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A MJl'.BlKADA bagUa lktlilw 
me\'ldinde baluu demok. 

t\tıum mohallfl Cimlnutyet par. 
liat Vande.r Vilkillin tekllft tberi 
'- Jelll blr karar kaba.l etmek U. 
~r. 

lla karar: 
.... ı - Harbin nihai ufere kadar 
~un etttrllme8i 

Q - Amerllwun harpten IOD

.. dönp itlerine müdahalesini te. 
~. için mlblferld pollttkumm 
"""1ledilmesi esularmda haliu 
~lir, 

\Taneler VilkiniD Ueıt stlrdllitl ba 
~1!'~ artık bir parti programı 
1-.aıaıı çıkan ve AmerUwa mil. 
~D hayati me&elesl olu bir 
~1& temu etmeldedlr. 
.\ınerikayı artık sadece bir eo~ ::.'7• mefhuma olarak tel&kkl et. 

.2.,e , .• onun baclatlarmı tabii bu 
~_!* tahdicle lınk1D yoktur. 
-~ka bilhassa bUytlk harp eon. 
~ itibaren gitgide Wr mali 
Q ~ lktnwıi mefhum baJIDI almıt ve 
~:Umaı bir mahiyet kelbet-

~ 4-eıikaam menfaatleri Amerl. 
~ baJl'&imm n Amerikan smır. 
~ pek çok Uerlerlnde üaler 
~ bahuunaktadır. Bu itibar. 
~~rlkanm mlldalaa edcceğ 
.;.'lllfilderia hududuna ela ucıak 
._ 9'lt1ua söre tayin etmek lktl. 

eGer. • 
l";~ AIMJıadaa bafhyarak 
~ nlbayet bu.lan bir top 
~tleai dejlldlr. Amerikaam 
-.... dllfmanı altın esuına hii. 
~ eden ekonomi sistemidir. Bu
._ •..aada ister Amerikan tA>pn. 
!illı., hlan olsan.. ister mak. Ame. 
1ra...:_ 1dııehemmJyetl yoktur.Ona 
~~ bir dlltman gibi boğmak 
'"7eUndedir. l>llıaya altmla.. 
-...:..__ ~ IDIUıim ıDlJdamu ytlsde 
~ faz••au ka111mc1a top. ,..... :r llaemleket lçbı altm mlk 

' 91ltt.uiarma kup harbeL 
~ .;'* bir parti mtlcadelesl de-
1-.i cmı.iyet ve rejim mlkacle.. 
~· Amerlkanm mihver dtl1-
"'-l d.:: teJdea e\'Vel oalarm 
~aaı olnıalannılan ileri 
~ '-n. Amerika dllnyanra 
ı,~)Q . llladcle kaynaklarmı 
tıı..-... - bir IDemleketUr. Bunları 
~ oık&nnak • te •. 1 11 mtz. "1UD.lll":: 

Bu sabah Beyazıt ve T a.1'sim 
meydanlar nda 

toplantılar yapıldı 
ôğleuen sonraki eğlenceler ... 

Bugikı mi'll hM::imiyet bayruıı. 
wıı 22 ncl, çocuk bayrammm da 21 
inci yddönUmüdUr. 

Bu sabah hava kapalı ve yaflflı 
olmasına rağm.en yumuqk oldu • 
ğundan daha sabahm erken aaa.t -
lerinde-n itibaren cadde ve Sok1lk. 
larbaba.ma~,.ı.. 

cağı meydanlar kalat.hkla dol • 
muştu. 

Bayramlan t.esit edilen ~lan 

Garba 
doğru 

Birçok Alman 
kıtaıarı 

gönderi .. igor 

rraaıuıa 1tıaı 
aıtuada llalaaaa 
topruıanada 

Bir paraşütçü 
tümeni de var 

,,, 
Lıol)dra, llS (A.A,) - 5'nn•nm ı.,. 

1 

ta.ranlml, ve temts gi.ydirlJmle kil 
çQ,k yavrularmuz, aıııa.l&rmm baba. 
larm:n önlerinde. yaıılarmd'l bil • 
yük tm- neşe içinde oynaşıp yürü. 
yorlardı. 

BEY AZITTAKt MERASİM 
Beyaz.ıtta tertip olunan mera.si• 

me SMt tam lÔ de be4JM.mı§tır. 
Mektepliler kendilerine aynlan 

yerim almışlar ve mera.sime aske. 
ri bando ta.ra.fmdan ça.lme.n jstik.. 

lapon llirlctrı 
DUlftDID aatlla 

Alman1Ja ve 
ltaıgan ı n 
Bitin aıkerı 
b.arekeUere 

iyi hazırlanmış 
oldukları yakında 
anlaşılacaktır 
~ 

lngiltere ve Ameıilıanın 
bütün taarruzlarına 

Japonya dayanacaktır. 

gal altındaki lullmJDda blllwwı Al • ı Tolqo, il (AA..) - D..N.B. 
man rarııtzonıarmm IOll takviye kı. Japon hariciye nazın Togo lklliat 
talan araamda bir par..,UtçU t'1meni birlJtinde bir nutuk eöyUyerek demı,. 
bulundutuna ınnmak 1.Çln bir ook •• Ur ki: 
bebler mevcuttur. Alm&Dl&r garba dot Mihver devleUeriniD Avnıpadakl 
nı bir çok kıtalar aevketmektedirler. faaliyeti yakında mUsbet yeni bl.r ıt· 
Bwılarm araamd& blrkaÇ tt1men ve dlf alacaktır. Almanyanııı ve ltalya. 
Norveçte bulunan zırhlı birlikler var. mıı bOtttD ukerl harekeUere iyi ha· 
dır. Norveçte ve bllbn9 TrondheiD :ııırlanmq oldukları gelecekte an18flla. 
ve Narrikte bO)'Qk ba&ırlıklar yapıJ· caktır. 
maktadır. Garp mlldataa tertibat.mı Dolu Aayada Japonya, Mançuko 
idare eden vmı RunatedtiD Holanda ve Çin &J'UJDdakl itbirilfl tlmdiye ka. 
aahiUDe huaual bir ehemmiyet verdiği dar OldUğıından faZia 111kda1mı1tır. 
malCmdur. Karef&l burada yapılan Harp çıkar çıkmaz Taylaııd ne bir tt
blr çok yeni tatllık&mları teftlf etmif- 1 ti.fak yaptık. Jaonya Hlndlçlnl Ue de 

tir. --~ 1 Del a&yfacla 

tlndedfr. Nihal zaferi kazanau A. 
inerikaDm ise altın esasmı mahafa. 
r.a ettiıt takdirdt" dünyada yapa • 
eağı çok kirlı işler ' "anbr. Bu 
kirlı lıler arasmda talırip edilmiş 
dllıayanm, tahrip edilmemiş Ame. 
rlka tarafmdu yeniden ' 'e Ameri. 

aı mareı ile ba.~ı:ınm.J1Jtır. Bu s. 
rada bayrü çeene meras.imi de 
yapıı.IDJli, meydam dolduranlar f8.ll 
lı bayrağmım göğüslıeıri kabararak 
se!Amlamış 1 ardır. 

