g·eni~ sal11o ıye · er a tıncı gol~ yaptılar ve birinci de\'re bul takımının lzmire mııgw lup oldu-

6 O 1 • ı . ..ı.. b - Ucuz ete hasret kaldık yahu! ... 
dığmı ve alman nıillctinin, bu istemiştir. • zmır a e,. .. ine itti. ğunu göz öıaünde tutarsak bayle bir 

L_---ııı.lL.fiu.:-.ıw~~~l:wWW:l:ıa.ı:ıg,a,Jc......diW. ____ __:~c.oııedJlilLl!!!a~d!l!at!kL_.i_ü. ~in~'.Jd!!e~v~r~ed!eulı.l!m!Wir:!!li!sl ıı:r~:&:L!lt.11:..1.!!İh!,!t!_!im~al~h~ay~l~i ~u~z!!ak~tı~r~. __ _: __ _Jl__:__- Bekle plfı.jlar açılsın! ... 



c;.,hlfe 2 AHŞAM 
~· 

•27 Nisan 1942 

.{ __ n_a_·_n_G_e_c_e __ k~i_v_e_D __ a __ s_a_b_a_h_k __ i_D_a_b_e_~_ıe_r __ ) 
Harb tebliğleri 1 Yeni. Kafedonv.aya r~a o·u-RUMuı'' B. Hitlerin nutku l 

A k 
(Baş tarafı t nd sahlfeC.te )' 

Alman tebligıv. men an asken cıktı J I M d I ı arasında _bi.r m~aycse yapm~ ye 
! alay etınıştir. 

Berlin 28 (A.A.) - Alınan orduları Amerikan donanmasi a p on ar an a aya 1 Rus • Alman liarbi 
başltumnndo.nlığının tebllği: y • K 1 d 'd 'i Doğu cephesindeki kiı harbine te• 

Şark eophes1nde, muvnff'akiyctll enı a e onya an k ki t ı ı ı mas eden B. Hitler dcmiştir ki: 
Alman mn.bıı.lll hficumlan ve ke~f istifade edecek ço ya aş 1 ar iı Son d_efa saz almak istediğim za.. 
hnreketlerl yapılmıştır. Dü.şm.nnın . 1

1 
man doğu çevrelerde AVTlJPanın 40 

Ak denizde 
faaliyet 

İngilizler, ağır yüklü 8 
Mihver gemisi babrdık

larinı bildiriyorlar 
münferit hücumarı püskürtülmüştür. ı ı yı]danberi bu bölgelerde görmediği 

Bomba uçakları, gündüz, Lenlııgrad V~İngton 26 (A.A.) - Yeni '' ı,, b" L-- h k d B" k Londra 26 (A.A.) - BugünkU 
ve Novoroslsk'de ve Kafk"'"""' kıyıla- Kaledon;:vndalr.i scrb- Fransız fı"losu ) Dog-u cephesı·nde mevzı·"ı taarruzlar 1 ır ~ Ü üm aürüyor u. ır aç mir Ilık hl""'" d t ·u d ·--• ~rl,,_ ~"'-'"'eri ,,,_ ._ ' 1 gün içinde termometre 9 dereceden a a te ıgm e ngı z enıuutı 
nndıı. bulunnn mühim c.ske ~ .ı· F ·· J • d isti"f d aemi]erlnin Ak.denizde dümn-. mal-bombal ışlnrd seıves rarwz us erm en a e 

1
' 4 7 dereceye düıtü. 4 lhııftn önce, ha- ~ ,.. . ...,.. 

La.po:~n. ~ ve Fln kıtnlan, eden Amerikan filosu ile lş'bir]iği oluyor - Libyada durumda ) rekllhn bütün tahminlerden evvel zeme gemilerine karşı yeniden mu• 
~ddetll d{i..cımruı hücumla.hnı püskürt- yapmaktadır. Amerikalılar için en ı durdurulması gerekeceği d~ünüldii. vaffakiyetli hücumlar yaptıkları bil· 
müşlcr ve d~nınno. af,rır ve kanlı ka- kıymetli stratejik ii31erden biri Yeni degv İşikJik yok ı ğü zaman, cephe hattında ileri hare- dirilmektedir, Ağır yüklü dört dü~ 
yıplar verdlrmlşlcrdir. Kaledonyanın merkezi Numea' clır. ? ket halinde idi!.:. Cephe ne dalga ha· man malzeme gemisi batırılmı~ır. 

11 nisandan 25 nlsnna laıdar SOv- linde ger" alınabilir ne de o anda bu· Teğmen Mac Kenzie'nin idaresinde. 
yotler 312 uçn.k Jmybetmlşleroir. Ayni Londra 26 (A.A.) - .Aınerl.kıı.n Ja- Uzak çarkta: lar hava hücumlanni yeniden { lunduğu hattn bırakıla.bilirdi. Bu sc- ki ~enizaltı orta Akdenizde bir dü~ 
mliddet içinde Şark ~hesinde bizim talan cenup 00.tı Pnsitlkte Fransız- nrtıl"llU§lardır. Son haberlere gÖ• heple Taganrog' dan La.doga gölüne mnn gemi l:afilesi görmüştür. Bu ka-

lanı nlt Yen\ Kaledmcya adasmn çık- J l B" d • k 1 A t J • ı· d "- fileye dııhil bı"r mal · · t k.ı.yıbımız 36 uçaktır. apot} ar ırmanya a ;ı o • re vus ra yanın oıına m e .vur- kndar uzannn devamlı bir hatta do~ zeme gemıSJ or· 
mıştır. Billndllti glhl bu ada Fransa- ..ı 1 1 ı h b 1 2 ,, L- "' ·ıı k L 1 Şl.nınl Afrikadn, Alman _ İtalyan nm yıkılrııAAındnn sonra General de aım i er iyor nr ve er gün aş- vin imanı .. tayyare taranll'" ru çekilme hareketi yapıldı. Bugün pı enere oatırı mıştır. 

kıt.alan, İnglllz ı..-.tt kuvvetlerlnl piıs- lıca hedefleri olan Mandalaya dan bombardunan edilmiştir. diyebilirim ki bu, 'l..n-nnlmnsı olaga· Bir kaç gün sonra aynı denizaltı 
... "'il Gaull ta.rafına. geç ..... ı..+ı... Vulngton b' d h -1.1-- l Y · G" d M _ __._ il ~ ·· t · d b- '"k b" h 1 b kilrtmüşlerdir. Tobruk llma.nı tesis- hfiki)meti ta.rnfmd~~~ bir ır parça a n y~ıyor ar. em ıne e orc:şoy manına nüstil zor bi: harekattı. Öyle daki- guver ~uı e uyu ır amu e u-

Jcri tcstrll surette bomb::ılruumştır. Şimdi Müttefikler de Manda- da akınlar yapılmıştır. kalar oldu ki insan ve makineler lunan orta tonajda bir malzeme ge-
"'- ed tebliğe göre Amerntan kıtalan o.da- J • "dd' ehlik 1. d F·ı· · 1 d eo--=....:.J d · • · t ·11 · b Bomba uçaklannı ı.wua.ye en av ay m cı ı t e ~arıısın a ı ıpın er e ıııı-;ıuor a aaı donrnıu ve durmak tehlikesi karıı- mısını 01pı emış ve ntırmıştır. 

uç~klan, 18 İn.,"1llz uçağı düşürmüş- daJd resmi makn.mlal'IIı muvn:fııkatlle buhmduğunu kabul ediyorlar. kara bataryaları ve tayyareler d id"I D ... 0··ı · · Motöı)ü ve sWhJı bir mavnaya 
lerdir Alman StıVll§ uçaklo.n dün ve bu mfu;temlekenln müdafaasına Japonlar bu oehre ancak 100 • tarafından bombardıman edili- 1 sın a ı er. ogu 0 gesının uçsuz topla taarruz edilmiştir. Mavna mer-
gc_,.e Sfive= kannlı dola.'-•lannda. bir yardım e~k için gönderllmişttr. 120 •-'lometre mesaf-..ıe bulu- vor. { bucaksızlığını görenler 1812 de b 1 " ,,.. " :ıu QQ ., :} F d 1 k d h" mi isa eti e hasara uvgramı.,br. İngiliz hava alanına. hilcum etml.şler- ransız or u annı yo e en ru ı ae• " 
dlr. Fransa protesto ediyor nuyorlar. Bugünkü gidiııle on Doğu cıepbesindeı bebi anlıyabilirler. Savaşın başlıca Komutan Linton'un idaresindeki 

gün içinde hu mesafeyi katetme- \ ağırlı~ ordunun ve müttefik yaban• dcnizalh ibüyük bir malzeme gemisi-
Mnlto. adnsındnki k~lalanı. v~ 00· Vichy 2( ( A.A.) - Aşağıdaki len ve Man<lalayın önüne var- Doğu cephesinde büyük taar· ,!, cı teşkillerin omuzlarına yükleniyor· ni torpillemiş ve iki dakikada batır• 

rnlmlı ka.mplanna dün bütün glln resmi tebli<· n,.fl'edilmie.tir: la ü k"" dü" h •• b ] kla L 11 

-e -.-· " ma r m m un r. ruz enuz a~ nmama -vera• ~ du. Bu sebepledir ki adımı ordunun mışbr. 
blrblrlni kovalayan dalgalar halinde Birleşik Amerika Harbiye Nazır· Mandnlay yukan Birmanya• bCT yer yer §iddetli muharebeler ı; mukaddrratına bağlamağı bir ödev Aynı denizaltı, giiV'Crtcııinde yüıt 
haı:tı~ü~=n s:v:ı~=·a.n dlin lığının bir tebliğinde Yeni Kaledon- nın merkezi ve Hindistan ile olmalct.ıı.dır. Sdvyetler cephede 1 bildim. Bir aıkcr olarak kendimi bu taşıyan diğer bir malzeme gemisini 
Wlght adnsı açıltlanndıı. 10 bıı:; tonl- yaya Amerika kıtalannın Reldikleri a~ağı Birmanyadan gelen oi· değiıiklilc olmadığını bildiriyor· mücadelenh durumundan o derece topla batırmı~ ve yine bu denizaltı 
Jlitoluk bir İngtllz ticaret gemts1nl bildirilmekte ve mahalli resmt ma· mendifer hatlarının birleşme J..r. Almanlar bazı SovYct hU- mesul addediyorum ki, mukaddcra· bir düşman yelkenlisini hasara uğ--
br-tırrruşlardır. kamların tasvı"bi ile gönderilen bu noktasıdır. Japoqlar l:iu gehri cumlannın tardedildiğini ve ken· \ tın bize hazırlar göründüğü her şe- ratmıştır. 

k 1 d d f '.L 1 alacak olurlarsa Çin yolu tama- dileri tarafından yapılan mevzii \ ..nn karcııs.; . --·1.aan -·l·m.agı" , bu _,,_ 
Kuvvetli av teşkilleri blmn.yesinde ·ıta ann a a mü a aasında lşoir iği 1 k M d 1 ffak tI "· " ~· 'il"" .... men kesilmi§ o aca tır. an a- taarruz arın muva İye e net!- zik anda müdafaa edilemez bir ha-

dfiıı gündüz t4gııl aıtında.kl arazi kt· yan,.,caklan ilave edilmektedir. Va- l ~- ' _ı• kad d h } d""" • h b • J + _. ayaan ı..tıımıoya ar a a ce en ıgını a er venyor ar. reket olarak telakki ederim. Bizi 
yılan üzerine bir akın yapan Jngll\z taınlanna karın :-·an eden bazı Fran- 150 kil lik b' · d'f C h b Jı f l" • 
bo b kl Al ft,.,ft ,... ""Y ometre ır şımen ı er ep e oyunca ava na ıyeti tehdit eden felaketin tamamile önü-

m a uça arı mnn av uçıwuun sızlan~ 1940 eylülünde Yeni Knle- k ·dd 1 Al 1 ' -tarafından durdurulmuştur. ŞlddeUi • hattı vardır. Ondan sonra ço ıı et enmiştir. man ar .ı...c• / ne geçilebilmesin: sadece kahraman 

Almanlar 25 günde 88 
Müttefik gemisi 

batırdılar 
hava muhnrebelerlndc ve uçaksıı.va.r- donyayı ele geçırmiı olmalan keyfi- yüksek dağların arasından geçen ningrnda büyük bir hava taar- ı] erlerimiziıı işitilmemİ§ sadıldık ve 
lann ateşi ile düşman 19 uçak ke.y- yeti Ameriknlılaia oraya asker ihraç gose başlar. Japonların Manda- ruzu ~pmışlardır. ~ fedakarlıklannn borçluywn. Kanlı Berlin 26 (AA) - Alman Bar 
betnılştlr. ebnek a:ıJ!hiyetini veremez. De layı .aldıktan eonra bu dağhli Libyada· saflarla üzerimiz,. aaldınnağa haıılı· komutanlığının bildirdiğine göre, 1 

İnglllzlerln Alman şehirlerinde Gaulle veya mümessilleri Fransa na· araziye kadar ilerlemek isteye- yan düşm.ann karşı bir cephe tutmak nisandanberi Alman donanma ı ile 
hafüla mcskün mahallelere yaptı~ mın.a ıöz söylemek için bi bir ııfata cekleri tahmin olunabilir. Bu Kum fırtınalan yüzünden ae- '/ imkanını bana yalnız bu erler aağ- hava kuvvetleri 550 bin ton tutann• 
hava hficumlnrınn karşılık ola.rn.'!c, • ... ç 1JUTetle bütün Birmanyayı ele ge- keri har~et durmuı gibidir. Ma- ~ Jamıııtn. Aylarca ve aylarca, iç Asya da 88 dü~n vapuru batırmıştır. 
kuvvetli Almnn Bavaş uça.klan teşkl!- eahip değillerdir. Fransız hükGmeti çirerek burada kendi idareleri mafih kqif kollan arasında ba- ',: veya Kafkasya enginliklerinden ge- Bunların 13 Ü petrol gemisidir. Yal· 
lerl dün gece kısmen alçakt.nn uçarok, Vqingtonclak.i Franııı:ı elçisi M. Hen- altında bir Binnanya lıUkOmetl zj çnrpıpnalar olmU§tur. Hava } len iıuan kütleleri bilha19a geceleri nız geÇCJ! hafta batırılan gemilerin 
cı>nup İngilteredc Batlı şehrine hü- ry Haye' e Amerikan bükGmeti nez- kurac.ak1ardır. laaliyetJ azdır, Malta adasına \, hatlarır.ııza aaldınyor ve bu hatlar hacmi 194 bin tonu bulmuştur. Bun-
cum etmişlerdir. İskoçynnın doğusun~ dinde protestoda bulunmak üzere ta.. Avmtralya etrafm<!a Japon· akınlar devam etmektedir. ~ ancak dcttek noktalan aistcmile tu- lardan topyekun 166,000 tonilato 
da.ki n.skert ~deflere de başka. b!r limat vermiıtir. ) tulabiliyordu. Eğer Sovyetler pek az tutnnnd<. gemi Amerikanın şark sa• 
gece hücumu yapılmıştır. ---~ - -~--~~~- - - --- ~~~- -- -- - ·- tahkim edilmiş yerlere azabilmiş ve billeri açıklarında ve Karayıp deni-

26 nisan gecesi, İngiliz bombo. u- Anzaklar gu·· nu.. B isi k 1 et Karşılıklı ha va devamlı dalgalar halinde geçebil- zinde bnt.nlml§hr. Diğerleri ise At· 
çaklnn, yeniden Rostock şehrine hil- Jniıılcnıe, buna ancak yüz binlerce lantik ortalarında lngi]tere kıyılan 
cum etmişlerdir. Bombalar, hemen akınları kişi feda etmek suretile muvaffak önünde Baren· denizinde ve Akde-
tmnamlle eski şehrin halkla meskun yarışları olmuşlard.r. nizde tahribedilmiştir. Batırılan va· 
mahalleler! iıze~ düşmüştür. SM! B A 1 'd } b · k d )" l 
halk arasında ehcmmtyetli insan ka- U sene vustra ya a (Baştanlh t inci sahifede) Fakat bu sıralarda önumuze çı· pur arır ır .~smı. üşman ı~an 81!· 
yıpl<>n vardır. Snnat abldclcrl ve aükiinetle kutlandi kan mesele İ:ı§C meselesi idi. Çünkü nın hemer. onlennde torpıllenmış 
yük.-ek kıymetli olnn ve hayır tşert.ae Ankarada Orllan Suda, Fransa üzerindeki hava ne Alman askeri, ne Alman tank1, veya bombalanmıghr. 

bl l h bolm t İn uh b ı • d l l AJ l k t"f" b mtıt111nııııınrmınııııuınnnıınııınıııınınmınııumtaııtue1 yarayan na ar, ara uş ur. - Sıvasta Nuri birinci m are e erı ne e maa ese. man o omo ı ı u 
gUJz hava kuvvetleri, cenup Alınanyn Sidney 26 (A.A.) - Anzaklar kadar soğuğa göre haznlarunış de-
ve himaye idnresı arnztsl ll1J;ı1ne günü, hükOmetin büyük top1anbla- geldiler Lo!'dr~ 26 ~~.A.) - Hava Ne- ğildi. Bur.unla beraber, ordunun ya. 
akınlar yapmışlardır. rı:. meydan Termek istememesi üze- zı·retı, dun İngılız av tayyareleri ta· §8.mllSl iaııesinin teminine bağlı bu-

Fin tebliği 
rine halk tarafından .ukunetle kut- rafından aaat on birden itibaren lunuyordu Bundan dolayı 1812 de 
lanmt§br. Her aene anıt-kabir önün- ~kara 26 (A.A.) - T8mspOr ku- Dunkerqueden Chcr.bou~a kadar Napolyoıı . orduları Mosko~adan çe-
de yapılr 1 

: olan dini merasim bu pası blslklet yanşlıı.nnın üçftncüıSll bu uzanan 40f kilometrelik bir aaha kil "' b 1 d ki ih t k 
• bll~ gün 9 blsiklotç.ınin 1ştl.roJtUo yapıldı. .• . d ] ha k . 1 mego aş a ı an ve n aye yo • 

llelsınki 26 (A.A.) - Fin tc &~: sene bir tiyatro binaslndn yapılmı~ 75 kilometre flzcrlnde yapı.la.n bugün- '!2;nn e aiht: taaekrruzed. rAe ]eti yapı. edildikle.: zaman termometre - 25 
Knrell berlahında. m~ut fan.liyet ve Amen·ı·--m, hür Fran•"'nın ve aıgını tasr etm t ır man tay- d d ğ d d .. h ld b 

- IUlll - kü yanş baştmı nlhnycte kadar bU- ] • • A'--b ili 
6
• • d •. erece e aşa ı üşme igi n e u olmuştur. Toprwnuz duşma.nın sahrn diğer memleketlen"n mu'"mess·ıllen" ynre erının o ev e zerın e gos-

tahklmntı yapma.sına nıfuıi olm~ VC h '-- 1 t ter erı mu avemet ngı ız avcı a yiik bir heyecıı.nla devam etmiş ve J diki . k l .1. 1 sefer sıfırın altında 5 2 derecede karşı 
blr knç rot.aryayı susmnğ:ı. mcclmt az1 ır •

0 u umnuş ur. .. nct.icıede ık! snnt 22 dn.kl:lm&l Oı:'hnn . . - konulmasına imkan hasıl olmuş olan 
etmiştı!r. Plyadcmlz dilşm.an keşlf ngıltere Kıralı George ll§ngıda- Suda blrl.nct, .Aydo{l;muş Tur ikinci, nnın bu se~e ıç.ı~e rnsl~~ıklan mu· bir durumu çelikten bir azimle kar-
müf~lcrlnt d~ıtmıştır. Doğu cep- ki telgr , göndermi~irı cAlvustral- ~f Kotny tlçtineü ve Ali Rıza. imn ~a~;metlerın ~n ııd~ctlısı ol~duşdturl: şılamnk için aldığım ıiddetli tedbir
hesinln cenup ke$mhıdekl Lo.h1 böl- ya tarihinin VU büyük anında Kırali- dörofuıctl gelm1şlcrdir. " l)ı metre yükseklıkte .Pı:Jc ıı et ı )eri tnkd:r ve hiç §Üphesiz tasvip 
gestnde düşman htlcumlan plisirllr- çe ve ben harbin Avustralya ve Ye- Sır.ıs 26 (A.A.) - Bugun Sfu1 bislk- çarpı~a1ar vukua gelrnıştır. d · · 
tillmilırtfir. Bu hficumlo.r<b. a11.• ka- ni landa lc.ıyılarına ""'kla .. makta let y::ı:rışlnnnın dördüncüsü '15 kilo- B h c Her~ın) ız. b"' .. Al ü fik 

• ı;u .,- "' metre üzerinden yapılmış ve birinci at tehrinde mühim ıt eı: • utun . man ~e m ~t~. 
yıp1ar:ı. uğrnynn düşman 1000 ölü olduğu sırada dominyonlamruzm Gençlik kulübünden Nuri 2 saat 13 hasarlar oldu a~~erlennı rve. bıl?a~ pıyadey~ o:vl 
vernti§tlr. milletile beraber olmalda iftihar du- dnkJkada iklııcl a.yn:1 kul(iptcn Sa- duk.ten ve mılletin ıükranını bıl<lır-

yuyoruz. istila tehlikem onların üze- dettln ain 2 sn.at 16 dakikada ve ü- Londr.:. 26 (AA.) _ Londrada dikt~n. sonra aözlcrine ~öyle devam 

Mandala'ya 
karşı Japon 
tehdidi arttı 

Japonlar üç koldan bu 
ıehre doğru ilerliyorlar 

rine çökmüştür. A:z:imli erkekler, ba- çüncillüğft de Demitspordan Adnnn aalahiv.:t'i bir kaynaktan haber ve- etmıştır. 
balarının bugün fedaklrlık dediği- Göksel almı§l:ırdır. rildiğine gör.:? dünkli cumartesi pa· Bu munzzam ve tarihi muvaffaki: 
miz başanlanndan ilham alarak bu ESkişehlr 26 (A.A.) -~ De- zar gecesi düşman bom'ba tayyare· yetleri elde etmemiz için lfl'lnız bazı 
t~ikeyi kar11lnmağa hazır bulunu· mlrspor kulütıU b1slkletçller1 önümüz- }eri, bll§lı~ Bath ıehrini hedef tut- münferit v~kalarda m~d:Jıal~ etmem 
yorlıır.J> de'kl büyük bls1klet ynnş!a.mın kuv- muıılardır Bath' ik tg&h ahaL )Azım geldı. Yalnız, aınırlenn daya· 

