
hrer Ku-nandayı 
zat Ele Allyor 

·halde Rua cepheeinde vaz~ 
ıteği.,miyecek g.bi görünU

Cünkil yeni başkumandan Hit. 
Jaıe mewiminde Ruayada te-
blr vaziyet taraftan olduğu• 
lemiyor. Şimdi Almanya ilk
taammı için azami b r gay. 

e faaliyet ile çalıpnağa bafla· 
. Fllhreri başkuma.ndanlıkta 

Alman ordU3U da azall'J 
lığı yapacaktır. Kimbilir, bu 
ik belki harbin sonunu yak. 

olacatbr. 

Ftlhreri "°" kal'arile bb
r yenllik, harikulMe bir ee. 
eseri göateıiyor. Jla.Uim ol • 
tlzere, Alman ordolan blıfku· 

bp çoırtanuerl Bay Bitler. 
Rllldbndar ıı.rm da O)"DI U• 

df-rahte etmekte oldaklan 
-..ıLI'!tll. bunda hayret edllecek 

görtUemesdl. Fakat Alman 
timdiYe kadar h kil tte 

Bra~iç Jmmanda etmek. 
B1mdan sonra FtihJ"er bu 
dayı fUlf "' ba)dki bir saret. 
etmek kanrm• vermiş ve 

çarçil 
Ameri
ka·da 

Ruzveltin misafiri olan 
lnciliz bafvekili Amerikaya 

tayyare ile gi\ti 

Vaşingtonda 
mühim 

görüşmeler 
yapıhyor 

--o--

Konuşmala
rın başlıca 

ga9esı 

Almanyayı 
mağlup 
etmektir 

tir. FWırerln JM5)ektell 
"ğt malimdar. Valm (;· ••••• ,.,. 98J'DIÜ 
~ ::::11 =:::::: ••••• lçbl blltla 
sö11edl11 ~. ·~ ı:.: devletıerla 1ardı•ı harbe i!tldl( e ...... :ı •. ŞhM~s!.ıı:: lsteaecell 

e::"8 a)ma81 nefse iUmad ---o--
u 8 a n d a misli belki de \ Eldeki vaııtalarla m\qterek 
rillmenılt bir ömek ~ c. bir taarruz plim hazırlan. 

i Napolyoa_a_._ __ .:,~ muı clGttiniilü1or 
Son kanl'lle --~ 

biri ortadan bDimJ1 o. LouUll, :!S (A.A.) - B.B.C. 
Şimdi AJman ınlDeUnln lngiUz be~-veldıl Çörçtı V&fllı81on • 
de Almsn ordusunun Fttt. dadır. Beyaz evde Ruzvelttn nılaaliri 

oluyor. ~· • ı olarak kalıyor. Dün gece !.ki &ıder 
neden jcab ettlgı blttabı araamda bır kooterana aktedllmı,tlr. 

edilir. Bay Bitler tarafnr· Çörçlle levazım nazın lord Blverbrug 
·ı-~ıli"len beyanname Führt>. genelkurmay be§kanı amiraller ve 

de daydaia bir iıtttdadı b 1 teknik memurlar refakat ediyor. 
ba§lıea bir sebeb gibi göstc- Beyu aarayda yaptlan kO!WflD&lar 

denlleba1lr. ~kft.t ~aldbtte rm bq1ıC& gayelll HlUeriSIDIJı matl6p 
eaenl Bravçkl n.zifeslndeD edilmesi oıdutu blldlrllmektedir. Bu 
tumağn. meebor bırakan mOnaeebeUe fU teblll nefred1lmlfUr: 
dtldl iunlller balunmı '".icab (Devamı ' tbletlde) A.nlapbyor ki bs.zı asken h~ _____ .;..... ____ _ 

...... wLo. flmdiye kadar son sc.z 
Bra\ çlç'dc kalmış olacak. 

teh"SM olmaaı dolayı8lle c• 
'4bU ve reyı diDlenml!J ,.e ba 

isabetli olmadığı fiiliyat Ue 
o1m1l!J denllrbillr. Eğer harb 
tı Alman milletini memnun 
bir tanda yttriimilı ve w. 

aetlceler ekle eclllmlı olsaydı 
iz ki mt1~r1n bıınu balJm. 

etmesi Jtbannı bi.sd ol-

aazaran, Rusya11 yıkaeap 
d olunan son dar• 
ı n boıı! .. <-ıkm.Umı:lan da eüi 

mcs'uldUr. Halbaki 
er onua temm:ıtm• gth-enerek 

natkana ira.d etmll bala., 
a. Banduı sonra artık ba gJ. 

lana ort.adsn kalktıp ve 
ordumm blııat Bay Bltle-

abdderatma doğra göttire
aalaşümald:adır. 