Merasimde viliyet ve belediye , 
part:, çocuk esirgeme kurumu il ı: 
i iOiiul Yoksül çôCüktırra ya.ııiım 
cemiyetleri bir"iği mümessilleri ve 
a'Z8ı8J hazır bulunuyorlardı. 

i.JIJ"" Devamı 2 ncJ sayf94& 

Fransa 
sahiline 
lngi;. izi'er 

IJeni çıkışta 
bulundular 

---0--

lalonyadalll mada. 
laa batlanna 

girildikten sonra 

Kıtalar az za
yiatla ç~kildi 
Halli bir b&rp ,emlalDde bulwıao 

Röyter aJansınm harp muhablrl Ç&r• 
f&lll)lla Dbahl blldiriYor. %8 (A.A.) 

Bu sabah erkenden Bulonya civa. 
rında. yaptıkları kqif akını .csnaaında 
'lkomandoslar.,ı:ı Uk olarak seıılenen 

tek bqma devriye gezen bir asekr ol. 
muotur. Bu asker "Haıten., diye bağır 
mıştır. Fakat ağzından ba§ka bir teY 
çıkm•mlJ ve aer1 ateşli tüfekler onu 
yere Mrml§tir. Askerin elindeki me. 
ple .aıımut ve ortalığı aUkUt kapla. 
IDJftJr. Bu hAdlae Avrupada Alman 
lfgall altında bulunan topraklara 10D 
defa yaptığımız ziyaret urıasmda ce· 
nıyan etmlştlr.Askerlerlmiz an kova. 
nma burunlarını aokmu§laraa da hep 
il. de tecbizatlarlle ~raber aallmen 
geri dönebUınl§lerdir. Gemilerimiz ge. 
cenin siafne bllrUnerek .UkOnetıe aa. 

... Devamı 1 Del l&yfad• 

Lival 

yapılaeü her hlleama mukabele 
Amerika ön artık bir parti mllea. 
cleJeüDla ınevsaa deiildlr. Btltün 
Amerllaua tebulıım alMralendıruı 
bir ~. Amerika hlytlk dibi. 
ya puarlan De geela• bir mem 
lekettlr. Mihverin Aaerikaya açtı. 
ğı mleadelenin menuu oau dünya 
puarlarmdan atlrllp ~-

kan pl&ııma göre tan7lmi vardır. Fransız Afrikaama taarruz 
Amerika için bu da artık inflrad etmeyi Almanlara 

1 Milli piyangonun 
23 nisan keşidesi 
50000 lira A~karaya çıkt~ 

Kazanan biletleri~ tam Eistesa. 
Ankara 23 (Hu1111ai muhabirimiz.den telefonla) -

Müli piyangonun 23 niaan ke$İdesi bugün aaat on beste 
Sergievinde büyük bir kalabalık önünde cekilde. Kaz.a
nan numaralan bildiriyorum: 

Londrada, 
bulunan 

talebelerimiz 
Bugün ailelerine hitap 

ettiler 
Londrada bulunan Tllrk talebeleri 

23 nlsa.n ulusal egemen.ilk be.yr&mJ ve 
çocuk battuı mli.qaaebetUe, Londra 
radyosunda ailelerine hitaben ııözler 
aöylemtılerdir. Radyo konuomuma 
saat 13,30 da başlanmııtrr. 

'lıı.lebeler aıra ile mikrofon bafID& 
gelerek İngllterede sıhhatte ve çok iyi 
olduklanıu, ya.ınız ailelerinden aık aık 
mektup beklediklerini, aevgilerinl, say 
gılarmı, aamiml bir l.i.l&Iıla anlatnllf· 
lardır. Radyoda konU§aıı bazı talebe. 
leriml.zln adlan &UDlardır: 

Çetlıı, Muhiddin Akın, Mahmut R&.. 
gıp, Tabir, Cahlt, llyu, Celil Akm, 
Osman Slroğlu, N.lh&t, Orhan Sadık 
otıu, Muammer Acar, Mustafadır. 

Londra, !S (A.A.) - Lıcndra rad· 
yoau bu sabah Milll hlkim.lyet ve ço. 
cuk bayramı mUnasebetlle Türk ı.tlk· 
ıa.ı marşını çalmış ve spiker, lngUlL 
lerln TUrk müttefiklerinin bayram.mı 
kutladıklarmı aöyleml§tb'. 

M ttellk tanareıer 
Rabaul 'a şiddetli 

baskın yaptı 
--0-

Korregidor kaleai dayanıyor 

Melburn. 2S (A.A.) - Mtltte. 
f.ikler umumi ka.rarg!Uım.m tebii 
ği: 

Yeni Britanya: 21 NLsanda, tay 
ya.relerimiz, Ra.bnl cıvarmdald 
düşman teeislerlııe bir baskm. yap 
DUtla'rdı:r. Binalara tam ise.betler 
kaydediJm.işti.r. Erteej aa.bah tay. 
yarelerimiz, doku be.şlıca hedef 
tutarak yeni bir hücum ya.pm~. 
luclır. 

Timor: mUştereken hareket ya. 
pa.n Avustralya ve Hol.anda mUL 
rezeleri, adanın iç lcsmılarmda 

savaşa devam etmektedirler. 
Filipinle-r: Korrigidor bölgesin.,. 

deki müstahkem adalara kaJ'll diiş 
man tayyareleri ve topçueu fur.. 
lalı hUcUm.lar yapmışlarcbr. Panay 
Celin ve Minda.nao da ÇarplfDla. 
lur devam etmektedir. 
Dllşman deniz tayyareleri, §imal 
bölges.inde taarruzlar yapmll)ar. 
dır. 

1.nglllz haberler 
nazırının beyanatı : 

Kuvvetli ve 
dayanıkhyız t 

Buları göıtennek 
ıamaaı geldi 

Londra, 23 (A.A.) - Londra 
haberler nazırı bugün een Corc 
baYr.unı milDUebetile b!r beyanat 
ta bulunmuş ve demiştir ki : 

••- Evvelki günlerden daha çe. 
tin olazak bugün hürriyet için ça. 
~ıyoruz. Bununla büyük bir üt!. 
bar duyuyoruz. Kuvvetti ve daya. 
ıpklı olciuğ-..unuzu biliyoruz. Bunla. 
n göstermek zamanı gelmişti'r. 
Buii}n zafer için dualar edelim. 

50.000 lira kaz.anan 
166298 

Bu blletiıa tallbllst Ankaradadır. 

20.000 lira kaz.anan 
11468 

10000 lira kazananlar 
!M680. 188611 

5000 lira kaz.ananlar 
90t'77 341239 S05Ui9 266070. S4M96 
81208 

2000 lira kaananlar 
89S7'9 111KK7 S7NU SSlN 85111 
297968 207652 147079 161917 2SOö82 
213112 2M!10 H9188 S8009Z 220MJ 
1010'7 3916 306850 89916 889'76 

1000 lira kaz.ananlar 
69168 Sll89~ 9'71 100183 160806 7822 
l8SS98 389'778 88!19 2N4&1 US651 
81918 •soss soeooe zam8 mm 
1878'8 SS3818 S791SO 289789 21649f. 
SZ9370 l4!0G G!NO 8U'79 !68980 
119"4 2940!2 lMHS S01'788 67764 
115778 SSIMJ 11106 1010 126618 8612 
108f8 "8468 459M 

500 lira kazananlar 
8oa nkamlan W ve 8951 ile nlha. 