Diğer milletlere ait şahsiyetlerden vetll bir §ekllde çıkın.ak nınks:ıdUe 1 l · d · .. ın nme m aamadığı itaatin suya düştüğü va-
h d 1 S k k , Bn.lıkesfre kadar bir geıyalıat tertibct- e erın e agır hasarlar olmuotur. ·r ·r •d 1• .L!--' 1.'_ikl" 

ve u ara a genem i ora i <len de mişlerd.lr. BLslkletçller bu sabah Es· Akın fasılalı olarak bir kaç eaAt sür- ~ ~ ı asın a mesu ı~et m~ı eıuı • ı-
tdgraflar gelmiştir. M. Oıurchill, ld§chlrc.ten a.yrılmı.şl:ırdır. rnüştür. yersiz kalanlara huısusi mcr- gınıı:ı meydann çıktıgı yerlerde ııd-
AVUstralya BllfVekili M. Curtin'e kezlerde yer temin edilmiııtir, Yan- detl1 kararlar aldım .• Bu.nda bana bu 
aşağıdaki telgrafı göndermiıtirı cBu :gın bomf::nlar yangınlar çıkarmış ve maksatla Alman mıllctinden almı§ 
Anzak gününde sizlere aelfun. Celi- Berlin büyük elçimizin yüksek ir.lilaklı bombalarla, evler oldu~m hükümranlık !hakkına da-
boludnki biiyük ıırkad<ı§lamnızı ula bir ziyafeti kfunileıı yıkılmııtır. Yangmlann hep- yandıgın· ganıyorum: • 
unutamı:racağız. Onlnnn h!hrnsı hiç ei · d" •. l • ti Şimd" kad Bundar: 130 yıl önce ba~a hır 
bir vakit ailinmiyecektir.:t Berlin 26 (AA.) - Almanynya ı.a~ım 1 oiln enlmış r. . ıytc-"-t ar mukaclde;ab kırmıı olan bir akıbeti 

Vaşington 26 (AA.) - Birman. mu'bııyaalarda bulunmak üzere gc· n oer ver en nııanca znyıa ına arı • k _t. 
yada Mandalaya kartıı Japon tehdidi General .MtlC Arthur, Blamey ve len kara ve deııizyollan heyeti ıcre- çok yü'hektir ve içlerinde bir miktar kar§ı\:tı':. B~ ~!ı!'. e~~e v~ 
artnuıktadır. Japonlar üç yönden Maclc.ay anıt-kabire birer çelenk k:oy. fine Büyük Elçi Gerede Büyük Elçi· ölü vardır. Kayıplar da olduğundan mem d eth g(ırt~~ ı~t dan r tYJl 
Ocrlemektedir. Biri Pı"naaung ırmag"ı, muşlardır. )'k f b' a~ı ği cankurtaran ekipleri enkaz yığınla znmnn a er es ıçın ır era 0 ma· 

,, ı 
0
te reıım ır · g e yeme ver- h"l' k, d l H • lıdır. 

ikincisi Sittang ırmağı ve üçüncüsü mıştir nnı cı •• arL§'tınna ta ır ar. uara T k"I• hak d b .... 
K b 1 Ç• M - b• b• } • · . . . . eş ı öt ımm an, u uurumun 

de erenni ögesidir. Bu üçüncüsü ın ve ısır ır ır erıne Yeme~t.e Reıchbarı~ dır.ektörll Pu- uğra~nn binalar arasında bir kilıse tekerrür etmesinden Akınmak için 
en vahimidir. Çünkü Japonlar bu elçi gönderecekler sc~ ~n~ıyc N~~eti ilctJBa~ d~resl ile ~~r d" elnema va~dır. • .. e gereken tedbirleri aldım. Gelecek 
bölgede pek çok ilerlemİ§lerdir. Sit- Çunking 26 (AA.) Çin reıei Bilyuk Elçı Wıehl Clodnlft, ıkti· Dü~man tayyarelen, aynı bolged • kıı Alman trenleri nerede olursa ol-
tang bölgesinde muharebe çok ~d- Mısır hükOmetleri aralarında el 1 ;:_ ~ ve ~~nakali\t 

0

Teislerile aktr en· lbir ~a§ka ıehre de hücum etmek is- sun vazifelerini daha iyi yapabilo
detlidir. Japcnlar ateşe yeni takviye- atis" d • b" l • ç -'~ d\iıtrl mumesııil1en "'ti Ankara Al· temışlera .. de bu teoehbU. yanın kal· ceklerdir Lokomotiften !iat1lnnora1' 
1 " .. 1 ıne aır ır an n~a unza et • ...,. E.J n•Y• . t :: .... _ ElA' mı<>tır •• ,,_ er suruyor ar. lerdir man çı ıgı ticare m .... "9ran la" .,, • , tankına traktörUne kamyorılanna 

Dnhn ıimnlde Çinliler Şeniyaung · Jenke ve Tür~ heyeti, Büyük Elçilik •. UçaQavar .topçusu çok tkldetl~ kadar ~rdu geçlrdiii (luruma benzer 
yaltı.ılannd. Taungyj'nin batısında Mısir'da tehl"k • t• erkAnı hazır t>ulunmuolardır. lliı: baraj ateıı aç:m~ıtır. Gece avcıla· bir durumun tekerrür etmemeel için 
kar~ taarrm:lnrda bulunmuşlardır. • 

1 e l§are 1 n da sava§a ~tlral< etmişlerdir. HU- dahn iyi teçhiz edilmiş bulunacakbr. 
runlıing 26 (A.A.) - Çin tell- Kahire 2

6 (~.A.) - Dun gece Fransa, Slovakya'yı.. cum eden tayyarelerden bir kaçı pUs. y . l"hi ti 
liği: Çin kıtaları Sal ven cephesinde o~ Mısır, Knbi.re, İ~kenderlye ve _ • k<irtUlrnOıtür, em aa a ye er 
muvaffokiyetli karşı tanrruzlarcla bu- Sii)veyo k~ı bölgelerındc ve Delta tanıdı Bununla. bcrnber milletin ban.'\, 
lunu.} vrlnr. Mandalayın 160 kilo- bölgesinin liazı yerlerinde tehlike Berlin 26 (AA.) _ Fransa lıU-. mevcud.l,yct1miz1n oon-ıı bulunduğu 
metre c nup • doğusunda.ı gelen bir iFJretleri verilmiş ve uçaksavar ha- keımetinln Slovakya Oümhurlyetint Libya' da durum yQk.sek hlzmet vo gcı.yrctıeıı bahls 
Japon kolu şimal • doğu istikarne- tzıryalnrı ateş nçmşhr. tanıdığı resmi bir membadan f>ildf· Kahire 26 (A.A.) - Orta oark mevzuu olduttu her yerde itaat edll-
tinde ilc.-rlemektedir. rilmektedir. l~iliz umumt karargrdıının tebliği ı mest ve ona göre hareket edllmesl 

Diğer bir Japon kolu da Taungo- Eski Avusturya impara• Dun cenup kesiminde dU§Jllanın ba- için müdnhn.lc haıdtını vermesini bek-
yi'nı"n o""tesı"nde 20 kı"lom""tre kadar A ik d ., b k ti rl 8rül ti tU Tank llyorum. CCphe, vatnn, taşın, hllkfı-' · · h mer an en üstnsi zı are e e. g ~ ş r. ' met ve adllyo bir tek fikre itaat et-
daha bntıd taarruz etmektedir. tonçesı asta Vqington 

26 
(A.A.) _ Ameriknu topçu ve pıyade blrlıklerl ile. kam· melidir: Zo.fer. 

Bütün Birm lya cc.-phelerinde mu· ..... Ne~~~~ 26 .. (A.A.) -. Bug_Un endUstrlsbıJn ham cndUstrts1ne oev-- yonlarcU.n mUrekke~ bir dil~an Bund:ın dolryı, herkest.en vnzıfes!n1 
harebcler çok şiddetlidir. Sel halin- ogrenıldıgıne gore, c;ar§nm'lla g{lııün· rllnıesl !§ine devnm odcn hart> 1st!h- kolu kıtalanmızın h~cumuna. u_gı:ı- yapmasını tstcmeğ'e ve şuurlu bir tet
d~ Japon t ıkviyeleri gelmekte ve denberi burada bir klinliktc yatmak· sal 'bürosu d1kJş makineleri ve yedek m1ş ve batıya dognı çekılmı~tır. kikten sonra vazifesini ynİımadıl:;ıına 
hun} rı top tenk ve tayyare birlik- tn olan eski Avusturya imparatoriçe. kı.sıınlannın ytl.Dllm.asJm J'jl.,st\k et- Gündüz kum fııtınası hUk.Qm _oür- hükmedecek olduğum kimseleri kn.
leri dt'cıtekl mel-tedir. si Rit ... belki ameliyat olacaktır. mi§Ur. ,,!llUatür. zan~ luıldan ne olursa. olsun şerc-

tinden nınhnım etmenin veynhut 
!şlnden nzletmcnln knnunt hakkım 
oldulnınu sarih bir surcrtte teyit et
mesini meclisten r1oa ediyorum. Bn
nu milyonlar nrn.<ımda birkaç unsur 
için istiyorum. Aylardan.beri cephede 
!kimseye mezuniyet wr.modi~ bu 
devrt?de bl~blr kimse hn:ktan bahsede
mez. Bizzat ben 1933 dczmert 3 cün 
mezuniyet almndım. AJma.n hli.klm1 
mllletln kendlslne değil, kendisinin 
mlllote mensup olduğımu o.nl:lrnclı
dır. 

Hakimler, on binlerce cesur Alına
nın, memleketln Bolşevizm tarafın
dan yokedllm.eslne engel olmak için 
ö:ntek .zorunda kaldığı bir anda en 
alçak caniler lınkkındrı. normAI bl.11 
surette merh11Jlletll knrnrlar vcrlyor
lnr. Bundan böyle y~dığunız dakl
laının gere'klerlni takdir et.mlycn M
klmlcrl nzledeceğlın. Alman ns'kerl
nin, Alman 1şçlslnln, köylünün ve ka
dınlarımızın, şeiıirlerde ve köyleroe, 
b1r tek düşünceden. zn.fer dtişunce
sinden mülhem olnrok ynptıklan fe
dn!dl.rlıklar, menfaatlerini temsil için 
blzznt millet tamfmdan memur edil~ 
m1ş olan kimselerden de nyni hareke· 
t11stilznm eder. 
Mfithtş bir ~ harbl yapmış bulu

nuyoruz. Qephelertn sükfuıcttcn ~ı~ 
kacalP saııt gelecektir. Ve o zaman 
kışın klmhı mağlOp olduğwıu tarih 
söyliy~tir: İns:ı.n kütleler!nl feda 
eden saldırgan mı, yokm mevm.Inl 
tutmakla 1kt1!n eden müdıı.fl ml? 

Harbin mesulü 
B. HiUer, B. Ohurchlll'in 1940 ma

yısında bu harbe OOŞ!adığım, 4 a;y: 
1rond:ls1ne 1hta.rlarda buluıınrnk bele· 
ledlğin1, sonra. harekete ~ek za
runda. kaldıtuu. bu bn.ıpten mesul °"' 
lan teik klşln1n o mm.un 1nlemeıte be.ş
kıdığmı, a1mdi de bekleme.s1nin f'.Mi!' 
tı:n&ın olıruı.dığıru, tnmdıı.n böyle bu 
canı devrlletck eseri yı.kılınooyn. kada:i' 
darbeye drubc ne muknbelc eıdeceA'bı1 
b1ld1rmiş, Alınn:n dm11znltııarmın ~ 
nen mtltCmaıdlyon e.rbb.1dnn gUrt fo;.ı 

alt:v.etıerı de arltııtmı ve arta.caRtru 
Rus devi yıkılıncs.yıı. kndtı.ll Bol§CVlk..• 
ltğtn dövtlleceı;in1, lın-kkın Almanla~ 
ve mtittc!ltlcr1 ta.ra!mda olduitunte 
vc h!lkkm gnlcbe çnlııca.ğını ~yuye .. 
rck nutkunu bltirmlşttr. 

Bc.rlln 26 (A.A.) - B. Hitlcrd,en; 
sonm söz alan Mareşal Hcmınn oö ... 
ring, meclisi Führcr t.nrafından iste
nilen hak ve s."\lghiyctlcrln lrobulüne 
çağıran blr nutuk söylemiş ve mecli
sin bu haklan 1ttlfakln. kabul ctt1ğlnl 
mU~hedc ve tespit cylE'ml§tlr. 



27 Nisan 1t42 ••••• 
AKŞAMDAN AKŞAMA 

Altın ve alın teri ( ŞE&iR BABBRLERi )11 ..... .., .... ı•3 
Musiki! .. 

N:;=:ı:r...!:i:'!iat~ID- Odun, kömür 1 General bahar!! .. 1 Milli piyango c....,p..cAqom..,lıiriki ... 
yetli miktarda albnı deni%in dibin- • ) • nelik kolekaiyommu kanttuvoı-
den çıkarabildiklerini memnuniyetle iŞ eri 23 nisan çekilİ§İnde duın. Yapraklan ~- vakttle 

ilan ediyorlar. Bu da, kıymetli ma- " Bı·ıetçı· og"' lum •• go·· .. u··nu· seveyı·m büyük ikramiye yazdığım yaz.ılara da ,öyle bir aö~ 
den hakkında diitüncelerin ileri sü- .. atmakta idim. Bir yerde d....._, 
rülmesine sebebiyet verjr?r: . Vali ve: Belediye Reisi kazananlar lstanbul sokaklarındaki "YY• ~-

Gerçekt« de altm. bırıbırile bar- k k . d k bir peD Cefe açamaz mJSJft ? tt Mflll p!ya.ng()- cdann çokluğundan v. süriiltüaij. 
beden demokra't Anglosaksonlarla te rar An araya gı ece nun 23 nlm.n ~ deın ,&ayet eden bir yazıl •• Hele * 
mih\crciierin ~öriifüne göre, ayn, ~in taUbll· tiia bir semti rabatas eden buo .... 
apayn eJaemmiyeti haizdir. İngilizler Ankara.dan ~hrlmlze geldlğ1.nl yn.7.- 35 sene evvel bir bahar tasviri - Y n~asm ~en ~A>OO oımıı:- bir balskçadan yaka silkiyonhn. 
ve Amerikalılar, onu kıymet ölçüaü dığ.ııım :tstanbul vall ve belediye reisi -:r 1:_· büyWc ikra: . l,te hwbin. bir hamlede d~ 
ıaymak~ ısrar ederek birinci dere- doktot Lftttt Kırdar, Haydarpaşa g:ı- kahraman bakla - Her çiçek bir vitamin Jamlaai nı1yey1 Ankamda dili ~ı.. ..,. daha. •• Busia valde 
ced~ önemli tutuyor. Kasalarını dol· nnda. muavhıi Ahmet Kınık. Manin sanayi caddestn- aıe,.t.ine yaaltjun meçbal balıkÇ1Ja 
durup her i~i buna istinadettiriyor- v:ı.ıı.sı, belediye reıs munvtnı~rt ve dl- c:Hııva 1'bedlğ1 Jca.dar yaırourıu. ri1z.. Ag"' aç dallarında vitamın de Aydın oteıı r-cehem: 
lar. Halbuki Alır.anlarla İtalyanların ğer vllAyet, belediye erkdnı bratın- g1U'lı olstm, i'tJlO ıtnb.'.ı.har :ırolık ara.- altında AJ"a.\ lo- - Birader, affedeni.. S.. Wr 
altını yok gibi bir feY. Bütün değeri dan ttarııl::umuştır. lı1c meşrunı Lşt!yn.ka. dokunuyor. Ba- damlalari.. ka.ntıaa 88.hlt>l aUllı umanı kapriUn. IM>7tm .._.. 
milletin çalı.tmaamı teşkilitlandmna- Vall, bit arka.da~uruza dün ıu be- demler, erlk~r. kayısılar nçmL'J he E.sklden çiçek a.çm11 ağaçlar ln•n- Yahya. Arat ta- leBin o Riizel ~ .ı.,• f 1 

ia veriyorlar. Böylelikle de daha yanatta bulunmuştur: taraftan şe1cll dllArAmı tezehhür ru- 1ar içln sadece oatra.ne birer maııara 1 za.nmlltır. 20.000 ya:ııımpm. Amma bir ....... ,_ 
yeni bir iktisadi göriit sahibi bulun· _ Ank:nraya, Istnnbuhuı kömür, numa.. U'ıaldıa.n mam~ur oLm telev- teşkil ederlerdi. Halbuki pndl her çt- liralık lcram1ye- Dünyada ••• istediğin bdar b.lw ı.. 
dukJannı. kant bulwıuyorlar. odun ı,ı 1çln alO.'ka.darlnrla temaslar- vünü eşç:ır arnmnda mı llh..... çeildl meyva. ağacına - ben kendi 50 bin lira lrannan n.lı\ blt pe.rçumı tediiin kadar babk aat... ' 

Onlannki mi tam manasile czü· da bnlun."Ylak ü~re gttm1~. Orada- İşte tamam 85 sene evvel üstat Ah- hesabıma - a~zıının S\1Yll a'laı.ra.k ba- Yahya Arat AntUcyada De - Diye tarziye .-.nete nwyam. 
ğürt resellisi:t? demokratlarınki mi k1 ışımı tamamMe blUrmeden İstan- met Ras1nı1n cMil!ıahnbel rebllye. kıyurum. Her çiçek müstalroel bir mlrct pazannda demircl Edip Yıldız, Zaten dün içimden bu t~ 

bula dönmtı,, bulunuyorum. Bunun adlı yazısında bir. bahar tn.svirlnd!:n, meyVa, bir cvlt:ı.mln damltısh gibi gö... dlğer po.rça&n1 da Antalcya.d& tu'ha- verdim 'blle... Masamın ba--da 
modası geçmis bir zengin böbürlen· 1 1 lld - tA'-- gidece~- kellmt"Si tenmes1ne aynen kopye edil- züme !!Örfina•"'r. şu """mbe çı....ıı.1er fiyect Mehmet ko.zanmıştır. · ,..... 
mesi? Altın, bunca amdar kuruldu- iö1:nur v~d:n:<:v;'~~ şunu6;; rn1ş bir parça... belki i cinsi~~ vı~ olııcakla~ . On bln Ur.ı.lık lkl"nm.iyelerden bı.rt..t oturm~ ya:ıı yuıy?rd.~ ~ıpnda 
iu itibar tahtından akıbet indirilebi- z::ı.blllrsiniz 1d. bu ış lçln bit (Malını- B hn.r her zaman, her şekilde ken. Su beyazlar ise B n-eVinClen mı, yoksa İskcnderunda d"mlrcl Ömer Kara.do- gene bır balıkçı sesı ~ük.eldı: 
lir mi? Kati şekilde bir ıey söylene- kat ofisi) kurulınnkt.'l.dır. Kararname -dl.sinden b:ıhsettlnneğe muvaffak ol- C sınıfından nu? Orasını artık er .. ğı:ı.n kazanmış, on bin lirayı tazann.u - Otu· bete hamsı!.. 
mi>·or. yalcında intişar edecektir. mu.,.c:tur. Hatti büyük dc.rUer, harbler, babı billr... ... öteki bllet İzmlrde bayi HilsnU Kızılay Aman ne musiki! •• Ne tesirli .es. .. 

Eski insanlar, ilini iki şey arama· . ft ftrlln •1 duny::ıyı saran umuml felaketler ora- Bunun için harb içindeki baharda tarafından satılmıştır. ":akb1e bundan ?~I tikiyet. ~ 
ğa memur etmişler: Haya.h matacak n=ul tı!!ge =~: ~:~ sında bile ... H~le_ ~~ seneki glbl gB- çiçek açmış meyva ağaçlan gl'ıde:re Be., bln liralık tkmm1yelen1en blrl- ~ı? Zaten masikman pek esin bw a. 
olan uebiu ve güzellqtu-ecek olan kay k ah1 _d .. lerln rlilmemlş blr yüz.suzlükle, tamam dor t e~nden çok daha sevtmll, çok da· nln yamı Tannısta. kolej altıncı smıf- rili ele: «İmanda bedii hisler uyaa
nl n». Simya ilmi ba uiw'da yiia b~ a~yl;' ~ m~~~n:~ em~ buçuk a.y peşlınlzl bır:ı.kmıynn. innt- ru cana yakın, çok daha güzel g&-ü- tnn Bedl Seı'hıımarata yamı da yine dD"aD elhan değil midir? 

Yıllarcn emek -..erdikten IODl'1I asla ,.?:::.:aklan ,.,.1un ... ft••ı ..... ft ..... ft- dnlh-.• de- çı, yıllşık blr klştan sonra gelirse. . . nüyor... ~st!.~~~l bDl~~l ~ıbtintal~~~ Ba «otu:: bete ba:mi:a feryadı da 
....... J" WIA ·~. _... Bah koku.!u t f ı ayıl uüe çı ..... "9"-Uo '6er "'"-i .uu:uuı. insanda en bedii hisleri uyan.1-or-

ar:ımadığı şeyleri bulnıut. Meseli l!ildlr. Kanunda tadilO.t yapılmadan " ar c ra n yayı il' Y - Aç evladım şu ikraml~erl kazanan tallhlUer fUJ\- d y.. kl-~ • d 1-...;a""''71 _ 

e:ebirı. yerine alkol, altını meydana böyle blr şey olamaz. maz bir an iç\nde İstnnbulun çehresi lardır: il. ure cnıe .evmç ıgıuan _. 
etiTe eh claceri felsefi» yerine de değlşivcnn. Balkon kapılan açıldı pencereleri... Istanbulda Yakacık ilkokul ba.şöğ- bartıJW • . . 

g f c Basın ta.rtlan için Ankara.da ark:ı.- pencereler fora. edlldl Bütün bir kış Llildn İstanbul mevsim 1tib:ırlyle en retmenl Mehmet Muhtar Kumral, Ve musıkı d(fanda devam ediyorı 
fos or. • • • daşlar çalışmalanna. deva.m etmekte- böcekler glbl evlerinden çıknuy:ın ço- D ·• - • b • Farzı.muhat. Arap sımragerlerının dider.> cuklar sokaklan doldurdu. 0 kadar tuhıı:f günlerin\ geçı.rtyor .•. Bakıyor- Kartal merkez okulu B~tmenı Hak- - erya gumuti.ı 1UnSL •• Otas 
emellen tahakkuk etseydı de ,u «fel- Od k"" .. k kl şimdi birçok İsto.nbul sokıı.klan 90- Slllluz öyle blr öğle nstü kl paroes\1- kı Gürel, İstanbul emniyet blrlnct ~- befe. .. 
aefi hM> k .... fecfiJ ...... di her ne made- un, omur taııma uk •ft..ın- il 6•.. ıer bile ağır gelmt., ve JroUnra. atın- be memurlanndan Hıfzı Gilner. tts- Ve ben yerimde mırıld&nQ'on•u 

.. _,,. u-;1 • • • l c aAU,,..... e ÇUl çm ~uyor... mış • kü A ·~L d 
ne sürsek tekmil demirler, bakırlar, ıçın müracaat ar Arsalarda., bllhı;clerde sökülmllş ııo- ... darda Yenimahalle Kuyu mltakta - man ne .... uti sa a!.. Amaa 
r-.ikeller, halli. tenekeler pırıl pırıl baların kara ve çirkin suratlı bo:-uları Kala.balık tramvay içinde ~n Bedros Şener, yine ttskiiduda Pazar ne tesirli musiki!_ 
altın kesilseydi. beferiyet acaba da- Belediyenin odun, kömür stoku yap. sllklllyor, bir ucundan yere vurularak, blr gövdeden çıkan bezgin bir ses: ba~ınd& admın ~nl ısıtemfJ'b bir O telaariıyor: 
ha ~· mur·· effeb olurdu? Yo'---, L!! maRa karar verdiği.nl. bu mti.nuebet- yahut dı...,,.,~,,aa.n ınce sopalarla - BUetç.I oğlum... Şu camlai'dan vat&ndq. - Ta'VUI yemiyor_ ....-._ O... 