· ha'de Ru cephe9'1ıde 
pctı değiflll"yecek gibi gö. 

Mareşal Bravçfçin 
vedanamesi 

Bı 111 llastalall•&laa 
dola ı vailı•d•• 

aynldam 
Hitlerin k-.l anduı albnda 
. diğer muharebele~ _de 
bzanc.cagmrza emmım 

( \, \,) - Alman or. 
d nlıITTndan çeki • 

:'.3. bir ve-
g•)nL'lCl'~iuı-. Bunda de. 

SON H vADıSLER ıLKKANUN l 
( 2 I 

Leningrad 
cep ~ıesin# ·eki 
Alman orduıu Ic.ımandanı 

General 
Runşted 
istifa elit 

vı,ı, ıs (A.A.) - ı..emnırad cephe 
sindeki AJman ordusu kuınandanlann 
dan General von RU!lf ted orduya blr 
emri yevmi ne1tederek sıbbl ııebeb 
terden dolayı vazife en. çeıcUdlğlnl bil 
dinnl§tir. _____,._______ 

Şark cephesi" de 

Anudana 
muharebeleı 

oıugor 

' i SAL 
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Milli Şef 
Alman elçisini 
kabul ettiler 

MllAkatta Barıcıye Vekıllde balanda 

Reısicumhurun mebus'ara ziyafetlerı 
Bu akşam başııvor 

.\nkara, 22 (A..A.) _ QumhurreJ 1 l81Det İnlinlı, bugün saat ıı do Çen. 

kaya k0ıtklindc Almanya b\iyük elı; 1 Fon Pap nl kabul tıuvurmııtlardrr. 
MUIAkatta Harichc \'eknı ı,o.krli ısaracoğlu da bulonmu .. tıır. 

Milli Selin ••1a1111ara zlyaletıerı 
Ankara 28 (Telefoola) - Rel IClQaaılıur ismet 1nUnll tanatmdan her .yıı 

Bü)ül, l\lillet 1'lecll11l ıu.ası ıtereftne v""°-ıekte olan akıtanı )emeklerine bu 
akfllDl lıo.flanacaktrr. Bu al<..ant, elli ~ mebus. Retslcumhtınımuzon 
misafiri olacaktır. 

Bilmek tevziatı lngilizler 

Bingaziye 
50 kilometre 

yaklaştı 

le•ıerde verilecek ekmek mikrarını,1rar
•e ••alinin ta blk zamanını tesb.t etti 

Proje ala'r<ad2r makamların 
tasdikine arzedildi 

~'llcaracıan bUdirildl:füıe gott, Ek. 
:ı._ ~e usullle dağttılnuun hazır • 

il 1'I l'l deV&ın olwımaktad r. 
t v~kA!cturtn bil manatıa !mr 

ıetde \'erıtecek ekm ğln mikdarmr, 
~~ llaulUnUn ıatblk .. amanını ve 
OIJltj lıt tarzı ha.kkmda tıaz;rladığı 
pro e, allk:ı.dar makamla. ın tasdik! · 
ııe J{a~Urni§tir. 

lşltıı. usuıu ile ekmek dağıtılma• 
Si ile önllı:ıUzdeki aybaşından iti• 
ıı.: \ıaşıanacağl söylenmektedir. 

ğı er taraftan buğdayı koruma kar 
~ ~erg ınln lcaldırılnuuıı hakkm. 
d t.ır ~. meclis ruznameslne alm
::Ur: Layiha yarın müzakere edile. 

ı>~ eeaslarma göre, ilga cdıle 
ce1' tdayı koruma kadrolarında bu 

bır y!ık ttcr tl rt 'crıl rek nlAkala 

Mihver kuvvetleri sahil 
boyunca çekiliyor 

1..on4n, 2S (A.A.) - B.B.c 

~lJ!ıı kuvwUerl L bya loıı 
ya ve St.renaya girmt§lerdlr. Apolon 
ya deniz kcnaıı.nda ve Dern nin 7 
kılometrc garbmdadır. Sirene içeri 
'e Apolonyanın 16 kilometre garbmd 
dır. Brltanya kıtaları mlhvercllerın 

Cebelı A.hdarda bıraktıklan her ctncı. 
t n harp ıevazmımı topJ.ıuyor. 