)'eGmen '*811 tılletler lııetel' ytm lira 
alacaktır. 

100 lira kazananlar 
8oa rakamlan 218 ile nlbayetlenen 

bllttın biletler yUur Ura alamktır. 

1 O lira kazananlar 
Son rakamları 66 De alhayetlent'n 

1ıGUm lılletJer -r lln alaakttr. 
AllOBTILEB 

8oa rakamı 6 Ye 9 De nlbayeüenea 
blltun bUetle.r lldter Ura a-u ala • 
cıaktır. 

V qingtondalıi Fr111mz ae. 
laret müatqarı JeJi lıi: 

Mareşal Peten 
tehdit edilmeseydi 
LAviU ıı batına 

getf.-.aezlll 
Londra, 21 (A.A.) - LA.vAlin 

iktidar mevkiinıe gel:meai Uzer.ine 
istifa eden Vaşington Franau &e• 

fareti mflsteean lııfarwa.l beyanat • 
ta bulunarak. IUlılan söylemiştir : 
"- Alman tchdicUeri ha:kkmda 

resmt delillere malikim Eğer Ma
raşal Pet61 A imanlar tarafından 
tclıdkl cdilmemis <*ı&ydı LA.vlli 
iktidar mevküae gedrmesdi," 

Marşa.l ile blrQkte dört Franaız 
d:plomn.tı da istifa.la.nm venn)fler. 
dlr. 

AlllEara ve dller 
bilgeler güeıçuerJ 

geldi 
Şehrlmade yapılacak Türk17e aer · 

best güre, btrincllJkleri mQabak&ları. 
na diğer bölgelerden IJtirak edecek 
güreoçller dllDe kad&r relmifler. 
di. Ankara serbeet g1ll'ef t&kmıı da 
bu sabahki ekspresle AnkaradaD ıteıı. 
rimlze relmlft1r. MUsabakalan. cu. 
marteaı g11DU aaat 14 de Beyotlu halk 
evi aaıonund& be.f!•naeak ve ertes, 
pazar g11DU de devam edilecektir. 

Bugünkü maç 
Havanın bozukluğu yUsUnden tehlr 

edilen Fenerbahçe • Kuımpqa fut . 
bol mUsabakası bugün Fener atadmd!I 
yapılmıı, birinci devrede Uç gol ya • 
paıı FenerWer, UdncJ devrede bir rol 
daha atarak mU.b&kayı -LO p.Up bL 
tlrmlflerdir. 

Diler mO.bakada da Beyotluapor. 
!ular ~ediği için Be,lktq hükmen 
galip gelmlftir. 

Sanyer halkevi kotuau 

Ameltb. Asya, PMlfik, Avrupa 
.............. sttl1llmtlt. ham mad
cle kaynalllan bybolınuı, altmlan 
kıymetslzle!lllll' bir Amerika, bir 
banbeden batka bir şey değildir. 
Bunun i(-ln • merika '1;lıai 7.tı fc-r
::~ular lı::!b i o;\:~~ı ınt"l : mel'uu; .~ •• 

poHUkuile tahakkuk ettirilecek vaadetmit l 
bir~ değilcllr. • Am" 1 L b b 

Amerikan bünyesine taa11iik e- I..ondra, 28 (A.A.) - Haber a. ıra İ İ İr mayııta 

Sarıyer h&lkevi ta.ra.tmdaD tertip 
edila kOfUlarm 90DUDCU8U bugÖD J&
pWIUftrr, KOfUya 26 dea t&llla .aet 
1tUrak etmif, utJıaede S&n)'Wta_.. . 
T!Me:n All lt&Tadun:o m.u De ea • 
rlncl, BevMlu halk•vmo.. baa llı:bı. 
c., M ttl-Aot NMnlı g-.tıAI bJClllll'a f 
Suytl tle.;r.uco ollnl.ııfCW. 

elen ~lerdcndir. Amerika.om bn ı l1ndığ1mı göre Lavaı Dö Gol idare- dönüyor 
1 
me~C}('leri artık bir- partinin cl 1•ğil ::;i altında buJu~w F. :ın rz A rrıka. Yfc;;, :!S (.\ !\.) - Am«:>r:~ı:ıuı se 
' ... \_ ~ • ., r .. -r '· n· .. • ::ij;{I ek. ı '"'nn t"~-rı·-: elm _i Ahı .uıl.ır::ı vj. ri Amira. Lı.hi 1 mayısta h!u-eket 

1 .:. .••• ı .. :_ •• . 1 ... :~. "l:tir, 



Bir, iki nokta ! 
Süpürge kullanmak 

ŞCJırl, mwıtııza.nı sulaın:ı. \ c yıknma 
tertlbatı bulunnuıdığıııa güre temiz. 
llk lllerlmlz.lo el vasıtasına ve süpür. 
ceye ihtiyacı olduğu muhakkak? 

Çocuk bay~amı Japon Hariciye 
nazırının nutka ..... Baftarah 1 - _,,__ 

lstikW marşını ve bayrak çek • 
1Jattanıtı ı ocl say~ me merasimini mütmkip çocuk e-

sıkı bir i§birllği yapmaktadır, sirgeme kurumu adına kürsüye ge 
Bu siyasi muvattakiyeUer Japon len Doktor Fethi Erden çocuklara 

ordusunun cenupta.ki hareketlerini hitaben heyecanlı bir söylev ver • 
gen~ bir ölçUde kolaylaıtırmıour. mi3tir. Doktor Erden bayramın 

Mahkeme Salonlarında 

Kaç nevi bobstil varmış? .. 
Tarif, Beyoğlundaki bir gazinoda iki 

genç kızın üzerinde yapılmış 
Vaka Bcyotlunda ıokW 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

(E lmpooa ekle.nerell söocleril~ 
it arama ve ı., verme llADlan .ED P 
Oaklkada pııroı.n neeredll«ıekdr. lf 
ıenme tel\IW ıönderea o1royucuı.rf 
mblw kalnıü Uzue u.rlll ~ 
11.1 bllcllrmekri l&um.) 

E:ulenm• leklilleriı 

lt bu noktaya gellııce tcmlzlll• me
aeleelnln ne kadar lnoo bir zenaat oL 
duğu homcn ltcndlllğlodeııı ıutlnlılır. 

Öyle ki, lıal.n.bıılık bir ıehirde sUpür. 
geyl kullanmak nuıharctl, blr dlreksl. 
yonu ustaca idare etmekten bile dııha 

m~kWdUr. 

Şlmdlld halde aUpUrgeıılıı bizde 1.a
lima.I tan.mı heıılmlz blllyoraz: Onu 
oUerlne alıın amele bUtUn işi bu küçilk 
61eUn ayaklarına ,..e bumuna yükle

mı,ur. Silpürgeyl gellılgtızel aaUa. 
makta va.zlteııinlıı yupıldığma o kadar 
kan&aU Yardu ki, bir papçUnUn vazife 
ştnulıkt:an duyd11iu rahat ve emalye. 
ti ~ blr ada.mm yUzUnde görme. 