.... llllHI uu- le b:ızı motörcülcrln beledlı.-e...,. mO.- ...--· birini ., H - 1 ll.._ 50 000 llranuı kahnunanı Yahya L~ 
t ·un· bu tür" lu" tür" la" ihü"warlan ,,,·or· en " J- d~,.merek lçf.n.delci kurumlar boşaltı- ~amaz mısın·· a:.,... M ...... -,,_,, • racaa.tıa odun nakli için tekll!te bu- vo.... •• Gözftnft ___..._ PJ•• dlwnJ'. Arat Milli Pl3'aDIO .ldareıslne mıürac&- Bea f--•..ı·-~-. 
fayda)· maddelerden mahrum kala· lunduklaruu yazmıştık. Beledlse bu ll,.or ... Ah klSr olasıca t:ıra .sob&.ıar... ..,..... .. ..,....... .--... ..- atı ederek patumı aknJltır. Yalıya &a11:-"Y--:'" 

~ · · d h k b d" müracaatı tedklk edecektir. Ancat Bu sene ımoedıe ıse yakmalı: ıçtn ko- Ve bUetçJ bu ricayı yerine getiri- Arat 90ll gimlerde bhu para alantw - Afe.rm:-. AP- var ol.un... 
cag~ı;nı_: ıçar a a mı sı ın ya u- lumUBU badumUU ıst.lyecekle.rdl . . • yor... Halb11kl hentız n!n.nd&YJS ... ~de oldutunu. ltefl.deıclen bir gün Deılı:en bir bqlca balıkçı 181 
•er ık. odWl, kömür gctlrebllmct ıçtn dal'ta Btr törlii odun& ve kömiıre doyma.k Ertesi sab&h blr de bakıyorsunuz, g& evvel bilet aldı.tını söyleml.s n de- daha: • 

Büsbütün aksini de tasavvur ede- genif ölçüde nllll vasıtalarına Uıtf· bilmediler. Y•ktıkça yaktılar ve het yih8 ATrUPQnın .ttyul atuklan ha- m'•tlr ~-. - Otuz L- alma... na.._ 

l . ya.ç oklutıından bu huasuta Mftnalca- da llnde .ınn lb!r ra. 'W .._. ·~ '"u.. 
an: llt V*AIC1nln de 19rdımı temin edt- teY1 lcfil ettl.kten aonra : ' kapkara." Ad•m 1 

- Kul 8*ılmayınca Hızır ,.etlıpnez bamsi. •. 
Farzecıelim ki fU dünyada bir hab- - DeJıa ıst.ulm. · Karnım ooyma- P.r ... Ve artta pardesiller delil, pal- derler. Benlmkl de 6yle oldu. Bugi1n Hay ağzın altınla dolsun!.. O.-

be Lile altua >'ok. imanlak ... kaybe- leeekUr. dı ••• Odwı •.• Kömür! .. diye tutturdu- t.olarl... Hatt.A baı:ılanrun ya.kaluı bankaya ödenecet 150 liralık bit b<>- mek bugiin bal~ bol. •• Hem bakıma 
det'di? lar. Oıtl2nn kara aıtı'Zlanna arasıra kalkık... nom vardı. Hemen bunu öde,r!eetlm bu ikinci ae. musiki itibarile birinci-

Galiba hiç... Beyoğlu Halk~vinin =~::~ bl~iklı::: ~:~~ :t- o sa.hah tramvayda ı..., hlddetıı btr Bu pua ile daha. neler mı~- sinden de teeirli Betofea ııniıia? 
Demek IC hakikatte, altaua ..,... müaamereaı mı ru " n- sestn ~yle ba~ırdılmı ~t1yorsunu: ğım ..• Orasını ben blllrim M'tık. ş . . .1 ••• ŞuL _ • • 1 la.rın slyah borularına. se>pa!a.n 1ndl- open masan.·· uert nuıın •• 

meti yoktur. Netelrim •harb =para, BeJotln Balkevl tarafından terUp renl-crde blmz da hınç alır gtbl bir - Biletçi oğlum, •. Şu lld kapıdan Ç k hi •-ı· A mübarek .•• Ne Pael de baiınyorı 
para, para• tekerlemesine raiuıen edUen halk -ırıerı, lıalk muslkl31 '" blrlnl knpa yahu... Amma. da h&... ocu cerra • ai K ıniği 30 ._ h ., 8 . . 

h.~... ~ hal var ... I>Okülsün merhamctslzlerfn Kendini a~· ... ""s•- mı sandın be b~ H k" k KUTUfA ıunsı •••• « ıbnemı, aen-
altma sahip muharipler ancak batka aa. oyunb.rı gecem evvellcl akşam kurumlan . .. Blr kısım meraklılar da der All ~Allah ase ıye taıınaca foni:t banun yananda muSiki i!a"barite 
meziyetlerinin bulunduğu nispette Franm tiyatrosunda. muvn.ffakıyet1e kağıt yakıp bunlann alevlerin\ boru- · · · a · · · Tıp fnkülteslnln Ş~U Çocuk hasta- kapı gıcırtısı gıbi kalır 
m.uvaffakıyet gösteriyorlar. Sırf al- V'CI'llmlştlr. Memleketin muhtcllf böl- tarın içinden geçtrlyorlar. . Ve blr gUn evvel c:ı.m açan blletçl n~<le buhman çocUk cerrah\sl t.U- Otma hamsi! K ··· 
bn para etmiyor. Kasası içinde ika- ıeleriııe alt türküler ve aywılar, Emektar bakla.. bir gün sonra gtrtp çıktıkça kapılan nlğlnin Haseki hastaneslM natıedll- bu -::..:.x.=- •. « annen open.so 
2al'4l h'.\ ........ lup __ 1.ı....-n ölea mil- gençler tarafından Okuouı halk 4"r- kapatıyor... meaı .... -...a..-.nı-- __ ---•e ~- yanmda kae para eclw? 

...-- ~,.. ı- lerl hazır bulunanlann harareUl al- B3.haruı kendtllne gore bir takım Ge ~--w --r . ..,. .. __.... Valdile llu ...a.r mi.._ lllllllİki _. 
nerin mww da malim. .IC!IS!ert Varm.ı.t- İtte bun ardan bir ta- neral bahar... fakfilte u.ı-..a. \'OCak eenwb1al ..._ bilıi ,....... ed" ? T....., 

M d 
!L • _. __ L• • klflannı toplamlftar. A·---"-- •• w... Ba sene orta- --..1.,. bdııU' ben- Jerl Sçhı h&.anblllldan ~ bdar L 1"0C *' 

0 em -tıaat fÖr•~ t_..ıt ebnif: Milsamı!renin kazandı.it muvatfa- nMt -...-•~ ~ .. ,,yor: ,,_ ,. • ._. 7
- gitmek Jcü~tfne katlamn.ıyaceklanlır. leF • 

Es:ıs olan loymet ölçüsü «İçtimai tlyet bu ıe,ebbüsün ne kadar yerinde - Bakla ... Yerli giYu bakla!... t:erlert görülmeınlf bir ta.lrım «en&- ş~ı Çocuk ha.st&n•lndek:l \'OCult Hık.met Feridun Ea 
• • d' Al Bu lşttt1ğlnlz cümlıenln ancak yil!rle raller 9l1tt.:ı: General kl.t. general :tar, hastalıktan cerrahi-' hft .... A--ın bir ••••••••••••••••••••••••••-••••••••••• 

mahiyett ortalama 1' saalı» ar. • olduğunu göstermJŞ'tiı'. Bu 1lk: tecrü- general çamur, general açlık... '" ....,_,"""'' KO O 
tın demirdeı. su kadar defa daha beden elde edilen neticeye bakarak eııt ktmnma ınanabll~rslnlı: ... ülcBila~:· Geçen gün bir siyasi başmakalede servlsl gibi çal~caktır. Ç K HABERLER 
,_ L-'b' ._ .. !L--1 • • B ~ Hft'n. _._._ .....,.,.,... ,etıı -ı.st Ek- ~il doğnıdtll'. Faka •)'Crll g • :w- ---------------"ıymetli ise, seoe a. onu lKIOaal açın e,, ~·u w .. e~ uuu ..... ı .. • .... -"-e •-ft--alc "'.... biraz tazl"ea hüs- okudum. c.B:ı.knlım "'tneraı bl.har b!ze Spor baVPamında Tur' adetti~ tl&t;akbel ge- ~w• Ul<M"'u -· .. " .;r • * Demirel Haçlğin yanında çırak 
fu !kadar defa daha ziyade emek sar· rem un v m nünlyet sahlbt olma.le linm ge11.r sa- ne kanlı sürprizler hn.zırlıyor.• denııt- Ünı"ver, .. ı"te takımları Kadlr, bir gece dükkAnd:ın bazı ilet-
fetm--!-...ı: .. , Ve bUtün" .. d:.- m.rıd- ccleri daha mütckAmll blr şekil~ g6- nınm. yordu. Demet bahar -eraı da ol- • 

crnRU.. ·a- -ızd emin labutrm. ev.. .,~ ler çalmış yıık:ılnnmıştır. Suçiu. itin-
deler arasmda. altın ıaret Ull'larca 4........,. ... , en o LAtln bakl& ne de olsa emektar ve muş ... Ve kanlı sürprizler hazırlıyan universlte 'l'alebe Birllli Reis1ifln· el snlh cezs.da mahl:c~ edUccekt\r 
kıymet ölçüsü •e mübadele ....tası vefalı bir lld>rredlr. Daha henuz kış blr generali... de.n: * Beb'>..kten Kara.kö~~ doğru harc-
rolünü oynam-.sa bunun da sebebi. Ok pılısını pırtısını toplarken koşup 1nı Halbukl şimdiye kadar h4ınar sat 1 - 19 Ma.yıs gençlik bayramında ket eden vatman İbr::ıhlmin idare-
kolay mUhafaza edilir, pulanıp bo- UYUCU dadmWl& yet;i.pr. Kuru fa.sulyclEr, no- yüzlü bir g~ kız halinde gö.9ter1llr- yapılacak ola.n spor t.eımaS!anmlEda sindeki 2ti sayılı römoı'k, Kuruçeıt-
zulmaz, bölürıebilir bir meta olupı· mektupları huUar, m.etclmeklerle ~1 uzwı blt di. Ve O bir elinde çtçekler, bil' eUnde muhtelit spor koilanndt. tlnlyeftllte- mede raydan çıkmıştır. Bu yüroen_ 
d lef mevsiminden smra ilk yaz seb· I de SOP9.Ya dizil~ turfanda klrazlar mlzl teımfl edecek taımnlarm .egll- mllnablAt yaran aaa.t tadar txYıul _ 

ur. Olaa zeıs1yle atzımızm tadını tazeler ... rt- tutardı. Evet hele bu sopadakt lı:ira.z- meslne başlanmıştır. mtlltur. 
Fakat elbette ki aul kqınıeti faJye neferi -ı"l 1md"da yetı .. ı-•'"ir. ıa.r_ ••• Demek tlmdl o da. -..ı.4~ ve 2 - Afalıda. yazılan müsabakalarda * u.. .... &lt 

«in.an ~.,a11• clır. Netekirra iti-. Piyade kaldırimincla 5..... .. "l:.ı;ı.u kiraz aopun ı ıc "~'9..... tem.slll takıma .seçUme:ıc lsUyen Blrllt ~.. te oturan F1kret. Okçular 
-- ,;ıı ___ ki.~ para çıktı. Ana- Ukln bu yıl sofralann bak.lası ek- sllft.hlar var e, !._~ ... yenıertnoleu elle~ ve Fakülte cemiyetlerine 1*nlertnl cadeslnden geçedten Yarasimos .ue 
- - .. - .,... bisikletle gezilmemeli ~riya sevgllilerlnclen b &M ··• z;--.- rsa ~ b.l"Şllaş.mış, aralarında kavga çıtm.._ 
pada altınnz harat olabiliror. ayn °1 g • gti7ıekllr şu hupa baharclk · yazdıımıt bulunan taı«>e aıtadq.la- tır. Biraz aorua Yarastmos, Jl'Dtretln 

Öliin'. yatağı baıına evlitlanm rlyorlar ... Zir& sevgm cbayan yo· •.• nn gösterilen saat ft yerlerde seçme- ı.,uı rakı 
gurh un bumu hAll Kaf dağındadır. Hikmet P..W1111 • len hazır bulunmaları ne.. ohm•r. a. ~ •tlıut. Y&ralanma.-

toplıyarı.k: Vall lııonalı ka.l'fl3K'da blr OOCuk Banun için flm.d!. bakla lle asırtards.n· Voleybol: 2714 942 paartest aat ıs sına abebl,.e-t VP'ı'l'tlşttr Suçlu 1ab.-. 
- Tarlada defıne var. Arayıp bu- ıb&hoeıd var. Bur.da her ıtın ço- beri eevglHal olan yofurt ayn yaşa- Dün çocuklar için Gül- üniversite arka bah~. luımlftır. 

lun! - diyen IıPim köylüye biz de cuklar ha.vı. aıırı..r. Bahçenin maktadır. B&U:eibol: 2914/H2 çaqamba saa\ Bir kömürcü Mahkum'"' 
hak vermeliyiz. önfinde eenl§ blr kaldınm n.rdır. Kahra.maıı, vefalı b&tlanın ortaya hane parkında bir 18 üniversite a11ka bahçesi. B&rt.Lks: 

Zira içtimai ve iktisadi nazariyeler Blr kı.sun çocuklar d& bu taldı- Çlkma.sı hemen sebııe piyasasında iten- müsamere verildi 28/ 4/942 salı saat ıı Beyotlu Halkevt oldu 
mücerret baki.kat olmaktan aiyade rıında blslkleUe alal>Udiğine aşaıtı dlsln1 gösterdi.. He:ı:ıüs blr ay evvel Atletizm: 30/4 942 pe~be saat r; Karagümrükt.e Yusuf Aslnn adıDda 
bir miıletin hali ile ilgili 4eylerdir. yu1aıl'ı gldlp gelirler. Bu hal yal- 40 kuruş grbl iblr flatııe bize caka sa- Dün, çocuk haftasının üçüncü gü- 30 Şeref stadı. Tenis: 20/ 4/ 942 çar- bir kömürcu, Necdet ısmtn~ bir ka.-

Biz de aennareden fasla ça1ıpna. ruz diter oocuk.lar için de~U. bil- tan o eski mü~ ısp:ı.nak yiibcl- nüydü. Havanın iyl ve roomt tatil gü. şnmba saat l !5 Do.ğcılık l..-ulübil. Es".c- dına 15 kuruştan mangal ltömtıre 
ya kıymet vermesi. ve bütün itlerini ~tıer için de tebllkelidlr. Piyade dl~ basanu.klnrdan n.,atı yuvarlan· nü olmasından dolayı birçok alleler, rlm: 2 5 942 cumartesi saat 16 Eınln- satmıştır. Yapılan lhbar fi.zerine eül'-
kasalarda yatan san madene değil, kaJd.ırııımnda blsikJıetle gezilmesi- dl. Şimdi 10 ku~ kilosunu veriyor- çocukla.nnı nlıı.mk açık: hava gezlntl- önü Halkev1. mil meşhut ya.pı~ ve kömürcü ~ 

• · · d • • ne meydan verllmem.eıtdlr. B. ıarmış-. Oh olsun ... Meheldir ona .. • sine çık.ımştı. Bllllda.n ba$ca mdt- 3 - Futbol için aşatıd& ı.sımıerı ya- lan adliyeye verilmlştlr. 
billur gib: alm terme astına ettirmesa ••• Kendlsinl daha de~rsiz mevkilerde tepler ve Çocuk Esl~e Kurumu zılı arkadaşlarla. iştirak çtmek ıstıyen Dün, iklncı milli korunm::ı m:ıhke-
gerekec.ı cemiyetlerden birinin men· Kurtuhq'ta Yenifehl.r'cı. Tuzcu gönırüz ~:ı.llah ... Gelecek mevsim- kollan da eRlen~cıer tert.lbetmişlerdl. dl~er aı'kada.şlann maç yapmak Ü3el'9 meetnde yapılan muha.tetM 80ntında 
sabuyuz.. Murat 80ikalmd& 53 numarada leme çift kllosınıu yedi buçuğa yiye- Bu arada Emtnont\ Çocuk Esirgeme 5 mayıs 942 salı günü saa.t 11 da Şe- suçlu, beş lira para cezuı Ue yüz tu-

(Vi - Nu) Z*1 Erclaz imzaalyle aldatunız lhn... Bu klf bl"ıe az mı etti? ... Bir kolu, Gftlhane parkında blr mllsame-re ref stadında hazır bulımmalan: nq mahkeme :mssr::ı.fı öderneğe. dük-
"'""'"""'""""' ... """"""'""ııı'""""""""'""""',_ blr mektupta o aokata çap araba- türlu 35 ten ap.tı dCfmez hasp& •.• vermiştir. Tıp fakültesiniden: l'aruk. Hllı::met, klnınnı bir hatta tapa.t.ı.Jmamna 

*Fatih Hallcevlnden: Evimizde bir .a utnunadılından, lAlımJ.arm Sanki çilt cöaııl 5 :ıı:uru.- atan Müsamereye, İstanbul 48 Te ~9 uncu İsmet, Kad1r, cemıı. ~ Qenglz, dilklinda bulunan 235 kilo~ 
res!m a.teJ,yesi açı.lmıftır. :ııer ciin sa.at açıkt.a aktltmdan baıhlsle fiklyet :muis1nl bllmiyonnUfuz gtbL ne ıae ••. llkmekteplert, :Ha bando muzık& 2'tl- Memduh; hukuk fattllteadıln: Mu- milsa.derestne mahkWn. olmutt.ur 

15 
t n 1719 Jcadar tedrtsat yapılmak- ediliyor. Beledlyenln nazan dikta- Sofralarda J8PUl8la mukabil ıo- :rak etmlftlr. Btnlerce İstanbullu, par- vahh1t, Sabri, Fikr!., Hayri, Enver, Ktl- Bu k&nürler, resmi D&l'tı oıaıı· ıo.a 

tadır. Amı edenlerln z,. mlldarlillü- ttnt çeJceriz. ka.nta vUrlnlerl.Ddt ~1n kahek1•r k& gl.re~en makbuz n1ukah1llnde tu- çtıtc ıttret, Rırat: tktısa.t falttlltesin- kurut üzertnden ıratllarat paraa ban-
ne mllracaatlan. da boylarını~ bafladal&r- ruma tıeberrtUıerde bUhmmupar, den: AJıdm, Oaanfer. kaya yatınlacaktır. 

- Bu ne şairane durum bayj 
Amca_ 

... Kaqmda Marm&rL .. 

1 

Bay Amcaya göre ... 

- 8olUDda Bap&. - l - Balıpd• Aılllııı. t 
- Tepende bahar_ 

1 
B. A. - Biri gelip şurada blr 

aile behçesi açmadan ağız tadiyle 
etrafı seyredeyim, dedlın ı ... 
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1 TARiHTEN SAHiFELER 1 
" 

Bağ, bahçe ve ev ziraati 
.... 

Siyah çiçek 
var mıdır? 

Yavrulayan 
soğanlar zayıflar 

CEVAPLARIMIZ ı Vahidettinin . ilk göz v 

agrısı 

J\bdülmodd'in eonuncu tefızadcel m.erakl· olduiu için, köıkilnün üat 
SiirmÜ§ ağaçlar, Mehmet Vahldettln, ba'bemun vefa.. tarafında 11(11rdıiı bir ,.erde atlar 

budanir m'i? bndan ( 17 xllhicee 1277) bet a;y be.lerdi. 
Nehatlar araaında .q.h renkli tl· Her ~ bir cinııı ve çqit çiçek kadar evvel ( l I recep 12 7 7 • 18 k&· Hanedan içinde hiç de iyi ıöhre.ti 

çek açan hiçbi.· nevi yoktur. Ko)'U ao~ oluna ol.un, }:)unlarm ek.eri· Oakildarda Ihsan Atac'a cenpı nunuevvel 1276) tarihinde d<>t- olmıyan Vahidettlnl analığ Şayeste 
.:..ah renk wıçak tropikal bö~cler• ti hem tohum ile, hem de diplerin- Her hanııi bir ~aç olunıa olmn, muştu. le.adından ibaıka eevcn de yoktu. 
le te~kku; edcbUmcktedir. Fakat den verdikleri lı:Oçilk ve piç denilen yapraklannı eürdUkten .oıua budan- Abclülaziz, ltarde§İnİn bu en k<J. Bu hal ve vaziyette hüyUyüp yeti• 
l>u tetekldll bile tam değildir. yavru eoğancıklarlo. ürerler. Yawu mu. YQ:m ~it ağacı olarak kullanı- çUk oğlu hakkında tefkat aöetere· ten tehude Vahidettin bir ara Kan· 
Her ~ bir neliatm çiçekleri ta· eofancık o fklarun çeliği gibidir. Ay- lanlar, esasen budanabilcn dneler- rek: dJilide lhala.sı Adile su1tarun sarayına 
mamilc eiya.h renkte olmaz. Siyah nl cim ~ çqitte ıiçek açar ve ana den oldu1darı için, bunlann filizleri· - Ben onun amcası değil, bahuı devam etmeğe baola.mıotı. Bu xiya• 
rengin meydana ıefebilmesi için •olana benzer. Eeuen eo~anlar ve nin alı.nmaaı kendilerine zarar getir- olacağım. retlerin lhirind() Adile wltan genç 
........... bir zaman ]Umıdır. Halbuki --·1a:; diğeı nebatlann gövdeleri· 1 d Demi•, küçük ıehzadeyı· görüp sö-- --'---deyi eğlendirmek ı..:.. lepiska --· .Y•.uuuu ld mez. Büyilk ağaçlann dip erin en v ~ .,,. .. & 

9içckleri.-ı CSr.-ıUrlerl kısadır. Konca na muadildir Bunlar kök deği lr. ke1ilmeai İle, bu ağaçların kuruma· zetmeyi kendiafne borç bilmiıti. saçlı ve tuh bir cariyeye tambur çal-
tetekkül el..:x.i vakit yalnız bunun dıt Afaçlar budanarak n&Sll kuvvetlen· I I b·ı· Vahidettin'in valideei Abdülme- dırnıŞı. 