İtalyan kıtaları Bingazl ciYarınd 
Elabyar hı:ı.vaııaınde rlcati örtme ha. 
rekeU yapmağa çalışmaktadır. Şimdi 
Britanya kıtalan Bing8.Zlden 50 kilo. 
metre m ated bulunuyorlar. Sahll 

ıcaııu:ı:ı n~ri tarihinde !Ulen ça • 
?~ k ilan buğdayı koruma tegkllA· 
~~a: lıtz.nıetıerl Uç seneden Cazla 
~e Uç aylık, hızmet mUddeUerl 
olt llti ııeden Uc; seneye kadar oıanıa. 
~k. bir seneden az oıanıaı a 

1942 Dans Krah Fnd Aster 8 yaşmdayken 

General Sikorski 
Oiyor Kİ: 

5tllita b8D8 AlmU 
181'•• Napolyonan 
t•1•teııae dl,t4•· 

1'"••t sırıedl 
~0:.lto-.a, Leniııgrad ve 

ı~•flc )anın iıtikbali temin 

Meraklı bir hiklye 

or. Çünldl yeni ba§kamandan 
de kJ1 me,'Simhule Ruyada 
bir '~et taı1lltan oldt • 

gldem"yor. ş· ıdl AIJDADY• • 
ar taarruza için uami bir ı 

\e faaliyet IW P~ 

LoaacJra, 23 (Radyo 7 15) - Ge. 
ce yarmı MoekovadQ 'neşredilen 
Sovyet tebliği: 22 HlckanUJl gllnU 

----~::..:....:....::....----: ---""''" <Devaı.aı 4 DDClide) 
edilmiıtir 

~ ~S (A...A.) - B.B.C. 

• Fllhreri bqkamandan. 
görecek Alman ordma da •· 
feıdaklrblı yapaeaırtır. Kim 
ba cleiitlJdlk belki bal'blD 8(t,. 

yaldeftumJ~ o~ır. 

Atlantikte 
ıagmz tarrar• 

emili batlnldl 
radJ~l'li·n. 23 CA.A.) - Atıantiktc 

k'lllll2illz tayyare gemillinkı batı • 
haldnıda seWı"~ettar btr 

~ ~::-: .. 7.:ı ~ 
(DeVlllDI 4 ~J 

roJ011 cı: ba§Vekill general Sikorsk. 1 
'tı.. l'll8 ajansr muh~blrlDe g;u 
y;uhıl bulunmuştur. Ruayadakl 

on ~ ~ebeler hakkında guzetel 
rln u tı haberler hakikate tama • 

ııı "ar mil'~ •ktır. Rus ordusu Alman. 

ıars ~t.11'· ~akla kalmamış, geriye 
atnıır ast rnUhim Mdlae cenupta 
von ıCcepı... ltqVVeUerlnin imhası, Mo •• 
kO"lfo ~"'ll)de strate · mevkllerın 

(Devamı 4 llncUde l 

Utqk şarkta 
· 'lazıyet 
~ 

•••'tada 111uet 
11t"~ ıalror 

(YUllll 4 öneide) Fretl Aster'in hayahnı okuyor musunuz? 5 inci aaylamıma 
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J Altın ve · Küçükpazar •o•••ıfle11 
. rllllu ... 

• Zirai istihsali ar ırmak için 
almacak tedbirler munasebetlle • 

Tütün 
eksper&eri gümüş cınayeti tngllterenin barb masraftan 

t ---er-- diye kadar on milyar ID ili7 li 

U d d k 1 d mCt.SnUa Katil Hakkı içki n• geçmJş. 
ıkü ar a i depo ar an ileminden sonra H.arb çakalı iki seneyi biraz 

ı;.rai S.tllısal artırıu!ı: \~Jn h\i. 
kime tin BU;; lik Millet lletU.'•den 
geniş sa.Lilüyetı~r iııteyec""°İ etre
f•dald haberler. en c:ok &laka u. 
yandıran ltJr hadise oJdu. Yalnız 
köylerde •eğil, bU)'lik §ehirlcrcle 
de. ~..:nün bir=..clk ko.... budar; 
den·tr.bllir. 

Miistahsil UD'iurun. seviamef<.' 
hakkı vardır. ~li, 1fllamt "\·e·· 
diğl acı tecrübeler gö~term:ştlr ki 
içbade yu\:ırlandiklan sıkıntılar • 
c1.an. JWylöyli kartaracak el ancak 
devlet elidir. 

De\.·let, koylilyü tefecilerin, soy. 
s;:11Deulann. faiılc hr.!km launaı ke 
nılren~r!n h~lun:lan gelecek ka • 
nular yapmiş, bunlarla miicadele 
$n blr!:ok tedbirler almııttı. 