Japonyanm bUtUn Asya memleket. l rolM ve mahiyeti hakkındaki izah 
!erile <lc;ııstıuk mUnascbeUcri bu ara· lanndan sonra ~ocuğun dünkü ve 
larda artmııtır. Japonya mU,terek bugünkü durumunu tebarUz ettir ~ 
hayat 1&huını.ıı geiiıwunl kolaylaş. rniştir. Bu ara.da ezcilmle şunları 
tıracak lk.Uaat t..edblrlerl buauaunda söylemhtlr: 
Taylandla son zamanlarda bir anlaş. "- Eskiden birçok işler arasın. 
maya varmıgur. ia gocuk en SOD1'9. dllijUnillen kU • 

Hindistan meselesine gelince, Kı- ~-ilk blr meseleydi. Fa.kat bugUn, 
ripsln vazifeılnde muvaffak olamadı. Cümhuriyet devrinde büsbUtiln 
ğuU kaydetmek lUzumsuZdur. Bu mu. batta bir fikir h!.k1m ohnU§tur." 
vatfaklyetsizlik lngilterede flddeU! Bunu mUtea.klp 66 net okuldan 

bir gazinoda cereyan etmiştir. Blrkaç 
cecıe evvel sazJno Qok kalabalık bulun 
dufu bir sırada, içeriye, 11.19 yl&fla· 
nada lkl gllz.el ve flk kız ıtrmlf. car. 
90nun sabDeye yakuı rhterdlll bir 
maııaya doğru llerlemete -.ıam.ıar. 

Kıyafetleri biraz da dellkanlılaro 

bak yerdlnniyor, deilldl. 
Bu uu.t de alh blrC!r kan1' mant.ıar. 

b ayakkaba giymljler, aartlanaa 19'1 
be1lDla ita taralı ku,akb olnıaaıaa nat 
mell arka•ada kut&JID l&i bUe bu· 
hamıJU birer pardhll ıetlmıltlercll. 

• Yaş 30, uzun boylu dul, iyi ve 
mualu olr ıuıkcr allealne men.sup, 
şll gör.IU, d!Sıcnml§ be§ odalı btr 
bulunan ve hava Uıtefmen k&rd 
blrllkte oturan <;ocuğu bulunmayan 
bnyan aıker \'e sivil namuılu bir 
kekle evlenmek istemektedir. Jd 
yenıer ( 27. 8.R.) rem&IDe mQr bir memnuniyeulzllk uyandır1DJŞur. Süheyl& YUkael kllraüye çıkm11trr. 

Bugünldl dUnya durumu içinde Ja. Arkada.şiarına 23 nisanı anlatmtii• 
ponya çok elverişli bir vaziyette bulu· tır. SUhcylldan sonra Erden Yl.L 
nuyor. l.ııgUtereniD ve Amerikanın ceı admda bir talebe de 23 nisan 
durumlan ise o ııi.Bbette güçleftnlştir. hakkm.da bir tlir oku.mU§tur. 

JJtlmlrJ ııöylru.ck doğrudur. • 
Doğu Asyadaki bUtUn lngl.11.z ıısıe . Bundan 90lll'a ukeri b&ndönun 

riııln knyıbı, Hindistan ve Avuatraıya y"Urilyllıj ma.rtlle talebeler aıra ha.. 
buhr&ıılan, lııcllterenln Avrupadaki lhıde dağılmlfla.r ve toplantıya 
zor durum~ bUtUn bu olaylar göııte. gelm1' olan vali muavini Ahmet 
rlr ki lngUt.ere ciddi bir buhran ge· K111rk ve diler uva.t ve himaye 
çirmektedir. Aııavataıııa mtl.ltemle • bıl:rlikleri hevetleri Talta!mdeki me 
keler ara.tında malzeme ta§mmaaı cld. rutme hareket etmişlerdir. 

Belnd.l.)'WDtır. çıupçft tetıkllıltmı biraz 
dalı& Ü1ah edaııım mi T Cidden merak 
edlyorua. Ut 80.N ı>J\IU.KA 

iman tebliği dl b1r tehdit alUndadır. Ta.kaimdeki merasim aaat 11 
1ngUterenın ıı: ılyaaeUne ~ollllce, de ~bir band08Wlun çaldığı İs. 

lltırlln, ıs (A.A.) - Alman orduları solcuların kuvvcU mUtemadlyeıı art tiklfll mıal"'tyle başlaıımıgtır. 
bqtcuıııa.ndaı:ılıtı tebliği: Uğuu ıo.tere.o birçok belirUl.er var • Marş çalınırken, ,anlı bayrağı 
DoğUdn. :qıUnfcrtt Alman taarruz dır, DUi ~ref direğine Qekilmlşlir. 

hareketi ınuvo.tfaluyetle bit.mlşUr. De.. Tıpkı lngUterc gibi Amerika birle· Merasimde, Parti, villyet, beie-. 
ruz ve §imal böl&elerinde dUşmanm g1- şlk devıeUerl de yenilgllerilll gizleme. diye, ve çocuk es1rgemc kurumu 
rlşt.iği mcvzll hUcumlAr yarmı kalmış.. ğe çalışmaktadır. azalan hazır bulurunuştur, 
tır.. 1 SovycUer bırıı,ıi ise Japonya ile ta- Marştan sonra, Beyoğlu hal-

Bazı aavaıı tayyareaı t.qkillerl, bu rataızhk nıuahedealnl tut.acatızu bir kevi reia Ekreın Tur, bir nului\ 
gece Stalingradda bUyük bir Sovyet çok defala~ bildirmiştir. Eıraaen Sov • söylcmif, ~ Milıctl üzerine 
allll.h fabrika.ama tıUcum et.m.işler, he.. yeUer blrlıi'l lııglltere v• .A.merlka çöken ııtıra.buı bundan 22 eent 
dele müteaddit uı.m isıı~ k.a.yde.. hesabına eıı.ııı ateıe sokmak tebllke. evvel hugün, Atatilrk yılmaz e 
derek Y~ ve intilWer çıkar. ! sine atıımıyacaktır. enerjis'le dindiguu anlatmıştır. 
mlj!ar<ıır. Da.ha sonra çocuk es ~eme 

KnreU Berzabrııda, FinlAndlya tcuv F kurumu namına Cevat Emooan 
vcUerl Svlr ırma_ğı cephesinde on gUn I k r a 1 Beyoğlu 12 nd ilk mektepted 
suren çıı.rplf}ı:na.lar esnasmda mı dUş.. :r:me•n:• Selva Altınanıt beyoğlu 13 üncü 
man Lılarruzu pUskUrtmllşlerdlr. Bu E ilkmektcnten Levend Aksüt birer 
t ıırıuzııır sırasuıda dUfman, birçok vvslii bizim için nutult söylemişlerdir, Nutuktan 
'lalı ve esir kayıbmdan bafkn U bin Blr zaı blr k1I ı;O<ıelll tanıdıkların. sonra geçitresmi yanılmışhr 
olU v rm tir. Aynı kes1mde bir AL. da.ıı blrbut mlaatlrllie ileler· 8" oda öGLEDES SONRAKi l\IERA~tM 
maıı t ,..ldllne karşı yapılan dllfDUul gihlteıUJer, ~ir ııoywaup yaı.ta VE EO.l&NO&LEB 
taarruzu knrşı t.Arata kanlı k.a.yıplar glrenıe 4- >'0'V&ıa• lııllCe oldutu IGlD 
\ erıJ.rılmck ıurctile aklm bırak tırıl. blr WrlU aamıp UfU)'ama&. Derk.tıD 
nı~tır. kuJajma bJr ney Mili pik, ileler 