• ._ d'ril' • fa 1 dal} al anna yo aça ı ır. ' V el ,_ çevresi fuz.lc- 101ğa maruzdur. Bu çev- ı ıne, yanı z. a an ınır ve w · cit ten dört eene ıonra ölme.ile Ah· Jıidettir. G gün en bu Aıza 'V'U• 
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Kontrakt briç 
MEŞHUR ELLER 
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•AR 8 2 
.+ e ot 
•AV 
eımnı 
Garp 
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Şark 
Cenup 

• 10 9 ~ ! 
• v 10 9 2 
•9'161 

• v ıo e' a i 
• D 4 
.+AD 8 
• 8 6 

· d • _,_I k•t kalın .._HJt yapılırsa· eoğanlann da diple· Ağaçların budanma zamanı yap• dül&ziz, Vahidettin'i Abdülmecld'ln ruldul 
renıı. e eıyuı aşrnaaına va ı a- y- • ak1 c1-k ü ... L.. k 
dan bavaıuıı eıcakhğı Ye fidanlara rinden, yı.ıılamıdan süren aoğancık- ı r annı o mw o ve agaç A.'§ uy u- üçilncü ikbali Şayeste kadına tevdi Yirmi iki yapna kadar o hevesle- Şlımal ve cenup zond:ı. 

.. .. · •tib ril ı- k deıhal lan çıkarılır Ye <iikiline ağaçlar gibi l ıunda bulundugu zamanın eonlanna v ... zcsıci ağale.rclan Tevfik ağayı da rini Çengelk8yündeki kö•künde o.na• JU~dı verm: Cenup. 
aı yurume!ı ı ı a e ç.,..e el w d y · k d bile ,.. 
açılır. Siyah rengi yazın açılan bunlar ds ayr. ayrı birer nebat mey· okgTbu. urd. anı uy. ud.:_n uyana d • küçük ıehzadeye la.la tlyjn eyle· lı~ının himmetlle toplanmtt genç ve 

. ak b ki d t' • 1 ce ır evreye gır ıgı zaman ır. · · .. el Ç k k 1 ·ı . · Jk?ldirasyon ~kler üzerıncle ve anc ene er, ana ge ınr er. ı w l k •1 . mıştı. guz er ez ız an e tatrnın etrnış-
~iler ebrular veya dalga halinde Her aoğaııın meydana getireceği 1 Bu~dan sonra ~~aç ann ~ı.mcsı, Mehmet Vahidettin daha beş, altı ti. Ancak Adile sultan sarayının bu 
görebiliriz. BütUn bir çiçeğin eiyah yavru aoğar..eıkları ilk aenesindcn iti· ı keeılen yara yerını kapatma~ ~ın ne- yaşlanndı aiıailiğini, hırçınlığını gÖa• dilberi onun ilk aıkı ohnuıtu. Haya• 

im · k* ktu B f·!'L-rl• baren aJlllhmndan tefrik etmek la- batın çok kuvvet aarfetmesını mu· terrneg"' t. bn•lamıatı. Cariyelere iğne linde bu latif ısimadan bacıkaları ta· o asına un a.n yo r. u uua ... . 1 B ~.:: d fid d" -Y " " 

De aiyah gül, ne aiyah karanfil ve mndır. Yavruları aynlmamıı aoğıın- ı cıp 0 ~r. u J .. z ~ıı an.z.ayı uııe~ batınr, elint. geçeni kmp dökerdi. mnmcın silinmişti. 
ne de kuzguni aiyah renkli çiçek he- lar ya hi.- çiçek açmazlar veya zayıf kve1 ge)Hışme. ~ev:~ınden hır ıe~e g~rı Aıtxlülhnmit Efendi bu en ktiçUk Vahidettin hala ıuhana ziyaretle· 
nUz görülrnemi§tir, Fakat aiyah to• çiçek verirler. Tabiatta hengi tarzda 1· ~bır.I eAr ;ıın1 oır zamanbı vdar ır. u kardeşinden hoolanıyordu. Pintiliği· rini 11klnştırclı 
hum veren nebatlar pek çoktur. daha fazln dölleşme olunıa, nebat ıh ar a gaç ımnızın u anmasını ne rağmen her ziyaretinde ona he- Arhk ne kendi köııkünde e.skisi gi· 

· k dahi onu tercil eder Yavrulama ile gelecek ıubata bırakmanız daha mu- diyeler veriyordu. bi iltif atla.nnı !beki iven, no halasının Fakat koyu kahve re~ı, oyu • w • ı f k " 

Cenup 

Pas 
z • (1)) 
li • (d) 

Pas 

Ga:rp l. 
Pas 
Pas 
Pas 

Şimal 

Kont.re <a.> 
3 • (c) e• 

Pns 
Pna 
Pruı 

Dekl!rasyon bakktnda notlar 

k k · h _,_ k dBllcpe daha t1aglam ve csulıdır. lva ı tır. Vahidettin.in tahsili derecesi ken· aarayır.da cıvılda~ körpe kızlara 
mor, oyu ırmızı aıya untıraJL ren • k a) 4 l onor ~'EQ ve büyük k~ 
te çiçekl ·r vardır Bu renkte bulunan Çünkü yavrular analarına yapışı ve Her ne kadar mcyva ağaçlanna disinin kardeşleri hakkında sarfetti- bakabiliyordu. Günden güne fiddet• dan dörtlü ve kuvvetli 1k1 renk var-
PÇeklcr c ··tgede ·,iyah gibi g8rünür- muntazam bir ıekilde beslenebildiği tatbik edilen bir yaz budamaaı usulü ği ıu ııözlcrle ölçülebilir: lenen aşkı onu yemeden, içmeden, dır. Blnamaley.h §hnalln en münnBIJ 
ı.r Fak!

0

00 çiçekleri cüneoe doğru 1ı1"bi, toprak altında muhafazalı bir varsa da. bu usulün •erbe.a büyüme· - Biz yedi kardeştik, Altımız te- gezmeden Jceaecek dereceyi hulrnuı- mukn.bek61 lrontrdlr. 
tlıt~rak çiçek yapralr.larmı a8:tden mevkide bulunmnktadır. Halbuki, ğe bırakılmış olan yerli meyvalan• ra:z.inin bi. gözüne, büyüğümüz Mu- ı tu. Bir gün Adile eultan sarayında b) ŞimaHn Jrontri büyük koclarda 
aeçirineniz bunlann eiyah olma<!ık· ~içeklerln tohum verebilmeleri bir· mıza tatbik edilmesi için çok uğraı- rc.t Efendi diğer gözüne konsa her kızın bı.nıburunu dinlerken içinden kuvvet itade eder. Oenubun ,91çra~ 
.__ ,. .. .. .. çok f8rtlcra tabidiı. Bu ııı.rtlardan mak laznn gelir halile Murat Efendi ağır gelirdi! bir h1Çkınk koptu. Bu luçkınk o gü· -pa.ra.Jc. iki ""'-,,.. ııe mukabele etmeııl 
Janlll gurursunuz. , • 1 · """ .,..... . • biri veya bırkaç.t noksan olursa; to• • • , Vahidettiıı diğer beş kardeşi gibi ne kadar genç tebzadenin ziyaretle- pı.ıcton pa.rt.1 yapmak llit1mall 1çind\r. 

Enkko>;t ıbı~ah rendkdyalhnıa ~erc~ı hum meydana gelemez veya gelse Fide ile yetıştırılecek muntazam bir tahsil görmemiıti; ec- rinden fÜpheye dütmemiı olan hala. c) Muha.sun tanı!m rengini arttır-
mekne dş~r.ırBı ır ç~l(~n U) usu~ ae • bile d81lenmeye yaramıya1bilir. Ek· sebzeler nebi bir dil de öğrenmemi~i. Ya1nız ama, hali anlattı. malt suretiyle yapılan deklArnsyon, 
me te ır. u çeşıt. eu Y~ ma· aerlyetle: tohunı vermekte güçlük çe- şchzadele• arasında emsali çok oldu· Adilc. sultan sarayında büyütüp kontrdC".l fazla kuvvetin me'\'CU· 
tem cte?idi a? v~en koyu hır mc- ken soğanlar yavrular. Bu yavru- Bqikt&§ta Hüseyin Çilingiroğluna ğu üz~re biraz musikiye vakıftı; ka- 1bizzat terbiye ettiği kızları kıskanç• dlycttni ı:hsns eder ve şlleme te~vik et-
Hkıedır. Gline§h yerlerde bu me· lan ayıklamadan dikilecek eoğanla· cevap: nun çalardı: biraz da resim ve fotog- lıkla severdi. Vahidettinin teessürü- mekle bera'ber o rengin ite ıevl'tilne nekr kekdi ke~d~~ .tyah~8.§1r .. :ue nn çiçekleri zayıf kalır. Zira anaç eo. ilk defa olarak ııebze yetiştirmek rafi ile meşgul olurdu. nün sebebini keşfedince kıza hemen hft.k1m oldufiıınu bildirir. 
m:8 ~~ uz::;' • Uz ~d lo ~o _ • ğan ev:ve1A sinesindeki yavrulan istediğiniz anla~ılıyor. Size yardım O ağabeyi Abdülhamit mektebin- çıkmas:r.: işaret etti. d) Şimalin bu d.eklt\rnsyonu lizen
::hl~~an ~~ddere~: ~ ıu:':t•; bcelemeyi tercih ettiğinden, bütün I etmek vaz.ifemizdir. Yetiştireceğiniz de yeti~1işt!. Abdülhamit'le sıkı mü. Vahidettir halasının ellerine, etek- ne cenup davero tcıı..bet cdere.k ıllem.t 

u u- kuvvetini onların gelifmesine aarfe-
1 
sebzelerden patlıcan, ıınk ve kır do- 1

1 

naaebctlc-ıi on b~ yaşında iken ona lerine yepı,tı. Kızı istedi. Adile ıul· gider. 
luna göre, bu alyahlapnanın stlne- l k h ı 1 h Pn tesirile meydana geldiği derhal der. şte bundan dolayıdır i; er 1 mat esi, her türlü biber er, a ana, ata binmek, silah ku11anmak merakı- , tııın. Oyun 

eene çiçek eoğanlannı topraktan çı• 1 karnıbahar, marul ve yeşil ealntn, nı a~ılımıı~t . Aynı zamanda teccs· - Ben büyüttüğüm kızlan aaray 
anlaşılır. Süsen (euaahı) denilen ltararak yavrulannı ayıklamak lü- hıyar, sakız kabıığı, asma kabağı, ke· süs, yalan, iftira gibi ahlaki zemime- 'ıhnricinde münasip delikanlılarla ev· KO'Zcu: Cenun 
lris'lerln allsiyana a<llı 11k aiyahımtı· ı k "" k b d' zu:mludur. Ayıklanan yarular ayn reviz fide ile yetiştirilir. Yeşil ve u• leri ele inkişaf ediyordu. lendirmek isterim. Sen bir ıehz.ade· Oyun: 6 pik, 
ak bcmeklerle çiçe açan lr c;cti ı ayn dikilerek bunlardan anaç 11oğan ru soğan, ıarmısak almak için bunla- Analığı Şayeste kadın onu ilim öğ- sin. Yanr. ibu kızdan hevesin geçer; 
Tardır. ı k yetiftirilir. nn arpacık ve diş denilen küçüklCTi renrncğe sevkettikçe, o kırlarda at- başkasını, başkalarını alırsın. Bu ız 

dikilir. Ku~konmaz pençe ile yetişti. 1 lı. dolaşr..aktan, ta'banca atmaktan da bedbaht olur. Buna benim gön· 
Gl öl ovanlarını ç . rilir. Diğer ıebzelcrin hemen hepsi zevk ı-.Iı.rordu. Böyle gezintilerde lüm razı olamaz. Vazgeç! ay S İm yerıne Ot tohumlarile yetiştirilmekt~dir. Bütün çok defa Abdülhamit'le birlikte bu. Diye reddetti. Vahidettin, meyu-

dikİDİZ h bahçelerde hususi yastıklar içinde lunurlardı. een halasının sarayından uzakla~tı. 
to UmU ekilen fide yeti~tirilir ve bu fideler 1 Bu mümareselerle Vahidettin de Şayeste kadın, evlatlığının halin-

Karga kılıc. denilen glayöl çiçek- p· d . t h b l d ımd evsimi?dde bahçelere diki~r.1 Kır b~bd~lhamit }gibi iyi bir ıüvari, iyi j dehnkçikokedü~l~.~ord~ . Bunundsc?e~dini 
t . . v l • d.d d"---- ıyaııa a ÇJm o umu u unma ı. omntCl!lın en gayruıı yazın DO ıuya 1 ır nışancı o mu:ıtu. 1 ta ıp ogrenmce, o a ıptı a 
ennın ıoııan annı ıun ı en ı.ıune· Jt... :ı....ı ,_ k 1 b h Ew 1 y h.d · ·· k d. · · V h.d · · Ad'l 1 b l B l b d• •• ~n Dazı o uyucu anınız. unun mu taçtır. ger suyunuz azsa ya nız a ı dtm ın, en ısıne ııevgı .a ı cttını ı e au tan aarnyının fil b~r. aYf~· h .o~an ar •d 'ı ı- yerine bqkn bir tohum kullanılıp 1 kır domat~i ile kabak fidesi dikiniz. gösteren Abdülhamide casU19luğu dilber l:ızından vazgeçirtmek İştedi. 

e ıdı~ki· .
1 

at. av) ~~ k19~ .ııı ı... zna· kullanılamıyac.ağını soruyorlar. Çim Suyunuz fazla ise sırık domatesi, pat-
1 
genç yaşında başlamıştı. Hanedan 1

1 
Fakat evlatlığına nazihat kSr etmi· 

d' il Ü fiI•z.1 d:Y.: i • h • to \DDU esasen ngı tere e yetış ın- )ıcan hıyar biber lahanalardan ye- , azası a ın a, assaten uyu erı yor U ı ..• man ı memıı o anıar en<ı a.c • h 1 'J d • t' · ı ~ h kk d h b.. ··kt . d k' 

·.ııne • r ph 
1

1 
enL

1
-.;_ __ ~ınd labazıradn• len bua:uııi bir çayır otu tohumundan ti§tir~ilirai~iz. Bu' fideleri her bab· ı Murat Efendi dairesinde i:ıittiklerini, Vahidettin, başı sıkıldıkça, derdi-

uan .1onra un an '0 r ıuu;ı; 0 ın a b k b. d ğ'ld' B · d uJ L·ı· • • " d"kl · • b w b · · ki d b l Abd"lh id " bulundurup sürmelerine mlnl olmak at a
1 
klır dafey 

1
: haı ırh. 

1
. undun yetrıno 1 çe c b aoı ırsınız. gdord~ erını u agıı. eyısme na e- ne evka u ar. d' u A ı_a1:!.lhame n:ıur:· 

l1zı r B ti bah çayır ı ar n ısv a ın e ve op· ................................... ,... er ı. caata arar ver ı. .M.OOU ıt ce 
m~-~dır. bu aur:_nl• aond ~~ •o-1 raiile birlikte çıkanlacak çimenlik- it! h I 

3 
d f I k l Sultan Murat tahta geçince Vahi· kardeşinin istirhamını ka.'bul ile kızın 

Duna ..a ar u ao.. ar an ç...,_ a -
1 
I L-l'- _ 1 b·ı· B • . h .. men av a an e a ıu anaca o ur• d . .. b ld h' 1 . dah .1 • . . • el · · b. h er a.u ı.anı a ı ır. unun ıçın cnuz 1 ki k k h. d ettın ııı u yo a ızmet en a 'Y'Cn meaı ıçın ıra eaını ır arem 

~ak mümkündür. ~u ~oia~lann ha· çayırlar yiik6elmcmiş olduğu bugün- ~~ t.opra .a ~Y?'a~r~. :ç yer c- ziyade ehemmiyet kesbetmişti. Fa- ağası vasıtasile Adile sultana tebliğ 
zıran~an .sonra yetııtirilmeeı için her 1 larde çayırlık bir yerin en ıık otlu gt§hrrnemış gıbı buyumege başlar· kat bu hizmetler artık ücretsiz olmu- etti. 
ay hır mıktannı buz dolabından çı- taraflann kürek belle 13 - 30 santi· lar. Yahut ot ambarlarında otlardan yor, Abdülhamit bunlara mukabil Adile sultan kızdı. Fakat iradeyi 
ka~p. kuvvet~.i hirw topraia dikmek 1 moae boyunM Jcerpiç keser gibi 

1 dökü~müş tohumlan. toplatarak b~n- kardeşinder parayı esirgemiyordu. icra etmemeğe de imkin göremedi. 
kifıdır .. Gl.ayol ıo~anla~ı .. ne kadar kesmeli ve ayni belle yerinden ları çım tohwnu gıôı ekmek auretıle Abülhı:.midin tahta cülusu Vahi- Cariyeleri arasında en z.iyade hoşlan· 
lı:uvvetlı hı: topraga dı~ılırae 0 kzla• - pek az toprağile - kaldırarak 1 

çimenlik yapılabilir. f3u uııulde dik-, dettin'in pek i§ine yaramıştı. Çengel. ! dığı bu kızı kardC§İnin oğluna gön· 
d.ar uz.un .bır ıap ve ~ nıslapette 1fa a I çimenlik yapılacak toprağın üzerine 

1 
kat edilecek nokta, büyüyen bu ça· köyÜnde Köçeoğullannın ~öşkü Ah- ' dermeie mecbur kaldı. Bu kız - is

çıç~ ~erı~l~r. Bu 90g~n .. nn a tı ve yan yamr vt: aralıksız olarak dö~t- ,-ır ot1annn erken tohuma kalkma· dülmecit tarahndan teferruK edile· mi Nazik.eda idi - Vahidcttinin 
tktü b~nôınrıe w ben~eclıği ıçln •o~a.nı melidir. maaı için aık 11k makasla tıraı edil· rek şehzadelerinden Kemaleddin batkadını oldu. Nuikeda Vahidet-
ters dı~~emegwe dikkat ~elıdır. Muntazam döşenmif olan bu çi· mCJıidir. Efendi ile anaıına verilmişti. Abdül· tinden birkaç ya~ büyüktü. Fakat 
Bunun !çın s.?ga~lann dikılmeden L hamit, Kemaleddin Efendinin vefa- Vahidettin kendiaini o kadar ıeviyor-
9"el bıra;ı surmüı olmasınm :ıeran , ~ tında terekesinden bu köıkli 40,000 du ki bir an yanından ayırmak İste· 
:rok, faydası vardır. Sanabn yarattığı... Rengin süslediği.... altına satın alarak Vahidettin ile ana- lmiyordu. 

Glayöl aoğanlan ıak.ılarda dahi G B f B 1 R b t 9• lığına tahaia etmiş, iyice tefri~ ettir- Nazikeda ile Vahidettin iki eene 
yetifebilir. Kuvvetli ve gübreli top· eoruas ren ve ever y 0 er s ın eliği gibi, Vahidettin'e Fransada ya- zevk içinde vakit Keçirdiler. Btı 
raklardan çok hoılanırlar. Yamı bol pılmış iki araba ile dört çift hayvan l:>ülheve.ı adam için hu kadan çok-
eu verilirse, hele 1 • 2 defa .Ubre hayat verdiği bCJ§tan bQ§a renkli da hediye. eylemişti. tu 1 Artık illı. atkmın ateşi tamamen 
terbeti ile ıulanırlana bir metre j Mabeyin lbqlc&.tibi Tahsin p&f&nın •ÖnmÜJtÜ. Şimdi \>aşka güzeller an• 

ıuunluğunda 12 - 16 çiçekli saplar K ad 1 n H a.A k 1 m ı· yet ı· şehadetine aöre: Vahidettin Yıldıza :yor ve ooluyordu. 
nrobilir. Her eoianı boyunun iki. ı aık ıık gdir, hazan aktarn yemeğin- Nazikeda unutulup ltahnı~tı. Bu 
lif misli derinlikte dikmek ve çok den eonra A'bdülhamidi görürdü; metrukiyetten pek müteessir olan ve 
derine dikmemek llznndır. 1 Bu Perıembe ak•amı Atxlülhamidin Vahidettin Efendiyi Vahidettiniz hercailiklerine kızarak 

Pişkin fide nasıldır 
: tiyatroya alıkoyduğu 90k olurdu; §ikiiyetlere kallapn Kadın efendi 

Laı sı·nemas nda orada iki kardC§ uzun U%Wl görüıür- bo~al tehdidi altında iki kızı e 1 leni .• Vahidettinin bu mülakatlarda Ulviye ve 5a:biha sultanlarla Çengel-
Atxliilhamide havadia tqıdığı, ha· köyü sar11yının bir köıeeine çekildi. 
nedan az.ası hakkında l>ğrendiklerini Artık pabuçlan dama atılmıştı 1 Efen· 

~..ıııı••••••••••••••••••••••••••••,~ birer birer eayıp döktiiğil sarayda diai kendisinin adını ~ile anmıyor· 
- söylenip dururdu. du. Burada rak.ibelerile Vahidettinin 

&ilde Krahl 

DECE 6UNDüZ BENiMSiN 

A'bdülhamit Vahidettin Efendiyi ıürdiiğii demleri ifittikçe Uzüntüsü 
veliaht Reşat Efendiden daha muk· artıyordu. Nihayet dayanamıyarak 
tedir addederdi. Bu teveccüh tabii kendisine çok teveccüh gösteren Ab
ıe'beı>siz değı1di: amma Vahidettin dUlhamido ıik.Ayet1crde bulundu; 
Efendinin Abdülhamide temellukla· hu da klr eıb:nedi. Ne tehditler, ne 
n da sebepsiz değildi! Efendinin pa. ikna için kurulan tedbirler Vahidet
ra.ya ihtiyacı ve muhabbeti ziyade tini kendislr..e rücu ettinneğe klA 
idi 1 Ahdülhamit kendisine cebi btl- gelmiyordu. 
mayundan ayda altı yüz altın ve- Nazik.eda. kocaeınm bu yollardan 

Garp trC'flin nınsm1 ~. Cen~ 
yerin asiyle lbu leveyı aldı ve ve ;-cr
yerden bir kör oymyarak eline geçti. 
Elinden pik valesini oyruı.ıiı. Gn?1l 
koz.cunun empa.se mür:ıcant etm.ıye.
ceğt ilmtdl ııe boş verdi. Faknt oyun
cuların btrçoe;u btı vazt~te empaı;e 
lüzum .Kördüler. 
Empası geçtikten ve run dfi§tiik.ten 

ronrn. birçok 'kcw.cular körlin a.c;ı Vt 
tuamm oynıyanı.k run lhıerhıc oo, 
trem ka.çtılar. Bundan oonm karo 
empası tecrlii>e edildi. Pns geçmedt Tt 
bir karo daha vemıek mecburtyeta 
hamı oldu. Hulft.sa oyun ç1kanln:mad1. 

Kritik 

Altıncı lıeveye kadar oyunun seyri 
d<>atu ve tamGmdır. Altıncı levede kl)r 
ruası ti?Jerlne tren değil, ko.ro boşu 
<karo selkJzllsı) kaçılmahdır. Ondan 
sonra. yerderı dördiineU körü oyna
malı, elden tasmelt. Garp, tren dek
l!re etmiş oldu~undnn tre11 Jruv\·eti o 
t:lra!tadır. Şimdi elden yere doğru bir 
tren oymınır. Garp ıster istemCT. bü
yüğlyle alacaktır Boş verirse vale lfl
veyi tutar. Blnaennleyh garp damı 11 ... 
trem ahr. Şimdi yerde ve .kozcmnın 
elinde kör ve trefl kn.lmadığmd:ın 
9 uncu levedE garp bir karo g<.>lmeit 
mecburiyetindedir. Tre!l gellroe koıı
cu yerden keser, elinden karo damını 
k.aaçl'. Knro gt>llrse el!ndeıd A D knr
fl olacağından Ht1 knrosunu dn alır. 
Bu suretle cenup petlş11cm plk1 ynp:ır. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Ak§am'ın KOCOK iLAN-

LARI'nı dikkat),., okursanız 

kendinize en elverişli yurdu 
yorulmadan bulabilirsiniz. 

kendine avde! etrniyeceğine knnnat 
hasıl odlnct: tavrını deği~tirerek rica.. 
ya baıladı. Fakat Vahidettinden §U 

kestirme ve kahredici cevabı aldı: 
- BeJ'llm için artık Naz.ikeda y .. 

flU'lllYO r J 
Vabrdottinin vefası bu kadardı 1 

Süleyman Kini htem 
fulbak latanbul Valiei 

Yazlık 6Cıbz.e yet.ittirmek için mev. 
ıim yaklapnııtır. Domates, patlıcan 
ve biber dikimi batlamııtır. Bazı 
yerlerde bu dikim hazirana kadar 
devam eder. Boğaziçi bahçelerinde 
1P&yı11 •onuna kadar patlıcan, biber 
,.ornate.a dikilir. Adalarda ve Ana~ 
dolu yakas111da mayısın on beıine 
kadar dikilmesi mümkündür. Bu ee· 
ne henüz havalar ecrin ııittiği için bu
ralarda bile dikim gecikmektedir. 
Dikilecek fidelerin pİ§kin olmau prt• 
br. Piıkin fidan demek en aoaiı iki 
defa şaıırtması yapı)nuf, havalandı· 
nlmıı güneılendirilmi§, yani kuvvet
li ve iyi büyümüş fid .. demektir. Böy. 
le olmıyan fideler aüç tuttuğu aihi, 
'1i9 de büyür. Hatt! baz.an da o1du
lu yerde kurur, bozulur. 

filminde. Pek yakında ı ŞARK sinemasında rirdi. 1111 .............................................. m.11 .. -._ 
Bo iki hırdeıin oo ~ münaee

betlerl daha ziyade Lavadis eabcı ve 
alıclll1Jlın münalaeıbetlerbıe benzerdi. 
Çiınkil V alıfdctthı "in Abdülhaml<li 

Jllllj----• BqUn matinelerden ltlidbm-ıt....en ... •-----~ 
Beyoğlunda ş o K sinemaşında 
Ruhiye Halit ve Fuad Sıdık'ın 

7ualblrJaıı 

Zehirli 

SeTmediği Abdnlhamlt bal' olunun· 
ca aley!ıinde pek' çok ı.&z c&ylemif 
olmullc eablttir. 

YARIN AKŞAM su M ER Sinemasında 
Atk ... His ... Y aıamak Zevki... Gençlik ... 

V elbanJ Dkbahann bütün süzelliklen1e IÜllÜ bir FtLIM 

DELi GENÇLiK Vahidettin'in par~ d~Unliliü· 
ne fU hareketi de bir mlealdirı Tah
ta cOJ& edinec selefi Sultan Reşadm 1 
haremdeki k.aiada buluııan 30,000 1 B il d 

Bir fidenin pışkin olup olmadığını 
anlamak kolaydır: Fideyi ahp aıöv· 
desini sol elinizin bir parmağına yil
ziik gibi dolayınız; üçe kadar ea&'l· 
nız ve yapraklı kısmını scrbea bıra· 
buz. Eğer fidan elastikiyetini mufıa
faz.a ederek kendi kendine doğru. 
lursa pi kindir. Şayet doğrulmaz ve 
yüzük gibi, ht\tro gevıemiş •Ürpmü& 111 

hll' va:z:iyetle kalırsa fidenin pi~kin ol· 
madı~ı. \•ani i.:e yaramıyacağını an· 

çiçek 
Y enis heveslerin harap cıttiil ~ ~ tıden ~ ri 

ili:!.-.. dvh! tabbeilerı bin: olanlu 

altın kadar parasını Ye tahe!aatmdan : aş ro er e: 

- htrlktirdiği paralarla yaptırdığı bb 1 JOEL MAC - CREA - ANDREA LEEDS 
90fra takımını zaptetmİf, Sultan Re-

1 
. , ·~· .. · · 

oaduı 'Yirislerlne verdirmemiftir. l ve Holivud un gençlıgı ve ~zel. ve.. ıe~lı .k~.mlan 
Va'hidettin Çcngelk&y(lndeki k<>§- Yam aktam mutlaka bu filmi gonnege gıdDUZ. 

künde kendi adamlan arasında sinsi c; 
~---•••••••••••••••••-••••••111" ainei ve pintice yaşardı. Yalnız atal 

-~ 
-n•a rıl ır Ul'l 7. 

GECE KUŞlLARD 



SÖZÜN 6EliŞi ·=======~m= =ii:-:-_ 
Unutulmaz bir • ..... ... ı •• ... ....., ..- Son günlerin mühim harb hadiseleri 1 - D .. f ka .uaa~ • ..-.~ ... Morum: aruşşaa ~.tti.Kmnm...._, .... .._ 

H &111' Jnmnn)an pseielcre ilAn vermek, dtnarlua afttB ; ~ ~ U· ş k h • d yaplftırmak suretDe lyllik eriJabma mescml1etlerinl ... lulııoibıe dlPiP ...... aıliehrdi: ta a r c e p e s 1 n e 
tlrlatmak ltisumUDU dalma hissederler. Çünldl inan~ - Biraz aturunm. Beyefendi ba--

toprağla fıcinde birikip nihayet açabildlil yoldaa yeryldae bşb- .....den 7eDİ., aitiuiyor. hareka .. t başlamıştır 1an menlNI n70 gibi Jıer saman llendl kenCllae tapp dlkiHmii~ ~ a.lne bir pup.aa n &serleri 
c1min1 _..._...., alllu mercan terlildeli ..,.ıewnq. 

JJS. Rde lıam imanlarda :merhamet 0 kadar ere ~- Woeda llliuılajlı amdani oda takım-

pyrde Htttyaç 1'ftn1rr. 1 Mr lmmo), iberine karpuz aha-~ J"C*- danelertoe taışılık yazan: ~6:ıe:11:e :::~~1~2\ Dr-
., ona dokunabilmek fçin Miesiyen byulan 11ıp11&ya 'MmeT bil' ı.ı rusele dizilmifc ......,.. ııwwww- ~ ebeırfyeUe .cephede 1 

1 Sonra insan beqevi Jı.olapıkla mıan lılr mahlfıUm. Ba tarla b8: çift edD petrol~ or-~ <ft'A~ar ~ ~,,1! M. Sevki Y ~man Çin anı.zlst de Japonyaya hava 
" • • 1 luma hir suguklu iMii yerlettirfLnlt. Y · vWJıUU u.w.ı • - dırımı 1çbı m usait ynkınh'ktn 1.sl' dt 

yikden dbıduıı dola olana arasıra •JOIU1111U•n unutaia7.,.... •- "Lmol QD11aınm nattmde mMi boa- bW,Oruz. Klfllı da ~ hare- yet Rusya bundan 1huide apn!lc A- buraJ&ıodan benzin ve bomba ı:ıonıaı 
Kuvvet ve lrudftQllae cl8ıjıkttnleri hatldayum!ı1y MhMI ,,mnıte aıldu, kaplumbaia kabuklu bir na· ıc:: ~ r!lmaftlar dkt- ıaerlbJılan temıi lllııDednde Galer bflha.ma Blmıanya 19lurıun tesilrM

olanlara Jıastalan düşünfbrib!», Çelak çoeuğanu refah ~ wLk ~or. ~ )röted~ bir piya- n Yem Almen ~en nkıA h&- "8rlree (k! lnl hal hpoeya Be !lame z~ ~ olmadığından 
llııüyütenlere «Çocuk Esirgeme kunmnma yanbm edin.is!•, ki:m8ei ~ '" ibetmde bir .l. bir lreman nfiz geni§ çapta <k~r. Hava -,. giJmek demekUr~ Mil :hü:Sk1 '" R>- mez. QlnlUer 1&lrlız ı:::e olnna
çok olanJara 41ki.mseshıler elduğunu aJıdm..ı.n çikarmaJlllDl• möze çar <·Orta~ ..-mo- mu:tınrebe §altlan bunım böyle oama.- ntıc:ı baft ~ aJle8ık o '"*1ı dulanna meııaup ıtQaklan ~ 
d k 

k erinde Jilnmhı bil' Ddanhr fcalu nıdyo 11ıraJ etmif. sına henüz mft.ııalt bulmımuyor. Bt\- bQolayabtııt. Çtmittl ~ mıh!ller1 Urterae yme 'bl)'11lt muvntf~t a.,. 
eme pe Y ft · Ben du....rdaki cYa Hihzu, cEJ- yük taanuz b&reltetlnln başlaması .1aponya,-a uarrma mOsaft bir mesn- tennıı, demeltttrkr. g 

Hayı kuruınlanmw1an fOğu limdiJe kadar 1nı kaideye riayet kiaaöti baln"ballah», cA1ma mazlu- için taarruz abasından dışarıda lı:a- r-..... 1111111111 ..... ---=~~~~~ .......... -------...... 
• '"' .... ·dir y ım n..WC-lalr.. ldmsetıis -.ırıan ..1-li..lp 1111111 ahını çıkar aıı•e aheste. ıav- lan yerlerd~ Almnn :meıvzllcrhıln ( D E N 1 z J edege m~ • a z ..., ..... uw---ı ,..._ ... ~ 6"'7::-~.. balannı l'azden geçirirken ev sahıöi emin ve sağla.m olması ~r. Sat'-

kuşatmakla kalmayıp onlan ilim ve irfan nurile llftsleyen ~u unJii. airdi. Hi elin: kulafmm ardından Iıını mevzilere da.yanma.dan tnamız 
kunım iyilik istihsalinde sarm1 olan bu hatırlatma UIUlüne 1taş- •YUl'al'llk. yapılamaz. Şlmdlki ha.:reketler iştıe bu • • 

vurmu~or; ÇÜJ1:1'6 iyili.klf'ri bndllilderinclen tapp dökülm bir ta- - c:ündete~ aafa geld.iniz. Aptes ruf~~~= ı:e~~= IngılUI don"nm'.loı Japonlar-
lmn müstesna insanlar 66 tlSlıedenberi 1111Utmak nedir blhneden ıııueledan d'- bU'az geciktim. bir sa!hnsı olduğunda.n şarkta bekl~ J./.J U U.O 
onu y11şahyorlanlı. _D~e özür diledikten sonra bana nen Alnınn saldırımı hattA b~lamıt d • • • 

GeçengünilkdefaolarakMr pwtede Dutill•'•kanm yardam döndüLavbalarum pek beğendiniz ~:rı<hi~~u:::r1rAımruılann me~ an ıntika.m alabilecek mı? 
isteyen bir Dinım okudum. Bana öyle ,en,. ki R 1tlr 1111.utulınak plıöa !.. Beienilmiyecek teYler de- keSlmlnde OOiha doıtnısu Moskova - • 
endi§esile değildir. Çtiııktt ydim ft a.tb yaft111ann irfan yur- iil ki ... Yüz e11iter kanata aldmı. Du- MoJEW'k - Vlazm.a - Smole:n.ft otomo- G / h b ı J • 
dunu 66 t1e11edir yaptan iyi insan nmli pmdl. Jl!lli evlicUu kazan- .... tezyİnatına çok merakım vardD'. bll şooeslnin iki ya.n:ncıa bir tıemUJ.e- e en a erıer aofr• lH Bengale kör le. 

Fakat ad ha resi.mleriaden me ve mev2.Herini duzeltme hareket- • d b. . 
~· ~~· kalabahkJ~. ~uk lriiyüten 'ftl o~ kucl- ~ b°'l..:::m. )'Yan ler'.ru? glrlştiklerlnl ve Alınan tebll(;- zın e ır denı~ maltarebesi beklenebilir 
.tmı bilen varhkh msan Darütşafaka.Jl UDUtabilir 11111 0 urad hi et • im _:_._ t t lerlne nazaran bunda muvaffak okı.-

a :un ça ._.. ... o eps rak bir Rus orousunun bazı birllkle-
Şevket Rado içine otmtulmuş kocam&D bir dü- r1:ni mağlubiyete uğra.t.bkla.ruu. b1r Bu bıubde lnFiz don•rwnMı ec .,, · · u11, Vktor\_c>uı;,, furioue -,. 

c:::::-===-=====-:ıı:=ı::m--==---ı::ıı=-=--==-=--a::ı:=ıı:ıı=:s diiklü semaveri piyanonun üstüne kısım em aldıklarını ve bazı lası."llla- acı k.ayM.mı ~ ..... yekm 1'ft .,...ııileriain J!ltindi.ta.na aönd. 
koyda, çay bardaklarnu doldarup nnı dn imha ettfklerlnl 1*tiriyor. M.lezya .uMnnda Tereli. AM. filo- fi1miı olm.ı çok ~teımddir. • 
claiıth. Ev sahJDi, tıkacı açdnut bir 1 Hatırlarda olsa gerektir 4-L aış hn- nun en kuvvetli unamlıumdan Re- tMdade fiç dretaot ve Aç ta)')'a.re p. 
~ yaiağı cürültiaile ~ içer- rekAtı emıasmdn Sovyet.ler en ,zlyade pu)ae ile Pl'ince oi Walea dretnot mİIİDdaı mllıekkep olan amiral S. 
bn, arada bir göiftinde&i altm kös· bu yola ehemmlyet vemıitler, şimal- kruvazörleri Japoc torpido tanve- meıwille"ia kamanduutdaki Hind• 
teği tartakhyarak Ullabnaia bllf- de RJev i'ltllmmetinden, cenubunda leri tarafından U..& doia Jau4,inin tmı filoeu Japool.nn bu de11ize ayr 
Wı: V1azma Ue Snıolcn k anısından hep ilk günlerinde!: betmJdı. B..- filo ıwıbilecekı.ft lilo ile bOT 3lçü§ecd 

n::-- bö Ie4ir itte. Allah bu yolu kesrnete çalılmJllard.ır. Bir k . ·ra1 m.:•=-- .,. b • ._____. ___ ...J ~-1_ ... __ J Bedava kalorifer - ...,..._,.. Y • ·· ara Vlnzıruunn hayli garbında ye vı- omutanı v~ı • • ......,., JOID&t D' ~ ~•. run-.Aı&.a apon.-
calıtanm. miikifa~. venr. ~ de azma He Smolensk arasında bulunan olmak imm. İnııiliz baılui)e8nin kıy- lana k.ada n bavada olduiu glıi 

Avrup.nm en ıimal:inde, timdi ln.. f euLula 11sıbnak icia tertibM alınıruto ~tile bir ~al .idnn_. .buRün zen· Drogobuş mevkllnl ele geçlrnıC'kle de metli elemanlanndan bir b.ru bo- denizde de İngilizlere m~an oku
giliz • e Amerikan askerleri tarafın- büyük l>ir reerked •tına d..,oeu ku· Pi oldum. Wnı bılen açın para ka- burnd ki Alınan mevzilerlnl tehlikeli ğuldu. Bu mağltl'biyet ]neilterede malan lngiliz donanmasının bütiia 
dan ixa' edilen blandıa aıelMmda n•J.nnwtur. Buradıuı tabii meak..-ılar sanmak çok kolay~ll'. Hel~ fu ~da bir çıkıntı h:ı.11ne sokmuşlardı. Son- biıyiık teeaürü mucip oldu. Çünkü dünyaca tanınmıı gururunu kırmak,. 
birçok sıcak su kaynaklan ..,a...Lr. bondula evlere pderilerek b&tWı Öyle foosatlar var kL. Tilki gibi bur- radan bu ilerlemeye rağmen Viamıa- Uznk doğunw.. deniz ceplıeaini mü· ta olduğund.i-ı Nelaon ahfadının J• 
Bu ınılardaı: bir kısmından, «ft"lercle binalar ..tıhacdım. Böylelikle sene- ~ koku, kul~larm ~ duy~! Yl dilşüremedller ve Almanlnr tehll- dafaa eden kuvvet lni bir dfioman ponlardan iyi bir intikam almak h• 
yapılan kaloriferlerde iıltilede edili- de 40 Wn ton k&nür tManuf edile- P!~Yl bilecekım. Bagiin peJDll' mı keli vaziyete rağmen yerlerinde kal- darbesile ortadan kallamo, lılkimi· elle fır.at k.olladıklanna fÜpne cdi-

rdu Şimd" d erk • olan cek - •tma pek az maenıfe malo- ıordun, toplayıp booop, depoya dılar, otomobil şosesini muhn.taz:ı et- yet tamamen Japonlann eline geç- lemez "° . 1 a anm m ea ___ L l&ecakm atacaksın. Bir ay sonra on misli kar tiler. . . s· d • - .. .. uk . 
Rykyavik ,dirini klmilen ba ~ • il a-- 1 t h-1~1ind b" Şlmdi gallbiyct ihtimalllc ~nupta mıııtı. ıngap~r enız ulisünun 11 u- Eğer Hindistan üseunde, aglebi 

e sıı.uu.m. 1 e sana eıaı en ır tu bu acıyı hır kat daha arthrdı · ln .. 
kazanç. Patatesten tut da kumafına, taarruza geçm ğe hazırlanırken -::ıu · ihtımal Seyllnda toplanan gılız ı;. 

Mendilin 400 Uncü senesi demirine kömürüne vanncıya kadar v:ı.zıyetın böyıece d va.m esıne Jngilizleı Caıva aulannda ikinci bir 10$U isimlerini :rukanda aa)dığımm 
.. .. _ ne bulun:.n toplıyacaksm. Onlar de· ı müsaade ed.. mczlerdi. Bunu tn.<ınih mağlubiyete daha uğradılar. Karşı- ıiç dretnot kruvazör, üç tayyare ge-

Şimdi z.:ngin, f.akir herkesin ce- gülerken voya apını açarken go- ad durd k tıkır tıkı l ediyorlar. '!leni ve daha emin mevzi• laııtıklan Japon filosunun topları mİ9İ ile -4-5 kruvazör ve muhrip}~ 
bin.de hic- olmazsa bir tane buhman rümnemesi için keoarlan dantelli bir ~ ~ b ~ ·~·· •. h r para 

0 u:· lcr tutacaklar, herhalde bazı tah'kl.- Exetcr ağır kruvazörile Perth ve den mütesek.kil ise Singapur veya 
mendil 400 sene evveline kadar ma- !_Pek bezle ka~. Bunu gör~n di- seçm:. :;::;:,ıks:uda ~al~~a~ :t ~~a~e t merkezle~lnl ~[:- Hobnrt hafif kruvazörlerini batırdı. Rangond; üslenerek Bengale körfe.
kim değildi. Ellerini ytkayanlar bu- ~r ~ b:<haluı da k..Jlıoeyi talt- lllb bilinu. •u ırada belilinden ~ Y:P3:~ardıraamımı a on n Artık İngiliz donanmasının düşman- zine ve Se~lana sokulacak Japon f;. 
aıı havaca kmuturlar, .amJdianek lidetmit)erdır. :rtbde .... ~ lcaune au içindedir. Mamamı bu mevzll ~e ve dan intikam almuı 'bekleniyordu. Losunu dedwal kaqılamak uzere h• 
Jbım gelince yere ~. Bımcl.a aoJIRl cliier keclmlar - K•-n• Allah da ..... Şa fini Ue.rieınenln diler faydaları da yok ':akat i~ikam alacaiı yerde in.iliz reket edecel Ye onunla temas t~ 
Mendiıin hail arumd• yayılmuma erkekler de Mıoer mendil tedarik et- dünyada paruı olmıyan kimMJer değ'-1d1r. Bir defa mfihtm lı:qi! ta.ar- fıloeu Hmt eulannda Gçüncü bir Ja- ederek iatilr.an: aavapna sirifecektiır. 
braliçe Jozefin eebebolmutt11r. ~ mitJer, bu euretle mendil bitün dün- lldam olamazlar. ruzlan yapıyor ve Sovyet ordusunun pon darbe.ine daha maruz blclı. Bu Hattl bu filonun fiımdiclen Bensale 
..:liçe, dişleri çok fena oldufgndma. yqa yayılmıJbr. Helilinden zensin olmanm felte- kuvvetin! tıartıyorlar demekt1r Kıııı:cı 1 sefer de Donetahire ile Cornwall körfezinde dü,man kUYVetmı ar .. 

feaini beyecanJa isab ederken 00 iiç ya.pıl:ruş Sovyet hazırbklan, lkm Ue- ağır kruvazörlerini ve Hermee tay• ı makta oicluiuna da hiikmedılebiJa. ===-========================= ,..Janndaki kızı içeri,e girdi; tan•- ri ve yeni sllAhlan hnkkındn rıı:ır c- rar~. gemisir.i kaybetti. Bu earetle Zira Binnanyada harbeden JaJ>09 

Hoş ue dikkate nk yıbpnalarlc elimizi allcarken ba- dıl:n.ecekler, t:«rftbe toplay~aklardır. lngılız donar:masından mecmu to- ordusunun eol cenahını denizden y.-
..... -.

1 
atıldı· Oi!ri k:aland ki Soimnl~ sanayllnın bu klf najı 118 bir ton tutan mühim bir pılma111 zanari nakliyatla takviye iıçm 

d b
• k · esnasın a utı ile Inglliz ve A- b' l'k ,__.ld' B . · '- J d B 1 k'' iL eg" er ır an et: _ Kiirlıc mantonu aiYaene kızan! merikalılann yardım derec . 1 d ır ı e.ıuıı ı. u tonajın yerme ~on· apon onanmasının enga e or..-. 

Hamamdan çddm ifünün... bu taarruzlardan anla.ş lablll ete~ ~ ması nsgari ik" seneye mütevakkıftır. zinin prk aahillemde bulunması • 
Bize döndü: dnn ba._cdta meıtrezde ;'tı~ılan ~u ıo.1:- Donanmasını Atlantiğe ve Akdeniz.e timaline mebni filolar ara.ııında ~--cBayAmca~ 

neyi ltatalatıyor? •. • 
- Kızanı tam uri yetİftİrİyormn. ruzlar tehllkell vaziyetler ihzar cdetsc ayım111 olan lngiltere Uzak doğuda- pı§.manın bu mıntak.ada vuk\lu ~ 

Mürebbiyesi Beyoğlanun göbeiinde bJr kısım Sovyet; kuvvetlerinin de bu- ki zayiatını telaf etmek için Hint lenebilir. Bunden sonra Seylan ad• 
u;_ •-ı~e ö~ninin biİyÜmÜt 'bir luriatiyan kadaudll'. Bir raya çek.1Jmeeln1 icabcttirir ki bu da Okyanu:ıuna da kuvvet tahsis etmek ama aokulmak Japon filosu için ~ 
.-a ~· 5n·- kelime~ bilmez. Ecnebi dille- amI ~rruzun yaıpılacatı cephen!n mecburiyetinde kaldı. Geçenlerde )ikeli olabilir. 
80 )ise talebesi aramıda rİn bin bir Çflfİdİnİ bülbül gibi kea11· yükftnü hafifletir. Bu iki nokta da Ümit burnundan geçtiği ajanılar Bö le bi k l macla 

yaptığı bu zarif aiıketin ..... Kımn kendisinden çok istifade ;::evzı tashihinden ibaret olan asıl tarafından b!ldirilen ik~ dretnot, bir gemil~rindeı. .:!~i!nacak ::;~;: 
lan ediyor. Gelecek sene inpllab bir ceda.'aiadm yanında ~ lldncl dere- tayyare gemısı, dört agır kruvazör tayyarelerinin büyük rol oy ~ 

cevap Frenk r.:>ektıebine nreceiim Tam bir al~~~ olarak pekı\IA nuan itibara ve bir muhrip filotillaaından mürek- tabüdir. Bu mühlik hava eilah::ıa . 