Afrika fJ.1nıalindc, her iki taraf. 1 ev aahlbl .içerde ••1 mıetkeM~ 
lan d vrlye t:W.!yetlerl ''UP.ı...."" • Hewesı 1ırlar, llml Ue $81ll'OJ&)'a bat ,; ~ w. lCv ııahJbJ: 
tır. Pike, ~Va.'l ve nv uç~an milre~kep ön.eml~ ha.va teşkilleri, 1 - Ne Jatlforeun? deylace: 
gtindilz \"C gece, M.altn adasmdaiki - Birader, diye ll')Vap ~r, ora· 
uskOJi t.ccts erı havn alanlar.na. ba da 11• YJLPıyortno, uaenk et&.l.m, 
ııarrt· t.narrıu.larm.ı tekra.rlamrşlar • - lllç pt:trev çıkıarıyorum ı 
dır. hlaltn Uz.erinde yn.prlan hava - A.ma&ı, evı.-clA bana blr yorıan 
sa.v(l.<Jlaruıda g İı&gili.z uçağı dUşU çıkar da cıırtda.ıı soııra IJCJttVO batla! 
rülmilştllr. BbJıu '1e rad)"oda bJr 1&$1 öpen. 

Gece tnrruz,2.l'l yapan savaş u • me -ıı var. ı.rı,, r:ııı:ell F.ıabt bu 
cµkları, cenu.'bl İngilt.erede bir pa.t.. sefer de lı:lkllu prln dinleme mu,. 
l!!.yıcı maddeler fnhrikasJna hücum kWI~tı ! Bize kalırııa: 
ederek hedefe iae.beileır ka.ydet • - Anına. ovveta blı.e bir l&l'kı fi· 

23 ıılaan çocuk be.yramını.ıı ötleden 
sonraki kısma da çok neşeti blr şekilde 
geçmiş, yavrularımız kC'Ild.llerl için ha. 
zırlanan yer\ercıe et\eQml§lerdlr. 

1 
MAllstM SALONLAJt'IXDA 

Çoçuk esirgeme Icuru.munun Hak. 
l llm ealonlarmda tertip ettiği çocuk 
1 balosu çok gUzel olmuş, çocuklara 

1 
kukla, karagöz, ve bir çok oyıınlar 

: göıterlldlkten eonra pasta ye geker 

l cdUecektır. BtzlM~DA 1 X-mpqa u- debmn+eld go~ 
1 cukiara Bizim atneınada tuınler gös. 

tertlml§tlr. :Su geoe .saat 21 de aym 
sinemadıı blr mll.9amere verilecek ve 

~ a)'Dı tUmler tekrarl&Dacakt.ıt • 
n:işlerdir. 1 kamı da ondan IOllT& ister ötnnın, 

Man' d:mlzi Ustilnde, 22 nisan ister öfreUa ! 
! BJ;ŞİKTAŞTA 

NASRETrtN 1 Halkevinde çocuklar için blr mUs:ı· 
gcccs· Abnan ileri karakolla.rma 
meBt>oup teş1d'ler ve hr.zlı İngiliz 
hUcumboUan a.rasında. birçok çar. 
ı ı:;m l:ır yaprlnus ve bu amıda bir 1 
kaç dU.,.cmın.ıı hllcum'bot hasara uğ • 

, ____ ..,. ____ .,;.;.;;;,;;;,;...,lj mere verlıml§. &1"C& S2 fakir çocuk 

~ay ve Da:t"anıara 
ıııt ıf"'t..+rr 1 

Avnt ~eıe Boulogne cenubundn-
ki "Ula.r<I&. mnyn tarayıcı Alınan n gemiledle İngiliz hızlı hücumbot o tasarruf deuinde eskidi, bo. 
te1;!killcri o.nısmda.ki çarpşnade. ya.-.ı soldu, ronglnln modıuı geçti 

bunlardan bir'. ba.tmlnuş, başka diye kıymctU 
ikisi hamrn u!;~til:mJŞ, bunun u. F.L QANrALARlNIZI 
zerin~ tng{Ez tcSkil:I, sun! sis psr. bir küHYo atıp terketmeyİlllS. 
desi e.rkamnıh konına.rak savaş • Atelyem:z m.ed.4';-'iniz reınkt.e elbi. 
t.a.n çcki:.miştir. selerinae uygun olanak -.Jc: 

Almnn gemileri, kayıp ve hasa. ÇA!\'TALARINIZI fenni 8W'etle 
sam u~ramadnn iislerlnc dpnmüş boyar ve yepyeni yapar. Aynca 
ler".iir. Bu kıoa c;arp~m!l t:mıısınıla 1 b~ tUrlil tamir ve mmarlama 
l.ngiHz?cr, kruııya ehemmiyetsiz bir 1 ca.nta yapo.r 
hUc:um krt:ım çtknrmışlnl'S3 da. kıyı 1'uvaletinlzin rengine U)'&P en aliı 
muhafızı Alman krtaln.rı he-men sahit hmaJc cilillannm ancak 
bunl!u•n at.eş açmıştır. lngl:iz lctP. ııtelyemi:ule temin e(lebilininl7.. 
sı. kanlı kamyl:ı.r vererek bozgun Ka.rakliy Mı.m1lın.nc caddesi 

Müjde 

giydlrllmlfUr. 
EM1NONUNDE 

Saat 1'& de çocult kUtUphanesinde 
toplanan çocuklar blrlblrlerlnln bay
ramını tebrik etml§ler, kendilerine çay 

1 
ve puta lkrMD ed.llııtlftir • 

1 EY1lPrılı 
ı EyUp kazR11 dahlUndekl çocuklar ı. 

çin bJr )ur eğıeııceıl tertip edilmişti. 