U .. e öğret.menlerloden bAı •t, - .&ltJ1 ba.t1rlMbm (Bq Amca ka- Avrupa terbiyesi alam. Şimdilik mek· İklııc! mühim hf&d19e, Japonyaya ~ep !ngil~z :ilosu Hin~ist~ eulann- kendi cinsinden ailibla yani av ~.: 
IBenln son aut ıalebell a.rasmda Te dal' 118ldd1r.) tebe söndenniyorum. Mürebbiye- yapılan hava hücumudur. a vıs~ıra-. Sumer Vılle ~n kuman- yarelerile karplamak icabe<ler. H• 
tııl8efe dendnbı etedab tJabsl tberm- - 28 lllctıefriDi bat.ıriıld:D· (Hep tinden bütün i1imJ • öjnıniyor. Amerlkahlann Japorıyaya ysp- dasına gınnı§ olsa gercktır. Japon- ne kadar filolann muharebe ı. * bir antet ya~. Anketin Dl.9\'- rEmDl atY1nd1ll ~ bana :mera.simi Kız radyo,..: .,;:teaadüfea çıkan tıklan hava hQcurnu k.ar§ısında §ah- }ardan intikam al.?1a~ ümidi 011 filo· tuttuklar, nokta hangi tarafı/:.. 
mu •Be.1 Amca. dır. Talebeye .Bay hatırlatıyor). bir Avru İltu onandan duyulan sen benim düıştindüğüm flındi.ve 1cı.- dadır .. Acaba bu umıt tahakkuk e<le-lne ~kın İ8e 0 tarafın il.tünlük tema 
a-.ıı- _,_ -- ~-b ıa-? d1 ao - l"utb<>l topu. (.J'&1cat 'Y6cudu ben- pa y • dar bu harekei.ln neden ""Pllmn cek mı ;ı ı d , _ _... ~ ..,.,. ~ r ... .,.,. • ye - 3eCllll ~ delll de~ gfalel f(lt ~ operaya kulak kabmtarak teplllllle- lm d eir1kaJ 

1 
.,_ nuş e ere~ basım filoeunu mağlup ... 

=.;:ı:" :1' ~~. =- gollAllr yaptığı içlıı!> le bqlach. Babuı da. ellerini dide- ~1~·ml ~tıl \a~ uçak d ~mUe- Bunu incelemeden evvel derhal imha etmek pnsı o niabette faılal. 
.-ı talebe ara.smda ,...ıaıı ba llllke- - Bal:'dy'yi batlrladım. rine. k~ ~mı. ~e ~ danberl de vardı ;.rahut a.:nı:rm a~: •~_Ylem~liyi:: ki; Hi~distan . eulanna §Jr ise de H~distan wlannda .vuk• 
an çok dikkate de.ter den.planm ._.. - cemal Nadir 1mlalll görimiln ilibı dinler R1DI bll' müddet .coden- ?ıerlerlndeki uçaklar mı yenidlr? O da gonderılen fılo hakikaten ajansların muhtemel bır barpte her iki tanıl 
lııf'ıı yazıyorıs:1 &ıilbe selıdl. ai süzdükt~ sonra içini çeldi: değil. Yalnız Amerlkahlar Pesrı Har- ha<ber verdiği gemilerden mürekkep gel'ek douanma 'ftJ gerek tayyue 

23 talebe - oeanaı Nadir. - llMreddln Boca. _ Gazele bayılınm. Şimdi fU sa· bour ba.skmımn dehşetli. müncvı te- ise bilhaSSl& tayyare gemisi bakımın- bakımından hemen hemen mua.9 

16 
talebe_ A!ıŞı.m pzetesl - :&en:a b&w.. (Çfin)dl ba.Y Amca-- adi okuyan adam elime geçse, iste- sirlnden galiba yeni kurtuldulnr elan Japon fılosundan zayıftır. Öy- bir kuvvete malik olacağından b~ 

71 Jl'lllmurlu lıaw.da hlç ~l diii kadar para verir bir mevlidi te- Kenıdllerlnt ancak şimdi toparla nra.1t le tahmin olunur ki İngilizler Hin- da ailAhlann kilayetinclcıı ziyade 
Diğer talebeler - Beıbzat But.ak. H - jngfıtıerentn fl!D'lsl,,e]I Rarldye rif olnıtard O :sa~alL da bet on dcnJz filolarlle Japon adalnn c1vn- dist. na yolladıkları filoyu bililtizam penonalin bari> talim ve terl>iyelıi 

birlnd~l~:. =~:.~: uırmı. hrd am. ruıda dolnşınaııın pckfı.lil k.nbil oldu- zarıf göatermişlerdir. Zira Bengale ~lıca tesirini göaterecektir. Bu i• 
a,or•) b8F ~ ~~~m ~a bir J~ddet de . blfları· tu~uakanla~ar. korfezinde harekat yapan üç dert· 1barla deniz topçuluğ\S\claki yülleek 

rt>1yec1 özlimUn Ontme se- - KA.ırıranı hatrledmı <Bay Amıe&- didikledikt ~· ~ri gemilerinden havalaruın bu not, beş tayyare gemis~ ve mütead· maharetine olduğu kadar tayyar.-
- Bir te 1 7& tıııııırüırl) · • en scnra _,_ bir• • ot manla a yapılaaı hava bom ardı- dit kruvazörlerden mürekkep Japoo den torpido atmak btinerine de ~ 
_.,r - Baba.. Ben cladmua 0 nrım pek buyük maddi tesiri f ı k f ı·z1 · b k'J ·· !l _ t-...n:_ b-L · d'l -'--ı.... 

_ Gayet tatlı, koca blc ~ _ Patlıcanı hMKlattı (Çlknlcii bur- alıp doktora' gid v• T • onu- olmaz. Bu hnl J ı osunur: arşısına ngı ı erıh una ı e guvcnucn ı~uu. anny ı e~ 
brpUZUI mı benziyor!) • bakam. eceıpm. aJ»IY çöktü.remez. Yaın:i°:yı ıız :St.~ muadıl veycc. daha üstün kuvvetle dü§mana tesirli isabetler temin ede-

- Qa.latasa.ray -kulübüoli ı:ıa.tı.dMı· - l';nglnan hatırladım. (8ebeblıı1 .. • • • ln.ra ka:rşı koymak 'çln J= ~dn~n çıkmak is•eyeceklcri §ı.iphesizdir. ceklerini kabul etmek Jlz:ımdır. I* 
_ '1«· (8an ;,elek, Jcınnm pantalollm1- bllmtJorum.> - Git yaaa ... Hem fimdİ = clvanndn miihl.m Ja.pon dentz ve ha· Bunun böyle olduğunu Akdenizde tA Jlll>:°nl~ra her zaman mağlup .a. 

dan oturtı). - Daire §ekUm batıda.ta. kotoyu ~· ~ 80Dl'll bin, d w _ vn tuvvetJerlni bağl:ı.y:ı.rak Hin• de- lngiliz. İtalyan filolannın son karp- mak z.ılletınt katlanmaltıa... öl~ 
- Gobekl - cSıd>reden detT.lf, mmıaıdına er- Şandan bir talüimelre,e ..1_ ..,

1
:!, nizhıde ve Avustralyada hıfı..ra'Ct ya- lasmasında İngilizler tarafında dret· tercih ederek ..Jdıracak plotlaıa 

_ A ıamak. (Çünktl .eı eöytayor) mJfıt at&la.r .adlılı6 hatırlattı. raca doktora ait. Benden uer pan .Tapon lrunetJer1ni mata uğrat.ır n~t sınıfından · .... 1 • 1 torpidoları Te 0ombalarile birlikle 
- Çobm Mehmet. - Bir bardak ~ hatntUtı. f9ı* aöyle. U. tarahm İ)'İee maa,..e et- Yalnız bu :t~ da.hl Amerlkalıla!'l •. . gcrn~1 ~oru merruı d 

0 
• düpnan gemile~ ~ 9Ur~ 

- Babam aklıma geldl. (Bay Amca- ll0994- 8tz ı.y Amca deJinoe, cab tin. Jfmdiye kadar çoktan harekete gettr- rası gti.olterıyolr. a .~a~a yaühimr ~ jlngiliz Wuiyeebıin ,erdini kan.o 
J& ben2JCTdi!) ne olar, bay Amıea flmd1 "1bde bir Majrm 'bir tavuia bGe döadü: ini§ bulundurmalıydı ~vve . ve ma zeme goturen m 

1 
mak İllteyecekleri lınidedilebills-

- Pn'"" ~-ber git.nez mtmin1 ba.rdak au lle içeri. glrlverwaıa eledim.> r...I...! ..1----L _.:...~ _ _ ..;W.,j .n. Jo- adalarma ka • .........._ ed bır kafileye İtalyan filosunun taarruz H hald l -:1:_ d • !l--S....L _a:a.. ••• ~.. besl2IEd1lc Ak1d ..... - ~ ~ ıı-u -.- •- ......,.. l"§l _..,. .. ur e- d W • • b'I b"I l k ·· er e n5 nq. enızcuer111n1 -
batırlnnm. (Aralarında Ç(lk ...:ınt~) - .~ ... - ~ .......... M-• 'bi eieji1iz. Bu deniD aeıuciai;im. tek olan bu hareketler m.rm1 olarak el edcegını .. _1,_k 1 be. yah.nız ~azort: edecekleT' mü.ait fu.atı k.açuua.-. 
ftl'. lk:1s1 de glildürcrS acı """"J·~· - Alll"l'"•ı&A v.....uu .. ~ b&tırla- Z....... sidifatma QIDU1lll bilen- .Tapon ve Amerltan den.iz Jruvvetk'rl- er en murCK ep ır ımayc ıuıvve ı kl bealcdikle . intibm 

_Bir arlcadaşınu bafula.dml. (Amea.. cbm. (Ofllmeled belızcyor.) lerd • run bı.r§ı kal'flYR gelmeleıinl lca.bct- verilrni~ti.. Bu kafılenin yanında ~~ .8:"1a v_e cd k.l n k -
denlik) - Blçak ~ geld1. <Sebeıblai emm. Cemal Refik ~OOktir. Kanaatlm.ltıoe Amerllmlı- tayyare gemisi de yoktu. Bu hale :ssını tatnn?. ece ertne UYY 

- Dayı bey. (Amca bey de'Y'Dce biJmJJoron1.) 1a.r havai baslwıla ne lcadar gemi göre Şarki Akdenizdeki 2-3 İngiliz hukmolunabılır. A. B. -.ımden Dayı bey dernek geldi.) - eetlh' ti~ ~her ............ _ ....... _ ............... kaybetmiş ohırlarsn O).<mrdar, Pasi- dretnotu ve muhtemelen bir tayyare 
- Akşam gazetA>ısin\n, bay Amca fl!J1 mııa oraııun ~tırlab,Jııı9.) Kadıköy hnnlarının fH..~ bu tadu dağrlmı§ olan .Tapon- gemisınin çekilmi olduğu neticesine .................................... -

bulun. n sa.hlfesl oldutu glıbi gOOümtiıi - Di§çi. (Bay caya O<* benııb4lti kal b } ... Ya karşmna ~Mt 1ıEm1:n ed~t vanlmnlttadır. 
önüne Idll bir <Hşç1 vnrdır.> a a ıgı.. myıda. bari> gem1s1 ... .a. .. -11..nı~er k• kd . ·ı 

K 
-'•--·t~ Ynz mevslmlııi hatırlattı.. -~riıı +~--L ,,~1 ~ ....... ftrabl'-~ ,.._. .... ,, ••• .u Şar ı A enız fı osua.,u teşkıl et· 

ne-.... \lr. - ..,..... ~uı ~ uo;;.,.._u sem .... - ,.......... ıauelldirler Ancalı: bu sayede ·kl · d"I w · Q 
- Elbise. (Çünku ba.y .Amca.ya ben- - Ahmet beyi l'la.tırlad:ım. (Akhma de fmnlarda elandc munta2J8.rn bir 'bugün bQfla.mıf oİan he.va saldınm- ti . en zanne ı en. arapıte, Uf'en 

ziycn bir amcnm vardır, ter7.1Hk ya- gözlüğünün Jon1dJlı geldl!) tekilde datı-tıJdığı haldıe, Kadıköy fı. Jannı devam eıW.rıeblllrler. Eliz.abeth ve ~alınnt dretnotlnrı ana 
par!) _ orta Asyayı hatırladım. (lfeıQen rmlan pek lta!abal* olmaktadır. JaPQn adAlanm flmd1den böyle bu vatana celbedıleıek ana v tan f lo 

- p p ty:ı.yı hntırlattı. <Fakat 91!- bilmlyonım l Bunua aebebi her ne 1Be ()IUI.. g&'e t.ed- baskı altma almak Sovyet Rusyamn eundan 35.000 tonluk Ki 
beb ı b. mlyorum!l - canlı Jta.riJtaıtür i~ hMlr- bir alınına& 'Ye lMa illlı (ısıüne 118Çll- 1l'e Qtnkı gtıventnl de arttırabfilr ve ile Duke of York ve 2 

- Cın 07. Recai! ladua. J mesl lı\zımdJr. ~ BDhee• 8ov- Renown dretnot kru'I. a · 1 n 

Uref
'VU • 



PE R 8 L• KONAK tatma da el koydu. Londranm ea ren birçok emare ve doliller vardır. konaktar, dlfUI çıkarsanız. sizi bir eyi ile gizli bir randevueu vardı. Ve 

1 1 manıf mefmıat maiazalanndaa ka- Sir Henry kadar süZel ve cazibeli gölge gibi takibetmem hakkındaki iN randeY117a beuiz tıitmelı: iltiyoa
taloglar getirterek beienc:liii mobil- komşusu miaııt Berıyl' e dü,kün vo emirleri katidir. Binaenaleırh Olldlll da. Bunda dit. yerden aöie kadar 
ye ve perdeleri de ısmarladı. tutkun hiçbir eıkek aömıediiimi kat· direktiflerini harfi harfine yerine go- hakkı vardı. Sevdazede bir genç. 

Tefrika Na. 43 Çevi.nm: AllMBT BILALt Ar.laııla• bu viran konalı. ailesi- iyen aöylO-eLilirim. iki aencia kar· tirmeğe mecburum. Balı..-.. ltozkır• muhafızile beraıber randevuya gide-
• " .. .. · • Din ...Jet ve aenetile mütenasip bir 111ı~lı !emayül .ve arzulanna raimen dan geçeceğiDize göre, siai ~ bt: mezeli ya .•• 

~~- 1".. il-*!' in.hat ~ dar. Hafif ~tiilen ~az. Her ıaurette dötetmek niyetinde... bu ızdıv~ proıeı.inia korkunç bir fa- rakam•m & tam hareketim. belki Sir He..,.·ain hu riestanna bqa 
~ Sizinle ,aynı suıte. kon· haWe. onu soee~ellJ'& ~ pce K .. . tefrit .-.. cia ile bitmesinden pek korqorum. hof\llluza tritmiyecek. Fakat bu itte diy ... • dım. Çok miiılWl 
l.ırda meltlt a •••• Qibac - • od.ncia nu bekleriz. Korideıda ~ ~ T~- - w.. Meaell buaün bu iki &talın pembe laapbma ye --etini& menuuLa- :. ..;' ~ Kwk 
fıllttiwı. BeiUm 4e \Ja w'ir' ıli sninti- seçtiktıen .onra potine diteriz. Bot 90Dra encaw nı:--"' .. SÖfÜDen ufuiu. nrt Mı rGzıi.rm ıü- hie olduiu için batka türli Mrektıt • · 
liıııl'll• ıaidein bu1wla. Aala. _.. eclmm peocerelilacle u yapt1iım malı ~a hn.ı .etmı)"ecek. ~ .._ riiklecr· keeif Wutlada brarrnırcli ed Beei elbet mlzar slriin6-~ .. armaama ~. t.aaa .._ 
oaleri lmwız gibi konak içiacle .,.. .---. zadenuı aözleriııwlea yakın Mr za- d~ • H • • bir emem. llUf olduaıunuz katt dırelı:tiflere ~ 
8IUlftU! sebebi nedir) Sir Heary, bu Wu ......... clo• manclft evleram.eie aznı9'JIÜI otduia-~ ;dl. etl17" 90ftMIZ ~ H _ _ • elini n hareket e..ı, o~ Yok. riııa 

_ BeM 41e laer .. ece 0 ~ ocla- ---L _-u • • ell • • r.u anloronaın. il!.!- ıı-- •--_ . . L enryd • gülüımaiyerelc ve: ısrarına talmen, • H.,... le be-
• • ,,_ .., .... •YmlJOr, --memna. B L • • o;:nr .-....u;r, UCUI71D00l' a ait a.onut- oınazuına ayada• -L-- ..1---~-L...- -

Dllll p&CeYeaine sldi;vor, diye cC!ft'ap ...._ ~orcla. K....kta ~ • w ye \icra Y•w ...d un mamız bittiktea az bir zaman soma M. • - .. :_1:%.L ._. UlpUll-.,.,..--._ _.. _ 79: 
_.., d_.._ -'--~L L _ı_ L 1_ münuip bir h&7111 eti ...ı W•ı:a- ---'--• ab'1 ek ~-L L-- d - Holm.-. bütwı durend.,....- ni doetumıUl• ~ ıa.o.kbm. Jld usu ,, .... ~ na,atbl ...... DU-- .. -11...~ '--- D- 1 ..1 ............. .. QI& ........... 1f&rl .... -o ze'-"'-~ -ı.m- L·--- . ıılıii l.h --· 1.-1...~ L!-

·il--"- t~ • • • d .. d r --'- L- ~ı.a.. • • gına. - wva- ... rı-:-•w- -1..-.ıı:... 1...11........ - "' ...-.r- ---- v--- Cllllll ar m«.4--•----...... lllll' - 1111111-•I -UllllUDP'1Z oCl'U U • caw; DU ~ Ollll eeYindiri- ,,_...._. ~ -1d•"• -ıı....I -~.-! 1..~- --1~ 9lae d.U-
Oftu., iWioe ,aözetlemek, bu aeziati- rdu. cı. 1U11linjwj cenpa bır+-amak Ta ben de clOlltal ppbma •""'. ıgırn ... -.e~ ....--~ adMD• _.., ..,...~ 
hdnin .ı,eptsini aüratle anlanz. yo . • ... • • .. için• wönlQü ..._itil.na• siJdim. len~· .Bu ehlerimle ""tereddütten kurtulduium ..,_ 
Doat E H im hurad.a oı.,- Delikanlı, çıflıge ce1diii ainden• ıent mltıeıhameı St.pleton•wn im Sir Henry bu hareketimi -riiace ne aoylemek ilıtediiimi an&,onuauz. maa Bir Henry çoktan b-..nu• 
:.1. _~_._uz · ıloba~ _ .ı_ d. d 'beri hiç bot durmadı. ua1uclul:Mtri brdefi miu Berryl"e gBahftlili .,... ,,__. .. ..::._ . • . . P'ld,L::..'.. 8- t.k b•pru boslmda dolap&• -'-·- bozkıra :.L._ ır.ri-•....: Vi! _ _._ 
..... ~• nas re-.et eaer ı er- • - .. .. ek "zünd L.... ___ L aJıı.L-- L-~ . .ı- _L. scnıenm ..,menmua JÇm• aa.e~ .. ec:bu Bana ~ --.. ...-P •• _.,.... IÇQW' _.? tamir yuzubarao~em d"yu • ~!ıa- .... ve ım:il& __,., ~naımut ıate.. merakla 90lda: P :S =i.v~~ GmH;;: nanda dehtetli bir üaihı&il m.ediyOI'. s· • d--1'•' • ~ • 1~ V&f yavaf ac;ıeye onmege V""9 a• rim. cw. seçmiyor ..i, W cenç. :Ja • r-J> --aw cleJika lıd L-! beraberind 

- nn. eaıaınaz •- }'9paeu. mıı olan konağın tamir n tadiline han. almak ve b. ..az yerleria --.ı - N«ere ~- M. Wat- rim. Anh:rcr m~ doetwn) Bea " ~ an - ~ ::e s&. 
'-?moor u taraıllUt ve ~ karar vererek Londralı mütehwıe aüzellildermi aoyir ve tema,a etmek IOD) yalnız batıma dıpn çılcmaia mecbu- ~~d~ mu etmeci~ IÇID kea
oiııkti. bir mimar ile miizalcereye girifti. Pa- balııaaeeil& bezlmda. ~· ı:.... - Gideceğim yer, •isin Pleceii- rum. Ritl• ederim. Mniml• beraber dı kendamı muahaze edıyordum. .~ 

- O ta.ide biz de onu taki1ıtede-ı zarhltta aüratle QJUltU, tamir plln- icadedilela ....ıle .,. ~ ko- Diz yere baibdıır. BoSırdaa mı p. celmekte w ebDAtyiniz. yatını muhafazaya memur edildıga 
... larmı hazırlaMı; icabeclea malwne- nakta ve 5tap1eton·- --. ....... çeeeJc.iaw Delikaııha• IMa .ealeri beni pek delikaıalmm ~ına ~ fel&ket aele-

- Acaba. kendi.ini gözetlediği- yi ımıarlada. Pek. ,..bwla konala ..... 1ar. Sin -• ~-• fUIJ'O'"' - EYet. llOI' bir ,....._ cffiwıllrdl. Sir Hen• cek ohıraa, •ıze ne yuzle haka.caium 
ıtıUzin n taltihettiiimizin farkına tamirine batfımacalt. ,_: Mi. Beırr,I taJet maval be _ M. fWmem'in .......... ,. ~ '1''nin ıPçin yalnız bapna boalara ve ne cevaı- 'Vel'eCOiimi diifiinü7or-
hmU7acak mı) Sir l-IW)' twinat itini hallee- edecek olana, ba izdivw; piej-- ..._ .,_ ftlmit oldula talim ... ,....... IMcliliıııl nlıyordum. Mu- dam. 