1 Fakat havanın bozuk olması yüziln. 
den bu eğlRCe çocuk hattuınm baş_ 
ka bir gUnl!ne bıraktlml§tır. 

ŞEllR&HINlNDE 
VerasLındeıa .ııoııra çocuklara ,eker 

1 
tevııı edilmiştir. Akşam halkevinde 

' çocuk vehlerl iÇlD Delk.la plyMi temBiJ 
1 edilecektir. · 

· Çocuk haf~ diler gUnleri 
: iı::in de zengin blr program hazır • 
lnnrrıı§tır, Bilhassa yann ııınat 14 

! de ~ 'J'jyatroeu'tlda bUyilk 

1 
hir mUse.ınerc verilecektir. 

halhıde ve bütfin techtzaum bırak 1 Hasanpaşa han No, 2, 3 
nı.a.k suretile geri çekilm'çtir. MODA nOYA EVi 

DUn gece, tn~iliz uçakl:ı.n batı 'ı 1 • Ahruınya top~anna bomba ar .,.••••••&wı•••••I O akpm Nı>ıel!'.I, Şahikanın odasmd:ı 
abnt~la.rd•r. Sivil halk arruımt.la c.., li • ten kahkahalar savurarak: 1 

1cn1cr vardır. Bllhnss:ı meskiın ma. Soma madeninde çalı.<ı:mak - Gıılllı:ı talih yıldızım bıına gül· 
hnllt"rde biraz maddi hasar o'mu~ -s nıcte ab:flıyauak, dedi, Ekrenıl.rı benlnı 
tur. için amele aranıyor : ıe bugün sanılmJ olarak meogu.1 oloıA-

Gece nv uçaklsrı ve ha.va ka:n;ı D d k •ı buna 1tarettır. 
koyma h!\tnrynln.n akmcılard~ ue ava. yeme ! Ş&hllı~ bir koltup ıömillmüı .. ya. 
beş bomba uça'rı düşUmıü.'iltrdir. :vaı yavae • Adeta hıçkırır gibi titrek 

Gece av pnou:ı.rı yüzbaşı thle • iy: gündelik bir ... ıe.. koa"'uyorduı 
feldt dün, doITTı cep1ıesinde 98, 99. 1 - Ben htr fllowlua ldl:ıbınd& oku· 
.,. . • l\lilrncaat lerl: clum: TaJJ$1& dotaa bir lııı:;:ın b:.ıtuıı 100 ve 101 ci, b':ısçn;ruş Gildner 
_;;$ n .saıı gecesi 30 cu ve 00.şçavu;; B~icr 15 ci hava zaferlerini kazan 1 YUksek kaldırım No. 50 RadyOC'u ihııarünee flfkence, ıunp ,.A m:ıiıruıolyet 
tım(lardır. Ziya Şı.lnler 1 IOlncle Yllf•rmıt .. yUzU ıtlilcccsı 11rada 

~::DZ'iiu.17.:ı:&liiıll53iİ*1C:rJ11Bnmll 1 derhal en.1'eelttde bfr bnykua öter w 

Ba. , ;9, m'~zle, Grip, Bomatiwma 
f~ji. Kun hk nı naıosı Ağnlıırnus Derhal Ite.er · 

tu4• ! b.ııt .ı.ıııtıllir, TA"UTLERINOtH $AlrNrNlz. 
~ ~ ICUTut.Ar~ !SQARt.ı' ISUYltftZ 

.. _ ., ·~ . ./ Y;\"-.-" '°" '·'«":'" "-:t~;.; ~ .• -.ı; . .>: • . ' , 
,, .. ; ..• w.:..,W'ı·~~~ .. -rı•• • • ~ :' ... .', Y ..:... · . 

1 taUıılzUk ltavuı etr~ını laı.plarmı!J. 

1 Bls ikimiz ı~ tali•b olarnk doğmu!)ıız. 

1 Neci&,! Bq ceçlcl ae\'lnclrrı~ ı rıı ~.n;~ı 
"klatmıyalım, ffiirllyorsun ld, ben de 

1 ~t'Qf'n hafta • lıııkı baıiııı aeula yap. 
tıtıa clbl • \'edadflı artık eve dönd•l. 

1 ğllne eaml•i olarak lllanm15 ve aeVID· 
ınqtlın. Bgün ıı:-sıl ;, , " lt " l 1 :. 

laştığımızı gUrdUn ! \"ıırın liCDI de kim 
bWr ıı:uul bir ı.:orlrunr tlkl~t bekliyor 
dur. Bunlara inanıp kapılm&I< çok g1l. 

Jünç olur. 

- lyt ama, şahtkacığım: ntzı~. 
dünyaya talisiz olnrak doğdugıımuıu 
kim iddia tıaeblllr? Ben kUçUklu•n da. 

dılar, cariyeler ellrule ve ~azU na. 
1 im lçlncltı büyUıuU9tlbn. au, beDlm pek 

cJu. 
Böyleee mualann yanmdllll dolaaa 

dolana yUrUrlerkea, bir tanesi, Ud 
arkada,Ue bera'ber oturan bir dellkaa. 
lınm ayağına be.amit ve dellkanlınsa: 

- oıtt, aman! feryada Uzerlae de 
mahcnblyetlo döaereJu 

- Pardon! c1em1tt1r. 
ı>ellkanlı: 
- Blca ederlın! diye mukabele et. 

m1lo fakat kıı. pderken de arkad•t· 
l&ruıa dönerek ...., acuuıın aruanda 

- babet ki, demlltlr. &bitli detu. 
NUU'mua ya.ıupa bastı, Bunlara nim 
bobaUl derler. J:jer bobıtll olaaydı, 
IUWmJllD tam llu.rlae buardı. 

Dtter bir arkadafı tamlh etml5: 
- Yaıuliyorsua, Bunlar ne tam. ae 

4e nlnı bobstlldlr. l\unlanı halis, ıuuh. 
Us IL'\llfaks stıı? dcrlıır. 

Dellknnlılar bundan başkn daha ba. 

u siizler de söyle)1noe, etraf mıısalar. 
dakJler bu konqına Uz.erine kııbkaba 
ları basm:IJ\N, lkl geuo kız kıplnr. 
mızı kesllmltJerdlr. Bnnnn ü.ıerlne, 
bu sözlere ~bel>lfet vereni dayı:uıaına. 
mış ve derhal ı.apıya doğru koşıırak 

orada bekliyeıı poUı mem11runa, bu UQ 

dellkıuılıaın kendlalnl t9hklr etm~ ol. 
duğunn, lrenClllfırlndea •vaeı bulun. 

ıluğunu söyleatlştlr. 

Nlbayet &ahit vanaluia• tan'lim olun. 
PJUf ve iki ce~ k~. davacı, ltç deli
kanlı da ıu!;lu olarak cürmümeıJkut 

sulh oez.a mııhlmınei;lne verllıııaJtlerdlr. 
• • • 

Meliha. ve ı;;una adındald genç k&. 
lar, mahkame ıwaıruaa ilk def• ç1. 

rransız sahiline 
lnglllz baskını 

_... &ştarııtı ı ncJ sayfncta 

hile yakl&§mışlardır. Komando•ları 

teşkil eden askerler sığ sulara atııy4-
rak sahile kadar yllrUmUflerdir. üst. 
lerindtı bu hareket için laupı olan te<:. 

t varcı1. YUZlerı }tararmJ§U, JU· 

man.tarda endişelerini gös~rcn tıare. 

ketler seziliyordu. Biz 1lerledll<çe dU. 
dUk sesleri !§itiyorduk. D1,llluııla l>era. 
ber ask.erlerimiz aahlllıı arka.ima "•· 
d:ı.r hiçbir hMlae çıkmadan birkaç 
yilz metre llerlemlglerdlr, Bwıdaıı soıı 
ra komandoılan retırmı, ol&İı hafit 
gemilerden mUrekkep deniz kuvvetleri 
Alman ta7yare ka11ıkoyma ıeıııilert· 
nin ve daha kUçUlt gemilerin taaı·ııı. 

zuna uğramıvıardır. 
~ra..ıan ıreçen uman l~!Jıdt koman. 

doslar ıUk~neUc vazifelerine dcvaırı 

etmiflerdlr, BUtUn top aeıleri denıs. 

den gelmekteydi. Bu sesler ııa1ı'Jdeld 
Alman mUdatllerinin dikkatini uyan 
•lırdı. 4.lmanlar o kadar meııııı nulu· 
nuyorlardı ki komıındo~ınr sa!:ıı'Jeıı 1. 
çeri dotru llerllyerek bir mitra lyöz 
ateşUe karşılakmadan tel örgOlcı in 
!inUne kadar ıeıınlolerdlı. Oerl ı;eK,l. 
ıeceğlm1• ana kadar teşebbUıs eli 
mlzde kalmı§tır. Zatyııtımız azdır, 

800 metrelik bir cephede muwo.a 
terUbatınm içine glrd.k. Alnııın mıt. 
ralyöılerlnln, mermlleruıln biıvUk bir 
kısmı utilıde b\llunan aekerl~rlmi7lrı 
başlarının Uzerind~·n geçmnl<trydı. 

Almanlar bir kara akını yapılmakla 

llAldm eYVel& keadllerlae davalan. 
nı tordu. Her iki geaç kız da. bu tk 
cltllkaalnun k•ndllertae, caalaoda. bir 
çok klflaln tinüncle "bobıttll. nim bolM 
W ve Hallfab ıtıı., .Ozlerlle tınkaret 
e"8klerlnl, ber lklllil de bU) ll!OO ıutunç 
mevkle dOtttlklerlnl anlattılar ve a . 
,.adarnU yere yararak hısımla ı 

- Çok rica ederiz lıAklm IM'y ber 
lloOnü de bem h.aptıe atınır., hem ek 
SO ar Ura t.unlnot vernıel~rlnl karar. 
luştınnıa.., dediler. 

Baçla dellk1111lılıır, :rnç kır.lsnn 

haklarınctllkl iddialarını hafif teheı 
ıtımltırle dlallyorlardı. Der üell dııı 11. 

ra ne * alarak kendUertnl lifle D1D. 
ddaa ettll,.r: 

- VaJua blı bu llh;lçrı s:ırtettlk, 
sarfettlk ama, bunlıın onlnra sarfct 
m~lk. Biraz llerlkl rn:ı&'\mıuln !iç 
dört tane erkek otunıyordu. Kıynfet 
lert hoıumu7ıı sfttıtlndea kea4Uerlnl 
aramıı:da böyle tavıdf eWk. 

Bu sırada bunlar da yanımızdan ge. 
çlyorlardı, Blr taneel arkada.,ımın m' 
ıırına butı. B1z. zaten o ııımda buııla. 
n konu<;tutumıız için kendlleı11ae ıtöy.' 
Jedltlml7.I ı.r.annettller ... 

Dlalenen phltlı>rdf'u bir k111mı. dı> . 

llkanlıların aleı-·hlııde. bir kııırut da 
l1>hlerilMle şahadet Pttl. N etlcedeo mu. 

.11Akf!llt9. karar vr.rUmek üzere balJka 
bir gtl.ne bırakıldı. 
Bakalım, mııllkeme, bo kelimeleri 

la:ılcaret 11\a.'ılyettnde kabul edecf!k' 
mı, etmlycet'k mi! 

ADLİYE MUllAB1R1 

oldutwıu anladıktan :ııaman tenvh 
tabancaları atmıglardır. İngiliz ke§lf 
kollan dllfmanın kuvvetli noktalan· 
na kadar Uerllyere'k Almanlat'll tak, 
viye gönderllmeıılne mani olmak için 
ıınıh.,-ebe hatlarını kcımıl§lerdlr. 

Blokhavslıutlu bulunan gıırn,zonlat 
nerede bulunduğumuzu ve ne yaptıtı. 
mıaı anlayıamamııtardır. 

Harp filosu ltaba bUyQk bir muka. 
•r.metle kar~ıtsı:ı::uetır. Komancloala , 
rm hareketinden biri\% eonnı !fikir 1· 
tarttler yaınp sönr:eğ.ı ba~lamı' bun. 
ılan sonra but Un istlkamrUerden mer. 
miler yagmoğa ba§IRmıııtır. lnglliz re 
raket ıe.ınllerile k.!çUk Alınan gemi. 
1eri arıuımd:ı tımt! "ı len ,tddetll ate~ 
l>irkaç dakl~ • .ı gökU aydınlatmıştır. 

Cörilnllfdt att, ıı!d•ft hJMinl veren bir 
Alman gem:!\:nln u:.:akla"lltı görUI· 
mU-,tür. Bu pek kUçuk ölçUdeki deniz 
ını.ıharc~I birden biri aooa errnııttr. 
Bundan eanrK itomındMları dönUı ee. 
\'ahatl için ranclevu verdiğimiz mahnl 
de b•ılduk. 

B~r Cin 
.ı. 

Generali 
Birkaç bin a1kerle Japonlara 

tarafına geçti 
.Nfınkiıı, 211 ( '\,ı\,) - 39 U!lCU Çuııg 

or<lıısu komuta,'lı ç-cncrnı Şucllımg 

Şen~ birkl'Ç Q\n u~erıc blrll~ie çln 
milli kıtalarına !ltlh:ık etml4Ur. 

Mukaddes Ucurum 
I ~ 
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talili olarak doğduğuru:ı dl'IAlet ctıntt 
nıU 

- Bir ııtalar ıMJzll vıırılır, Necil! 
unııtmıyahm: Her Şt'ylu &onuna bak· 
malı, derler. Bir İ)ln bnşlıuı~ıcı parlak 
o:ablllr. insanın gllı:UnU b<>yıynrnl• ne. 
lerle karşıl!lııırız. J-'al<nt :ırııtl.ıu lıir1t1. 

zıunan geı:lnre ... 
Ned~ ::nlııdcn kalktı .. • 

kı::narın:ı oturdu. 
0Ptalı!> k:ır.ırmı\!tı .. 
(iöl:yüzü yıldızlıktı. 

.S()(il: 

pt"ncerenlll 

- Oııu ~iiHireı& vapur ~imdi kliprü. 
ye va.rmtttar. 

JJl~c 11ıır1Maııdı \tt ıtsıJcrlal eop· 
lere ~1llrd.1. 