- Hayır. Banymoor biraz eaiır• mekle berafieL kOnaiD 1WııiJ1 tefrL ~ _.... ~ aa-- unuwo~ ~:d·l'J"• ~ lt.alrlrak. ciizel kOIDIQIDUZ Mili &er:: (Arkala vu) 



AllZ}Alll 
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Devlet Deniz Yollari ltletme Um- 1 R A D Y Q l 
Sahife '1 

Mildllrltlitl b&nlari Bugünkü program 

22,so Program, 12,33 u~ mn.ka-
27/4/942 • 3/5/942 tarihine kadar muhtelif mmxıa.n oarloıar, 12,45 AJa.ns hal>erle-

ıkit ~· ış ARIYANLAR 1101 .aıL\NIYOB - • tıom.ac]J1L Dı- SATILIJ[ ARSA - O&ztepede Aka.s- rt 18 00 ş tkı t:U"""'" 8 03 D 
batı kalkacak Vapurların :l-imleri ve b '& - -~ .............. n--... ~ ...... +-....... ._ .......... ,,,,. J • a ve .... wcr, 1 J ana ara u ı2Jao YMUU". Jnta,W11.u11 Y"'J.I&...., • ..,.. f: aDlında 1818 met.re mı.ua.uUQ.U.A orlt.estmsı, 18,45 Zlrnnt Takv:lıml, ıs r:5 

gÜn ve saatleri ve kalkacaklari rıhfunlar ORTANIN ıdatNot n DAKTİLO ınum. mtlraoaa.tlaZ'L Ka.b!'Bm8.n 1 numaralı milf!Js e.:rsa.nın tamamı, Radyo Çocuk Kulübü, 19,15 eaz ese.-
...... -- _ salı '-00 de Oümh~ ouma 4.00 de .ADo. O&- KURSUNDAN IBZUN - sert de.ktllo Barbaros Bayezit Fmı.t Pqa. No. ~ 

1 
met.resi iıç buçuk llrndan so.tılıkbr. ıert ve şarkılar 19.SO Ajans haberlerl 

Karaclenll -- ıata nlrtıımmdan , .,.arım. Her hangl bir mae&sesede Telefon: 80894· - 4 10,46 KonU§ma'. 10,55 Ştüıkı ve tilrkil~ 
Jfot: İstanbııld&n :18,''19'2 ah stmll gıpoa.t ~ ı.stıel:1DeliD Akpm'da M.M.T. ALMAN Mt1REBBtn ARANIYOR- KİRALIK APARTll\IAN ARANI- ler, 20,111 Radyo ga7lCtesi, 20,45 Blı: 
posta.dan ıf.ib&ren Ka,radtllJm JOluı& 'JU pnll- rtmıuzuna mtıra.caatıan. Altı yaflD.da oocul'& bakınalı:ı ı.çın mil- YOR - Tak.slm, Al'UP8fa -.eya Har- halk tlü'kUsU. öğreniyoruz, 21,00 Ko-
ramının tattılkiM be..§l'ıanacakt& Poatalaz t.. :relıbiye aranıyor K.ızıltoprak Kala.- biye ca.ddcsı clvarm.da altı odalı kalo- nuşına, 21,111 Fasıl heyetl, 21,45 Radyo 
tam> ldan al ~cuma ~rt es.M 4.00 de ka1- ERKEK ADÇI ıs ARIYOR - Ala- llllf Cad. elekttUc deposu yanında 11rerıı bir apartıma.n aranıyor. İkin- senfoni o~ı. 22,30 Ajans haber-

~. ;oletun21\11l00 ~~~ =~~~ııa.<D":~~ No. ı lı:~e acele m1mu:aatJa.n. - ' :a_:~ ~:c~:; :~ =~ ~ len ~ ~r:;~balıki program 
ler1 nihayet eaa; ' e ~ &uu...vv b'_,,,,. ~-• ..,,.,....,etler ..,..,.,..,.,..& se- 3 - SATILIK EŞYA 1 N n.- t IAzımdır .. ,...,,.. J- 11"""'..., .1-~ o. ~ mw .. caa . 'f,30 Program, 7,33 MUzlk (Pl ), 'l,45 

Bartm hattına 
hmıt hattına 
Mudanya batım. 

Junma.Ian · JJmıyacaktlr nelerce ~ el1nde bonserv1s1 bu- SUADt~E _ a ........... .,._'kknlda AJa:rıs hıbeTlerl, 8,00 Milz1k (PL), 8,111 Comarte61 postası :yap • hman alle )'tı.Dmda. veya fııl>rlkn, has- .u:.u ~~ QG Evin u. 
İ§'an ahlte kadar post.a ynpılnuyaca.ktu'Ma.raoz tane gtb1 yerıercıe ı. arıyor. Verilecek SATILIK - Buz dolap ve havuzlan. denize ve asfalta t dıı.1dka mesafede saa 
Pazarte81, çarpmba -nt cuma Sl.60 de z işe göre mn.nş ıstJyecektlr. Akşa.m'da Amı etıtlğinlzde.n çok güzeldir. &.nı.ç- eoo M2 l1k aım mtılıktlr. Mtlracnat: ===-=--ı:m::==-=-====-
cuma.rteaı 14.00 de Trak, pazar uo de M.araka A.Ç. rllmuzuna mektupla milra.caat. htuıebaşmda. bcıhçell mabnlleb!cl. Şaş1nn Baldml, Okul so'knk No. 6. B U L M A C A M J Z 

&ndınna hattına 
Galata nhtmundan. de ...._~ n._ _ ı Tel: 21607. - 1 
Pazartesi, ça.rşa.mba n cuma 8.00 ..... - "'...- SATJLIK ECZAHANE - İyi bir 1 1 1 4 1 8 7 8 9 JO 
lafa rıhtımından aynca. cumartesı 20.00 de Bar- TECRttBELt - Ve orta. Ytl§lı bir ÇO- SATILIK PİYANO - ttç pedallı sı- mevkide satılık blr ecniba.ne ..-ardır. 
tın Tophane nhtımmdan. cuk dadısı münasip b1r yer a'i'lyOf Ak- yalı Neumeyer :m.ıırlm b1r piyano 1k1 Ta.llplerln BeyoRlu Ağa.hamam No. GO 

Karablga hattına Sa.lı 19.00 da Bartın, cuma 19.00 da Anta.11a şam'da <Dadı) rlhnuzuna mektupla btn llrayn satılıktır. Bcyo~lu Ferllznıta partümert ve tuhafiye Kodeıb maRa-
Tophane rıhtımından. mfimcnat. - 1 Kadirler yokuşu. B/4 - 2 zasıııa müracaat etmeleri. 

iıaroz hattına 
Arvaldc hattına 

Salı 9.00 da Antalya Tophane nhtımında.n. FRANSIZCA Bil.EN - Mürebbiye f.ş KUŞ KAFESİ - Nikel ve kl'W.al- ACELE SATILIK KVçtlK VE YENİ 
Çarşamba 12.00 de Bursa cumartesi 12.00 de arıyor. Adrt>s: Sair Nefi ool."'Rk No. 43. den mamul Tilrkiyentn en muhteşem APARTJJ\IAN - Sultann.hmet moyda-

İzmlr birinci post& p~~r lSS.irltd' e eciİzmrıhlrtGa~!:~ ... tımmdan. Bu posta Kadıköy - Modn. - 2 V'C fennt kanarya çlftchanesi masasile nı son dlklll taş lml'şlsı 158 No, 8 den 
........ ... .... uu satılıktır. Şehzadebaşı Fey7.iye cad- 10 ka.d örülebllli 1 

gidiş ve dön~ Gelibolu ve ÇanıılOOlleye uATa- TİCARi MUIIABlffiATTA mcntl- desl 1411. Telefon: 20384 a. ar g · -
yacaktır. BELİ - Frnnsızc:ı.. Almanca ve İn&l-

Meı-sln hattı Cmna. 18. de ÇıınattnJe Sit1cect nbtımından. llzceye vakıf bir ba.ynn cldcll müesse- ACF.LE SATILIK PİYANOLA - A- d:!~~~~ ;.. y=t= 
Not: ı Mayıs 942 cuma gilnfuıden ttıbaren şim- selerde iş anyor. Bütün gün veya ya- merfknn marka çapraz '00.lU seksen MaUlmat nlınak ~!yenlerin pazardan 
d1llk ayda ve hnkO.n oldutu takdirde 15 günde nm gün, hattfı haftada iki üç gün de sck1z tunçlu dışarı gldece~mden sa- mnada Tel: 49152 saat 4 lle 8 ara!l 
İstmıbuldan ve müt.ckabllen Me:nılnden olmak olsa ış knbul eder. Akşam'da <B. D.> tılıktır. Tnfsilli.t alm:ı.k içtn Akşam mür.ı.cruıtıarı. _ 1 furre Me.1'61n yolu yolcu ve y{llt aetert e.çllmı:- rfunuzuna mektupla. mürac:uıt. _ ı ll!ın memurlultlınn. mllracaat. 
tır. Gid~ ve dön11şto Mersine kadar bllQmum SARAÇHANEBAŞINDA - :tatıkıll 11-
arn iskelelere tığnlyacaktır. ELEN BİR AYAN - Yru;lı bir ha- SATILIK ARABA - Tek ve cırt ko- sesi sırasında 18 No. lı hane bet ay 

("92!1) yın ev işlerin\ deru'h ~ ee k §Ulur, temiz boyalı Brik İstanbul 1ş müddetle ldrolıktır. ~e e.şya da- Boldan. salan 711kandan aı:ıtıı 

NOT: Vapur seferleri hakkında her tfü'lil malQmat 
11umarnlan ynzılı ncentclerlınlzden ö~Uebllir. 

ciddl ve temtz b1r t e kı~ Bankası knl'Şl..qnda Malill Cemal g1.- hl verlllr. Havagazı, su, elektrtk va:-
qstıda t.elefon hanelerde de çalış;ıbillr. 1. .ı1 bir şeslne müracaat. - 1 dır. 1çindek11ere mürncaat. - l 

ı - İçbıde boya bulunan toprak bil 

(Ja1ntn Ba;; AcentellRi - Galata nhtıını Limanlar Umum 
1ş anyor. Akşam'da cE.L E.ıı rimuzu- KELVJNATÖR MARKALI - Az İRA n11..+.o.n 

na mektupln müracaat. - ı kullnrulm"" bira. su ve saire soğutma + ... ~~1:._LE SATILIK T - vı.u.;;-,:.e 

ks.p. 
2 - Oraya. uza.'k d~. 
ı - Oer1halar. 

ll Şube :t 

MüdUrHiğil binası altında' 

- Galata nhtımı Mınta.ka L1man 
Reisliği binası altında 

40133 
"Y .&i)~un caddesinde iki dil.kkAn ·u.<&-

BEYANNAl\IF.YE 'J'ABİ - Ticaret- havuzu sn.tılıktır. Beyoğlu Tarlnl>nşı rinde Ud odalı hane maa mQştemnAt 
hn.nelcrin defterleri tutulur. Biliinço Kalyoncu1tulluk tarak.ol ka.rşısmda acele satılıktır. Tallplerln eJtındnld 
lltf\r ve zamr çıknnhr. Geri kalmış 169 No. Fnbr1 Bey apartmuı.nı da1re 3· 99 nmnanılı berber ııaıonıma mflra-

4 - ~a cKı> gellrse taş olur • 
l1laftırma. 

• - B1r kadın ismi - Maz1 odab.. 
Blrkecl 11 ll - Slı.1reeı, yolcu salonu 22740 hesaplnr yazılır. Mutedil "a tıar 44438 ____________ -_8 cnntınn. - 1 

Telefonla muhıı.sip nrnnılmnsı. - 3 

e - Başına' cR• gel!M rets1a raPUı 
olur. 

4 - Kiralık - Sablık BAKIRKÖYltN EN GVZEI. YE
RİNDE SATILIK EV - Deniz kena-

' - ~ - Ka4ın tutsak. Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
müdürlüğünden: 

Eksper, memur ve 
muhasip ahnacak 

Rt1FE VE MEZE - İşlerinde nla
turlm afatrnnga mükemmel idare o
debllir blr Tüıit genci iş arıyor. Bey
oğlu Kalyonculmlhık No. 153 Madam 
Sofiye 

1000 J,fRADAN - 550.000 11.raya lca- rmdn deniz banyoslle gutno c1va
dar muhtellf yerlerde muhtellf kıy- nnda lçl dışı yajtlı boyalı mebz\11 ıuyu 
metlerde satılık ev, d6.k.Un, han, çtçelt ba.hçeU elektdk havagazı ve 
apartımnn, pasnJ, yalı, villA, nraz1, telefonu havi Etlam Si oda. Balrızlı 

a - Term kDpenUı b&fıdu • Tersi 
aJa.twb muslld makamlarmdan, 

t - Pn'la.nta.nın b8fl • İ9 Alemlnl 
meı)SUp. 

10 - &an - MJııell detU. 

KÖŞKLERDE, APARTll\l.\?l.'LAR
DA - Kapıcılık veyn bekçlllk yapa
bilir k.lınsesfz bJr erkek 1ş nnyor. 
Şchremlııl Melckhatun mahallesi Baş
bakkll soıtak No. 16 Osman Tilki. - 2 

arsa. çlflfk ve s:ıJ.re gibi emlAk Yalı sokak No. 4 her zaman ~indeki- Geçen bulmaeamm 
almak ve s:ı.ntmalt 1stlyenlerln ıere müracaat. - 1 
Ferdi Selek Türk EınlAk Bürosu. Ga- . BolGan ala Te Jllbndan atatı: 
lata Ömer Ablt han 1k1ncl knt No. 23 4500 LiRAYA SATILIK KAGİR 1 - Qenoba.ya.n, 3 - ElA, .Ada.16', 
telefon 42368. - 2 EV - Ta.ks1nı A.bldeslne, 1 c1a.k1ka 1 - Nu!Une, 4 - baha.ı, ' - Bab-

Alım merkezlerimizde ç~tınlmak ÜT.ere Eksper, Memur ve iş ARIYORUI\I - Lise mezunu-
yum. Muhascbed~ anlnnm, Fransız

Muhasip yet~tırmek maksadile 5/5/942 tar1h1nde Ankara.da 2-3 ca blUrim daktilo kullanırım nsker-

Tarlabaşı, Doğramacı sokak No. 8 al- rt.k. Şe, 8 -A&bl.kıml, 'I -Yaııak:'91, 
SATILIK ARSA - Kumka.pı Türkel1 tı oda bahçe, kuyu, terkOı!, e1ektrllc 8-bt, Mımar, 0- Ne, 81, Ali, 10 -

caddesinde 7 ,75 yüzlü 183 metre mülk- mevcut, evkaf vergUı yoktur. Pazar- Tire, tıtn. 
tUr topraksızdır. 2000 lira. Slr'kecl Ke- tesı, çarşamba, cuma saat 2-~ 1çinde- "••••••••111 

hafta devam edecek iki kurs açılacaktır. Kursa lştırak edenler llkle alakam yoktur trun mesa.1 4 arı
kursun sonunda yapılacak müsabaka imtihanına girerek kazan- yorum. Akşam'da m A) rümuzuna 

m:ı.lbey sineması ynnındakl aokak kilere. 2 

AKŞAM 
müracaat. - 2 dlk1an taktirde alacakları derece sırasına göre a.<ıgart 60 ve Azamt ------------

100 er lira kadro tahsisatı vazl!elerlne 3659 - 8968 sayılı kanunlıı.r BfR PUANTÖR JşARn·oc - İhtl-
muciblnce alabilecekleri ücretlerle tayin edileceklerdir. S3Sl olan askerlikle n~ıc;ı olmayan bir 

Tilr'k genel her hangi bir sanıııttıı ç:ı-
Eksperllk kursuna: lı.şıp öğrenmek Jyfcc çalışa.bfllr. Tak

sim şebJt Muhtar ca.ddcs No. ı. 'l 
Cnblr. Mecburl hizmete tAbi olmnyan Ziraat Mektebi mezunlarlle 

en S§ağı orta veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire işle- BtJYtJK APARTil\IAN VEYA HAN
LARDA KAPJCILIK VE ODARAŞILIK 

rinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsik edenler ve 50 ya- ARIYOR - Askerlikle aıanl.."aSJ oım:-
§llll creçmemJş bulunanlar ve fiill askerlik hlzmetinJ 11'a etmışj yan yenı ve eSkiynzılan bfllr, hiıku-

met ve noterlik 1şler1yle kontur:ı.t ve 
olanlar; sair muamclMn vakıf bir zat büyük 

Memur ve Muhasip kursuna: apart.un n ve yahut hanlard~ kapıc1-
l 1ık, oda~ıhk onyor. !ki yıı.bancı dıl 

Devlet veya müessesat muhasebe fşlerinae çalışmış bulunan- t>Hlr ve 1stly~nlcre nn.kdi ve)"la mute· 

Jarıa en az orta veya buna muadil tahsil gören ve 50 yaşın~ ~~!~:!:an ":u1!~~yl~;~~; ~~~= 
geçmemiş olanlar ve fiili askel'lik hlzmetini 11'a etmiş bulunanlar, tupl:ı.. matbaamıza bild!rllmesl rlcn 

girebUeceklerdlr. olunur. - 3 

Kurs scrnunda ynpılacak müsabaka iıntnuı.nında kazananlar-
dan Ankara haricinden gelenlere kanun! harcırah ve yevmiyeleri 2 - İŞÇi ARIY ANLAR 
verllecekti r. 

Mekkl. Tel: 22955. - ı 

SATILIK AKAR - Dlvnnyalu cad
desi köşe başı kıraathane ve odalan 
k:\girdJr !10000 11.rn pnzarfıklı. Tel: 
22955 öz Emlflk 4 ten 7 ye kadar. - ı 

SA TU..JK HANE - Kuzguncukta 
bütun konforu camı nezaretu yarım 
kAgJr bahçell ve mülktür. 3600 11.rn pa
za.rlıklı. Tel: 22955 öz Emldk 4 ten 
7 ye kadar. - 1 

ŞEHZADE CAMİSİ KARŞISINDA -
Tctkos, hava.cnzı, elektrik, kAgir 43 
lira klrayn mütehammil mülktür 6500 
Ura paznrhklı. Te1: 22955 4 ten 7 ye 
kadar _ ı 

İRAT İÇİN EV - Oedlkpaşa. civa
rında tar~n sarnıc 18 Um kira.ya mli-
1.nha.nunlI kfı.glr 2000 lira pa.mrltklı. 
Tel: 22955 4 ten '7 ye kadar. - 1 

IA~Li, F~Tİll, CAGALOÖLU, SİR
KECi - Scmtıertnde satılık cmlAk 
vardır. Sirkecı KcmaJbcy slnemnsı ya
nındaki soknktn M:ekk1. Tel: 22955. 
En eski emlake!. - ı 

İsteklilerin aşağıda yazılı veslkalarile nihayet 1/5/942 nk
§amına kadar bizzat veya yazı lle Ankarada Umum Müdürlük 
Zat İ.şlcri MüdürlUğ'il'ne müracaat etmeleri IAzımdır. 

ı - Nüfus hüviyet cüzdanı, 
2 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi, 
3 - Varsa hizmet vesikası, 

ACELE 2 KASADAlt AR!L~JYOR -
25 na 35 ~larındn b:ı. ka yerlerde ça- ACilLF. SATILIK KARGİR BiNA -
Iışınış tecriıbell 2 kasadara lhtı~ııç var. Dört kat 1k1 daire her ımtındn. Mlı\, 
Bir rcslın, kem ve adresi (Reslınler mutfak, banyo, elektrik, su, kuyu, de-
1ade edllecekUr.) Akş:ı.m'dn AJI. rll- nlze nazır dııraçnlı köşe bnşı nyda 40 
muzuna müracaat. _ 1 llra kar getirir Yeniknpı Asya sok:ık 

33 numaralı, Jçlndekllere mürncnat. 

4 - Zahire i§lerindekl illtisasına dair resmı vestka, 
5 - Askerlik terhis tezkeresi, 
6 - Doğruluk kftğıdı, 
7 _ Sıhhatlerinin vıı.zlie Hasına müsaıt olduğuna dair ra-

BİR IlADnl\IE VE UİR ÇA1'1AŞIRC1 -----------...:-~1 
KADIN ARANIYOR - Şlşll son istas-
yon, ş~ıı cerrahi kllnlğlne mürac~i 

KiRAJ IK APARTilıIAN ARAN!
YOR - Ayasp:ı.şa, Taksim, Tallınha
ne, Clhang1r semtıcrlnde üç odalı kt
rnlık blr a:partımıuı a.rn.nıyor 9 _ 18 
arasında. 42085 c mürncant. - 3 

BURSA - Bursat\a Hamamlıça:rşı 
namlle maruf ~. oo adet düW
nııe beraber 7 ma;yıa gilnü Bul1sada 
satılacaktır. Tafslllt isteyenler Buna 
Utlnc1 sulh .bultuk mablceme.lne H2/37 
numara ne müracaat edeblllrJer. - 2 

Abone bedeli 

KİRA IK ö Senellk HOO kıııııf rroo kunıt BEBEKTE L ][ ŞK - Gör- I ~lık 750 11 
1460 • 

met: isteyenlerin het gftn aat 13 • 1 ~lılı: 400 11 
800 • 

'.tadar Bebek'te oeva.t Bey Ape.rtıma-
nında 3 nume.rada biı.yan.Neerln'e mü- .... _ı _Ay._Iık __ 1_50 __ • ____ • _ _. 
raca.atlan. Tel: 36-112. 

5 - MÜTEFERRİK 

Posta 1tt1Jıadına dahil olmıynn 
ecnebi memleketler: Senellğl: 
3600, altı aylıt? 1900, 11ç aylı~ 

1000 kuruştur. 

ATJ\IANCA DERSLERİ- Usulll ted- Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 
rfsl mükemmel olan bir Alman bayanı Yazı işleri: 20'765 - İdare: 20681 
Almanca ®rslert vermektedir, Paz:ı.r- Müclür: 20497 
dan maada her gün snnt 3,i den 7 ye 1---Re-bl_il_li_h_ır_l_l ___ K_as_un_l_'71_--1 

kadar. İstlklfıl caddesi 133 Hasan bey s. tın. Gll. ö~. ttı. Ak. Ya 
apart.ımanı 2 el merdiven 1 kat 8 il 8,l . 3 10,04 11,10 9,00 12,00 1,41 
numamyn mürncnn.t. - 2 v 4 o • "~ a. ,1 '"on 13,13 17,01 20,00 21,"2 

RİYAZİYE VE T1JRKÇE DERSLE- İdarehane Babıflll elvan 
Ri - TecrübelJ bir öğretmen tarafın- Amnusluk sok:ık No. 13 
dan llk mektep trucbelerlnln evlertn- ••ııiiiiiiiiiiiiilliıiiiiiiiıııiıiıiıiıııiiıl• .. 
de ders vertr. Alt§am'da CM.fi) rümu
zuna. mekttıpln müracıı.atıan. - l 

ÇOK TECRtJBELİ - I.Jse protesörü 
İngtllzce, Fransızca dersleri verir. 
Mektep talebelerinin derslerlni 1Zah 
eder. Her yere glder. Şartlar milsnlt
Ur . .Akşam'da R.R. rümuzuna. - 3 

iNŞAAT 
MALZEMESİ 

Kereste, çam, oerçeve, kapı, ~d, 
tuğla. Acele ve ucuz satılıktır. tİ8kt1-
dar, Paştı.Ilmanı ca.ddesl No. 115. 