.Ned3. b.-ıtıııl de[~lı:tlrınek l11tıyor vr 
teıe!ll olsun dlyfl, arknd..<t:tmı\I 

- &n de nw_)uı; oım:ı, ,ahlkacl. 
ğnn ! diyordu. nız bel,) le kr.ndlad..e 
''tııllsJzllk dampıı.,nı \'lll'tl vura ı• 
çekten talhılz oldul<. Ad<'ta bu l•llıJz. 
lik ruhunu kendi kenıUınl1.r qıladık. 
B1111un aonu çok vnhlındlr. Biraz da 

kıılblertmbl Umlt \e n e11e ile doldura. 
lrm. ,\nııcm buna h<ır ı.;&ll)an: .. A ki· 
zırn, bir kere dr. ııyna_)a bakmıyor 

ınu"unl' tenin gibi guı.el bir (CQÇ ka • 
dıP uıuıı zıı~ıı bı:ıl'ı.J.tht olı&blllr mi 't 
Dllııl'U t•rkel. ytizt.ui ;-uıdUnnemlt o· 
lablllr, \ 'arın bir bnşka erk1>lde karşı. 
l8ftıram .• Çol• I~ ı çılı.:tr., ıuı,,,._ut olur. 
ıun?" dt'r durur. KıulJn"..'\j\-ız. çuk duğ. 
ru sll~tUj or nnı:ı, ı:;e'gelellm biz l•en. 
dlmlzl yelı ,.e IM»ı~ .. ıı.ıık dcrl·Aaıua 

kaptırnı·ıı gld!yoruz. Ht"m de l'trufı· 

...... a.ıunadaıt .. bu kadarı ... ook 
· teucllr, detıı mi ~lkacıtunt Ne 
kadar t:ıllllz oıuıc, yabu& kıınctınuı.i 

bl)W lanet.ek, l'enfl ..,attan htr .. ,. 
.. iteklemek bakkınaa.chr. 

- f;Tet .. lıa;raıtr.• bir lf!Jler bak· 
lemtık llakkUDıaclır. S.Clarrmu h*mbe. 
yu aloacaya ka<Sar, beHDllz bDkWUn. 
oere ~ btıkllYeeetiL 

- Ren vali.üt çc,k .ıuıru.111 ..,.un. 
Dit yilt.Ua gWınUyol'du, Rattl blr a. 
nbk Jl:krl!ftl hUe eorclll ...... lnanaa 

••elılzıll, 

elleblllr?er 
•Boy l,65, kilo 66, yaı 28, a1da 

lira maa,ı olan, Anadolulu bir bl1 
evine ıadık, zengince, lyl bir aU•~ 
mentup, dul veya kıa bir tıay.,
evlenmek latemektedAr. (M Ma11ol 
ya) remzine mUracu.l - 281 

•Yaa, 45, boy l,'1'7, bul'daY ~ 
mütenasip endamll, 11)ıbatll ve :1nıf: 
eli, On iki yaımd& bir otlu bul 
geglml aanatına mQUuır bir reı .. 
ıtıman oımay&11,. Y&fnı& uyrun net 
eli bir bayanla evlenmek lıtemeJcV 
dtr. (Reuam) remslDs mnracaat ,. 
288 

•Yag 42, kilo 8l5, orta boylu, Be)' 

tunun en 1Uks bir otelinin muhase 
ktıtlbl, buğday renkli bir bay, 30 
)'nşlnrında, }3eyoğlu ve latanbul ~ 
rafında bir e\i bulunan, dul veya 1'11 
bir bayanla cvleGmelt ıstcmekcdl 
Beyo~lu posta kutusu 156. A. R. f< 
yazııması - 28~ 

!{ aro•anla1 
• Ll1ıeyt ly! derece 11e n<mal et~ 

bir gen\:; resm! veya husuat bir mO 
es~cse<ıe i3 aramaktadır. {Açıkbavf 

rcmılne mUracaat. 
* İki sene fabrikada, be§ sene 

'llt'ıklı motörlel'dc Çl\lışnuş bir mald 
rılst, herbang1 blr fabrtlc& ve 
benzer yerlerde calıpl&lr ı.temektl 
11r, Etcktrikçlllt ve şo!HrlUğll de 

~ır. Ttşraya da Jider. (Arada 
rem7.lne mllracaat. 

• llekl Ulrkçeyi biten " Uf\111' d 
terldeıı anlayan blr hukuk ta e 
busust mUesseseıerde. gazetelerde 
ticarethanelerde "ft'leder. •!l'lra H 
24 e kadar !.~ ~rarnaktııdll". Huıtu1' 
3fı) remzine mUraca:ıt 

Miilelerrih: 
• Kiralllc apartımıuı aranıyor: ~ 

81m Ayupaşa veya Harbiye cınrdi 
da Altı odalı , kalorlterll bir apartl 
man aranıyor. llklncl, UçUncU kat tef 
clh,.edlllr.~ Osmanbey, f9lr Nıro.r ıl 
kak Mııjlk E.partım.anında 2 numara1' 
mUracaat. 

Aldırınız: 
Aıağıda ~nıl'llf'.. '8P.1lı 9'611 ı 

kU)'U("U):ırımızın aamlsnna ıcdefl 
ıue~tuıılArı lıtarebanemlz4ea ~pa 
hırı har~) herır{ln aabuhtaa öt 
kadar ve .... l1 den 11oan 
lan. 
(Ayyıldız) (Pembe gUl) <KlmM~ 
(BI. Ural) (Pembe aaff) (Y ş ) (()tSO 

lM.U,N.) (2,2,44) (F,F.) ıKUtp 

tH K) (C,M l IA.l) (B.Y. K&yf 
(N.A.) lASlan) (Emekli) (llll 
ı Anıll~~lım) <Ciddi) <l. Şenllall 
tSor.eıı 26) (Nadide 791 (~ 
(Ayyıldızl (A.I..A.) (E.O.) (N.1 

,semirulrnı) (8. 2~ lD.) (lıleraıııl 
ıG!lıu:ş) (Ntfe) (N.T. 279) 

tDClllz 9l4) rcmzlle mektup yazl 
.,kuyueuyo.: - Serilı odreslnlz oımıt 
tı lçln ll~nınızı ne§re(lemedik. 

- Bu Mr ktıatabhktır.. hl~_,tr 

g6rmemektır. 

- Niçin böyle söy!llyonnn? Ek 
s:ıııa çok hUrmetıı:Ardır. 

- Öyltı aıua, benim llenlls :rmı 
vaaı ~·ılcılnut Mr l<adın oldatama 
tup da bunu torumsı Acleta lıılr a 
hktır. 

- llkrem ~ de aptal lılr erlaıll 
tfJ ~bllca ! o- Mı kadar llaJmıd 
me ••• 
Şahika ~ine giimUldlitü 

kalkb., 
Aynanın CSnllne ı~tı: 
- au pazar ıou..... l&ı 

dt-ltl mi': 
- lıtlf&llah ... 
- Sen bltı ummuyorum. Ad 

s;ok bnth erkekler bira• ful& p 
olurlu, 

Bu Nrada •7 70lll 41opyol'da. 
PenoerMJa kenamıcla 

1A dUfUnmete ... ladu 

- l'uılnk - .... ' 
- ÖyJe ya., Plflnldılı. lnhln 

Ha kardetldlr. lha •ot~ .. 
klbbık erkeklerden ili~ IMıflMıne• 

- Ve4at gl1tl lloyPata da la)f 
....... "6Jlllaı ı 'hrhtyeıdı.cıe ~ 
tama111 iki buOUk .ene tüam9lll 1 
tbL ~llrıııll itiyle .... la 
~ edlJOl'IUIL 