Ankara valiliğinden 

por, 
8 - S adet !otoğra1'. (2856) (4734) 

İKİ FF.N l\IEI\IURU ARANIYOR 
İzmir mmtakasınd:ı. blr su l.ş!nde b1-
rls1 nmzl üzerin c npll.k.asyon yap
mak, dJğeri bl'rnd:ı.. çalışmak üzere 
tecrüb 11 1ki fen memuruna ihtlynç 
vardır. Tnllp olanların pazardan maa
da her g{in sa t 10 - 12 a.rasınd:ı 40141 
telefona mürncaııtla izahat alınası lı\

ı - Ankara - Kır§Chlr yolunllll 17 + 700 - 18 + 100 üncü kllometrelert 
arasında. ynpılncak olan tesviye! türnblye eose ve ımAlAtı mnal~ l§lert 30/4/, 
9t2 perşembe günü saat 15 de dahnt encümende 1Jıales1 yapılmak üzere ka.· 

KİRALTK ODA - N~taş, Koda- palı zarf usullle ekslltmeye konulmuştur. 
man soka.5c, 89 nmnara.ruı gUneşU vt 2 - Keşif bedcll 17386 llra 82 kuruş. 

Y edikule iplik fabrikası 
balkonlu, gayet s.ıhhl, mobllynlı ve 3 - ~uvakkat tcmtnatı 1304 liradan ibarettir. 
banyolu blr oda kirnlıktır, 1çlndeklle- 4 - Isteklllerln teklif me:b.1.uplarını muvakkat teminat mektup veya 
re mürncnat edUCb1Ilr. makbuzunu ticaret odası vemka.sını !haleden üo g1in e\'VCl vU~yet makomınli 

zınıdır. 

Türk Anonim şirketinden: rılEl\ıUR ARANiron _ E*l, yenı 
1942 senesi M&rtınm 18 ıooe Ad1 ıırurette toplan.an h!ssedarlar umuml yazısı düzgUn, daktilo bilen bir nıe

ıteretfnde 1941 senesi sa.fi tı::Annda:n ~si tasvip edilen tıemettdi h183ele- mur aranıyor. istcklllerln Sldteci Lf
Dıılıı tevzıı ta.rlhbrln tayin.1 hususu İdare Meclisine b~ olduğundan man Han 2 el kat 28 numaraya mü-etin h1sse aeaecuerıne 31 num:ı.ralı kupon ve mnessts hLsse se~ertne racan.tıarı. 
.iı numaralı ]CupOn mulm'bllinde tediye ecmecek temetttilln 27 Nlsnn 1942 :;:.::.:::=:.::...--------
luihfnden tt1ba.ren ~gün mat 10 ııe 12 ara.mıda tıesvıye edllmesi bu FOTO SAiT - Baynn tezgı\htar ve 
·- t..a-- y--,•..ı-- ka.ral' aıtnın almdıRı alA'kadarlıı.rı.n maı~u olmak kem verebilecek çırak arıyor. Kal:ılll-
~ •.u~n:r ~~ ,,.,..MT +~ İD :rcte göre mnn.ş verlleoektlr. Taksbı --...... ll1n _,unur. J~.ı..ıı::>I ARE 
-nı ua Sinema içine müra.caa.t. 

Demir oarmaklık ve dekovil rayı satılıyor 
Hayvan Borsasından 

AVUKAT YANINDA - Çalışmak 
11zere bayan ve bay blr ktı.tlb1n Yeni 
Posta.hane arkns.ı BASlret han No. 21 
akşam 5.30 - 6 arasında mümcaa.t. 

DEVREN SATILIK BAKKALİ1::1' 
DtJKKANI - Lli.lcll Fetıhlbey caddesi 
No. 20 bakknl Veliye. - ı 

FABRİKA VE MATBAAYA ELVE
RİŞLİ BİR BİNA SATILIKTffi - Ca
ğaloğlunda fm>rlka ve matbaa 1t.t1h.ı.
zına elver!~ betonanne yenl blr bina 
satılıktır. Akşnm 1dnrc31ne müracaat. 
'11ele:ton: 20681. - 18 

SATILIK APARTIMAN VESAİRE -
İstanbul, Beyol';lu, Beşiktaş, Kadık5y 
ve Bostnncıda en güzeJ, miıtena. yer
lerde apartunan, arsa, dükkii.n ve 
akarlnr satılıktır. Ka.dık5y Moda. cad
desı 104 numarada Em.1Akev1 Nacı A-
zere mUmcaatıan. - ıs B1r mlkdnr eSk1 demlr parmaklık ne sa parça.dan ibaret dekovil ra.yı 

purarltkla sa.t.ıls.cnğından ıstc1illler1n salı ve per§embCden baŞkn her gün 
abahlan saat 10 dan 14 de kadar Haliç Slitlüceslndeld Borsa mer~eztn.e 

c4918ı> 
moracaatııı.n 1lAn olunur. 

BiR BAYAN A.RANil'OB - Kon- İl'İ BİR İRAD - Kadıköyünde .Azl
:torlu b1r a.partımandn. üç !dşllllt b1r ziYe hamrunlanndo.kl nısıf h1ssenı1 sa
a1lcntn ynlruz yemek Jşl.ert ktn temiz tıyorum. Tallp'erln görmek için ma
ve dÜl'Üst bir b:ıyan anııııyor. Tak- halllııe, gö~ek üzere Akş:ım'da 

d 81ın La.martin ctı.ddesi Çelik Pala.s •İ. Z.ıı rümuzuna mektupla müracant-Beykoz Askerlik Şu besin en: No. 8. ıarı. 
rln1 ecnebi mekteplerde ve --i------------ --------------

Şubemlzde kayıtlı olup lise ve yül:sck tnhsllle ı rd yedek su- B R ASİSTAN DOKTOR ARANI- ERENKÖYVNDE - Tüccar crun1s1 
JUl'dumuzda. 1km~l eden kısa. hlzmetlllcr nıt olduklan devre e etleri tetkik YOR - <ffi:e ve gündüz husu.si bir yanında gayet vnst b:ı..P; ve çamlık '\'e 
bıa(,' ekullllla ve hazırlık kıtasma sevked11eceklcrind~ vazlre dkl ve- hasta.nede çalışmak 1lze1'l 80093 tele- mütenevvı meyvalı bahçesi olo.n Mii
edJlmek ve hnngi tarihte sevkedlleccklerı soylennıek. ~zere ıc::erln fU}>Cmlze fon numarasına ak§a!J.l]an aa,a.t 17 de htırdar Fuat Yükselin k!>§kü klrnlık-
aJklo 1Hln tnrlhlnden ıt.ıbaren ııUıayet 28/4/942 gunune 291~r. 47~7> mUra.caU.. - ı tı:r. Tel: ao1ag. 
mtıracaatlnn lllln olunur. < 

Jstlda. ile müracaat ederek alacaklan ehliyet nslkalartle birlikte sözü geçen 
gün ve saat 14 de kadar encümen relsllğlne vermeleri. 

5 - Bunn alt keşif ve §artna.ıneyı her gün nafta müdUrlülünde sörebS-
ıecekJerı. c2638 - '48'b 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
Ayaka.pı kaY!IC ıskelesl clva.nnda batak Nthnune1 ~ ~ 

parça1anaI1aJc Jhracı a.melfyes1ne baflanacalı Te bu to S0/4/9'2 penı 
gününden it1bren 20 gün devam edeceti cihetle o civardan geçeceıır mel'itıı 
kibin d1kıkatl1 'l:>ulunmala.n 11An olunur. <• 

latnbul Nafia Müdürlüğünden 
20/41942 J>Cl'§Cmbo günü ıııaat l!I de İsta.nbulda. Nafia. MOdtlrlql ~ 

me komisyonu odasında (1~00) Hm keşif bedclll İstanbul Mütı&•.,.. 
tamrıatı pamrlıkla elcsiltme~ konulmuştur. 

Mukavele, ekBlltme, Bn;ymdırlık ~len Genel, h~ ye fem1l f&1'tııaznllııt 
lerl, proje keşif hulA.sasiyle bun:a. mütcfert1 dlğ'er .vraJc ~e ıörtılt!ııı 
cektlr. 

Muvakkat temlna.t (112) Um (60) Iruruştur. 
ısteklll:er1n en ~ lbh'. taahhütte (1000) llralık bu Joe benzer 5§1 ya~ 

dair Jdarelerlnden alınış olduğu veslkalarla D42 yılma. att Ticaret OdMI v6-
slkalarJyle gelmeleri. (4915) 

l LAN 
g39 İlkkAnundn kanuni hizmet müddetlerin! bl.tircr~k teı:'h!s <'dil n 

Mııyıs 939 ~tli Doktor, veteriner, Dişçi, Eczacı teğmenlerlnd ıı henüz as
kerlik şubelerinde kayıtlarım yaptırmamış olanların 10 M l IS 942 t, r hine 
kadar bulundukları mahal askerlik cıubelerlne nıürnc:ıatıa y k'. m ıuııu 
yaptırmalan lliZunıu 1lln olunur. (299J - f7G3) 



Sahlte 8 

HIZIR 
HALİS ECE Miienese.ü 

yangın sondurmc ve pasır ko
ruma vesaiti. Her nevi sondürme 
ec · .ılıırımız c;elmtştlr. Seyyar 
:ıc ntemiz :-ıoktur. 

il 
Ollatn, Eskl Gumruk c:ıdde..,ı, 

N 44. Telefon: 41447. 

Yedikule iplik Fabrikası 
Türk Anonim Şirketi 
BİRİNCi lLAN 

24 Nisan 1942 t:ırlhinde fevkaftde surette lçtfm& eden hlllledarlar 
umumi heyetinde nis:ıbı müzaltıere haSJI olamamasına meıbnl, aşatMia ya
zılı nıznanıedeki maddelert müzııkere etmek Ü?Jere 27 Ma.Yll 1942 tari
hine mıis:ıdl! ç:ırşamba günU saat 11 de Istanbulda Yentpostahane 
ıırkasında Istanbul Hanındaki idare merk.eZlnde hissedarlar ummnl 
heyetinin fevkalide su.--ette ikinci blr içUınru a.ktedllecetinden bir 
hl e senedine sahih olan da umuml heyet l,,çtlmaına 1ştl.rAJı:: edebilir. 

umumi heyet lçtlmaınd.a asale!ıen veya ve'kaleten hazıt bulurunak 
ı • yen hissedarların hamil olduklıırt hisse seııied.lerini veya bu scned
ıer n Ista.nbulda her hangi b!r b:ınlacya tevdi edllmi.ş oldutunu nntık 
\•e ikalo.nnı lçtiiruı. gününden bir hafta evvel Ştrketln idare merkezine 
tevdi etmeleri 1cn'b eder . 

.l.'\ItJZAKERE RUZNAMESi: 

ı - Şirket e :ıs mwmvelenıı.meslne aµ~tda yazılı lki maddenin 
ı'.i e i: 

NID.dde: l - Şlr:tet, Ticaret Vekıiletl tarntında.n her talep vak! CJıt
dukc:ı muamelatı hakkında rn:ııuın:ı.t ver.ın~ mecburdur. 

Madde: 2 - Şlrket, sermayesine te.3isden sonra. :t.,tirak edecek olan 
cnebllerin bu iştlrik!ertnl kabul etmezden evvel Ticaret VeUletln-

d"n müsaade ü tıh 1 etme~e mecburdur IDARE MECLts1 

Manifatura ithalatçllarına 
ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 

Umumi Katipliğinden: 
1 - İthal ettikleri manifatura eıyaaım, münhasıran kendi atöl· 

yelerinde hazır elbise, palto, gömlek ve emsalinin imalinde kullanan 
ithalatçıların, 

2 - Ötcdonberi münhasıran kendi mü~terileri için hariçten ku-
maif getiren terzilerin, • 

3 - Ötedenberi manifatura perakendeciliğini bizzat ve bilfiil 
yapar.. ithalatçıların. · 

Aşağıda yazılı hususların 29/ 4/ 942 tarihli Çar~amba akıamına 
kadar Umumi katipliğimiz Müracaat Bürosuna tevdi edecekleri bir 
beyanname ile bildirmeleri rica olunur: 

A) Konfeksi)•onculuğa, terzi !iğe vey::ı perakendeciliğe bilfiil bar 
ladıklan tarih, 

B) İmalathanelerinin veya mğazalarının sarih adrcai. 
icabında bu malumatın tevaiki talebcclilecektir.) 

ıymet i zümrüt yüzü 
Sandal Bedesteııinde te~hir edilmekkdir. lOh&/ 9!1'? ı.erşembe 

saat H de satıl:ıc:ıktır. 

üniversite Talebe Birliği 
Reisliğinden: 

ı - 19 Mayıs Gençlik Bayramında yapılacak olan spoı: temasları
mızda muhtelit spor kollarına tl'nlversltemlzi temsU edecek takunların 
seçilmesine b:ı.şl:ıımuşttr. 

2 - Aşağıda yazılan müs:ı.b:ı ·:ılarda temsili takuna seçilmek iste
yen talebe art:r.dnşlann costerllen SJ.!lt ve yerlerde seçmelere hazır bu
lunmaları rica olunur 

!) Bartiks: 28141942 salı saat 17 Beyo~ıu Hallte\·l 
21 Voleybol 29141942 prşamb.ıı. saıı.t 18 Üntverslte arka bahçesi 
31 Tenis: 20/4/9:!2 çaı:-ş:ı.mba. saat 1a Dağcılık kulübü 
4>Atıetlzm: 3014/942 perjembe saat 17,30 Şeref Stadı 
5) Eskrim: 2/f> 942 cumartesi saat 16 Eminönü Halkevl 
6) Basketbol: 4 15/942 pazartesi saat lB Üniversite arka bahçesi 
S - Futbol için aşaAıd.a. isimleri yazılı arkadaşlarla iştirak etmek 

isteyen diğer arkadaşların maç yapmnk üzere 5 Mayıs 942 sah günü 
ı;aat 16 dn Sere! Stadında hazır bulunmalan. 

Fen Fal:ulteslnden: Saim 
Hukuk Fakiıltesinden: Muvııhld, FLkri, Hayri, Enver. Sabri, Küçül~ 

f kret, Rıfat. 
Iktisat Fakult.esinden: Aydın, Hı.kmet, G:ız:ınfer. 

Tıp Fakültesinden: Faruk, Ismet, K3.dlr, C"mU, Hikmet, İbrahim. 
Cenglz. Memduh. 

'~---------lı_t_a_n_b_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_e_ı_i_i_I_an_ı_a_r_ı ______ __.I 1 

Kadıköy ve Üsküdıır kazaları be!e:!.i,re hududlan dahilinde topla.nar. 
çıplerln, Üsküdar çöp iskelesinden r:ı:ıvnaıarla alınarak denize dökulm.esi 1 
işi Mayıs 942 gayesine kadar devam edecek müddet için :ı.çık eksutm.eye 1 
Ironulm~tur. Tahmin bcdell beher gun için 50 Ura ve Uk teminatı .90 llrıı.dır. 
Şartname zabıt ve mu:ı.mcUıt müdurlüğü kaleminde gorüleblllr. ihale 7/5' 
942 perşembe günu s:ı:ıt 14 de Dalml Enciımende yapılacaktır. Taliplerin ilk 

- ---

NEOSTERIN 
SıbbaW olm&t loln tyynn 

atw. banm, bol9s " badlllldc
lertnl llhhl bir tanıda temı. bu
lundurmam lAmndır. 

Bu Yollarla li.ren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 
kabakulak, çlpek. ~l~etl, me
nenjit" UAh bulaşıcı hastalıklarda 

NEOSTERlN 

ı•ütrerizasyon Teya garıarası 
şifaya yard&m eder. 

Böyle hastalar ile temasta bu
lunan.lan korur, şahs11htlyat ve 
tecft>lrt aldınr. Eczanelerde re
çetesiz satılır. 

Jlllllj- Kiralık köık --.. 
Bebekte deniz kıenannda yedi 

büyük, lk1 küçük oda.. telefon, sı
cnk su ve kalorlferll, bahçell blr 
köşk klrahktır. Anadolu ajansına 1 
müracaat. Telefon 23350 

G
Dr. CEVAD M. SARGIN~ 
errahpaşa hutanesl cildiye ve 

zührevtye mütehassısı 
lııayeneıune: Galatasaray Balo 

sokak No. 4/ !!. Pazardan maada 
her gün 15 den 19 a kadar 

Gene Kızıar ? 
Yüzünüzdeki Sivilc~leri 

BELF AM 

DOKTOR __ _ 

Fethi Erden 
LABORATUVARI 

CCerrahpaş:ı hatancsı bakterlyo
lgğu] Kan, idrar, balgam, me
vaddı gaitıı tahlilleri ve (idrar 
vasıtasile gebelitln ilk gün:erin
de kA&i teıthisi) yapılır. Beyotlu, 
Taksime ciderken Meşelik sokatı 

Ferah apartmıan. Tel: t053t. 

Zayi - Nüfus. k.9.~ıdı ve EUk.cr tcz
keremı zayj ettim yenisini çıkıı.raca
ğımdan eskisinin hükmü oma1ı~ ilin 
olunur. 

Feri.koy Şahmeroan sokak No. 86 

Ali Çoklu 

ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman diılerinizi hrçalayınız 

T1JNGSRAM-

~Alll:aRI 
BAŞ# DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 

Ve bütün ağrilari derlaal keaer. 
8ıhht1e VeWetlntn ruhlatını haizdir. İcalnnda gftnde S kate almablllr. 

~ ............................... .... 
Beklenmekte olan 

POKER 
ER Traı Bıçaklari 

GELMiŞTiR. 

ISVIÇREDEN ESKi ANLAŞMA DAHiLiNDE 
MAL GETiREN TÜCCARLARA: 

1) 16/ 4/1942 tarihinde Yeni TÜRKlYE-lSVlÇRE Ticaret ve 
Takas anlaşmasının mer'iyet mey)dine girmesi dolayııile eaki anla,. 
ma mucibince Şirketimizden taka. sabn alıp ta Aplikasyon mektup
Janoı henüz Merkez Banka1111a ibraz etmemiı olan miifterilerimizin 
bu Aplikasyon mektuplarını ilan tarihin<len itı"haren 1 O gün zarfın
da Merkez Bankuına ibraz ederek muamelelerin! yaptırmalan, ak
si takdirde bu Aplikaeyon mektuplannın İptal ed.ileceii, 

teıninııt makbuz '"eya mektupları ve 042 yılına att.ı Ticaı1et odası vesikalarlle DİKKAT: lstanbulda ı adedi S kUl'Uftur. 
ih!\le gunü muayyen saatte Dalmt Encümende bulunmaları. (4813) fıtanbulda 10 adetlik paket 45 kUrllflUl'. 

2) Yine Şirketiınizd~ İSVİÇRE takası satın a1ıp ve kendisine 
mukabil ihracatı yapılmadan, yani Prevantif ithallt için Şirketi
mizce vize verilip, Merkez Bankasına talepname teeçil ettirmiı 
olan ithalatçılardan henüz ithalabnı yapmamıı olanlar mevcut ise 1 
bu talcpnameler iptal edilmit olduğundaı· prim heaaplannı taafi· 
ye etmek üzere Şirketimize müracaatları ilMı olunur. 

* Tatrada: 1 adedi 5 10 adedi 50 k tar. 
Haseki h:ıstnnesı. m.at.bah, çamaşırhane \"e soğuk hava dairesi tesisatı- •••••••Iİiııiiiİllıiİiiııİll-liılllıiİİIİiliİilıiiiiİİliiıiiıiiiiiiiıİlll••li 

nın yaptırılması kapalı zar! usullle eksiltmeye konulmuştur. Ke,lf bedeli •••••••••••••••••••••••••••• 
19003 llta 50 ku~ ve ilk teminatı 1425 lira 27 kuruştur. Mukavele, eksiltme, 
Bayındırlık işlcrl genel; husu.st ve rennl şartnameleri, proje, lqeşit hülasa • 
slle buna mütcfcrrl' diğer. evrak 95 kuru, mukabllfdde beled~ fen işleri 
-mudiırlüğü."lden verilecektir. İhale 7/ 519-l2 perşembe günü saat 15 de Daimi 
Encümen~ yapılacaktır. Taliplerin llk teminat makbuz veya mektuplan 
1hale tarllıinden sekiz ı:ün evvel Beled~ Fen !şlerl müdllı:iütüne müra
caat.la ala.ca.'ldan fennt ehli~, ~ yılına. alt Tica.ret odası vesikaları ve ka
nunen ibrazı 1§.zmı gelen d.Jğt.'r ve.saik ile 2490 numaralı kanun.un ta.rlla.t1 
çevre.stn~\llazırlayacakla.n tekllf mektuplannı ihale günQ saat H • kadar 
Daimi Encümene vermeleri li.zmıdır. (4788) 

1 
Devlet. Demiryollari ve Limanlari İfletme 

Umum idaresi ili.nlari 

Muh:ı.nııNm bedeli 150000 Um. otnn 1200 M3 fıruılanmlf kayın ke.re6te 
12/5/1942 salı güniı saa~ 16 de kapalı zart usul~ lle Anknra'da İdare bina
sında tcplan:ı.n Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu J§e girmek isteyenlerin 8750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
t3yln ettiği vesikaları ve teklillerlnl nynı giın saat H e kadar CLd.ı geçen 
komi yon reisliğine vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 2 lira ml.ilkabUinde Ank:ua'da Mc1'ez veznesinden ve H. 
Paş:ı'da Haydarp:ısa veznestnden temın olunur. {484$) 

FEN MEMURU ve RESSAM 
ARANIYOR 

Anadoluc:la bir İQfUt mahallinde çalqabiloc:ek makina kullana· 

bilir tecrübeli bir Fen memuru ile İnfaat resimı.i çizebilecek bir 
Resaama ihtiyaç vardır. Taliplerin her gün aut 17 dm soan Cala

tada Büyük Tünel Hanında 6 numaraya müracaatları. 

SAÇ BACA 
"iPEKİŞ,, Şirketinin Bursadaki fabrikasının %5 metre 

irtifaındaki saç bacası tamir olunacaktır. Ehliyetli taliple
rin görüşmek tiıere İstanbulcla Yenipostane caddesinde 4'7 
numarada 'İPEKIŞ,, Şirketi Umum Mfi4ürlüğüne miira· 

caatlan. 

TAKAS LIMtTED IRKETI 

p E 
BURSA DOKUMACILIK VE TRIKOT AJ 
T. A. Ş. UMUM MODORLOCONDENı 

Yünlü ve ipekli dokuma mühendis
lerine ve ipekli dokuma ustalarına 

ihtiyacımız vardır 
Ba itlerde tecrübe ve ihtiauı olan talibletin bir fotoıraf n el 
bal tercümelerile biuat veya mektubla lataınbulda Y enipa. 
caddesi 47 numarada umum mücliirliiiümüze müracaat etmele 

bildirilir. 