Bundan faydalı sonuc:tar alılldı. 
Kfyttblün eJi:ıJ ayajnu bağhJu te. 
fecilerden mümkün mertebe kuı· • 
Wup derin bir nefes almasına lm. 
Ma ,·erildi. Ve kazancm bir sürü 
Wlflltacılar elinde erf7erek' kaybo'• 
'N"IDm önüne geçtldi istihsal ais. 
hek'ın kı)'ftletlendirildi 

Kö7ltbılba hakl'd danmnına bilen 
•lkflmettmidn, zirai istihsali artır. 
-.k için, her turlü \'88rtaan isti 
fadıe7e karar venUii ve mahsul 
ftyatlamıı artırmak soretnc köylt\. 
yll fazla lstitıı;a.Je ~·ik ılceeğı ...,.I' verlllyor. A7nea, sinat se-

ferbcrliği ve meebııri ekim müke'- Ba ....... kmtllaaa- K k yor. Bu para Türklyenln tamam 
ıcfiyeti ve 1eni ı:r.a.11suı yılına ka. Oarphan~de emıı< sapu ·amasmı aıırr.ış yedi senelik bütün mas 
ı:hu bazı madd:?l..-rin i.'>tlitllikl tal.- ıarıaa ..... ~il nası. sıy.rımş ! larma müsa\idir. Halbuki İn 
ctid edilettğl de söyıenmektedir. dam1ala .ırı.aı>ılecak renbı harb masrafları cbşmda eli 

Köylünün hakil<i '\iaziyetini bilen Gümrilk ve İn:bJearlar VckileU, Cuınarteaı gecesi K.lcükpa~ :.ırçok mllbim masraflan da" 
hükfmıetia, zirai lst!Jısall artırmak ton zamenlarda tütlln ekaperliflne Altın ve g1lmti§ JD8S!UU&tm ve da ;aptrklan bir iç!:i ~lemi oo Amerılmnm harb muraflan 
için bzırlacbiı yeai progran\m bir talip olaa ve bu mWıJm ihtilas ou- nıaddelerlıı dam.ga.Ja.nJlıa İli Jo n ~?11da ~bıkalılardan arap Şefi 1 'kl bundan daha ~k olma 
çok etüdlerin ve incelemelerin mah. ccein'1cn yeUtenJ,er goğaldığından ycnl hazırlanan t.a.Jlm,tnaıne Mal• ~ kalbındeıı b çalılı) arak ök"il \hnanyum ma'!lrafJan her 
sulü ohkğana ~üphe yoktur. Ve hu j ~PeTlerin imt'hannım yapılmas:. Ye VekAleU tarafmdan Darbbane- ren seyyar satıcı Hakkı Emek ln~iteredea az d:!ğllcllr. l'nLJUM.._ 
eser, mistaıa!illln lhtlyaçlarmı tor.

1 
:.a karar venni!filr. Ye blldirilmifJtir. hakkındaki tah!ı.!!~at bitirilere!c, mah,·oıan sene~ Polonyanın 

ıu olamk kuca.ldıyacaktD', Eksper im1Jbanlarmm 'OskUdar • Yeni g.:ıkle göre, pncfye kadar dün Adliyeye verilıni~tir. diğer ha:"b~ i11tlralı odon mUledt 
Ha'lJJ'Jandığı haber \erilen prog ı:ia.ki depolu grupu mUdllrJUğUnde olduğu gibi,. yine ancak Uıtiy&rt o. Katil ""-rguva rek:ı<.: .ı;.i birincı rin mahvolsıı, mahvolmakta INil9 

ranuıı_ h-'tlıca hedefi :!?'31 istihs::Jl yapıl!r..ası takarrllr etmiştir. &a.rak sahlıJlert tarafmdan tıarbha- sulh ceza mahkemesinc!e : nıı.n servetleri, ıJaponfallm tim 
çoğ:altıwr;ı; e'jat;ma dayandığı ml!. Eksperlerin imtihanı için lnhi neye getirilen altm ve gtlnıU§ mad. - O gec.. Şefiklerin evine ~· kadar ve buııdan sonraki mM 
bkkak olmakla beraber, istihsal sarlar tdares. btanbul mmla.ka T. :ie ve ınamuata Darbbaneee ayar. derek ir.meğe baFlndı!>::. Bir ara n hesap edilse haf döndllrii~ 
kadar. ihraç meddelerlllin teşkiJit. ca.ret MUdUriiliü, Tlc:ıret Odll8I ve lannı gi:ieteren bir daıllP vurula lık ~ik beraber oturduğu Ner 

1 
akıl alınryn.n rnkamlar ekle ed 

landırılması işinin de gözö:ıündc tlitlincıllerin mllteha.ıssıslar ndan caktır. min adlı ı.·etreai i:e kavğaya CUtün bunlar dalla l,fi ve c1aJaa 
tulalduğu:l lnanesmız vardır. mürekkep bir hntih::.n beyetJ te • Aya.r damrumda T. C remsi ve başlsdr. Ben : 1 nlıJ llodutbr içinde fenlılanıak 1 

Plkrimiue. 7.İrllİ ittt
0

hsal işiyle !Ckküi et.m.fttlr. tmf.ihana bu 88.be.h ötedenbcıi Türk lyarlanna eeas - Nedir senin bu Nerm:ne <'ek çindir! Halbuki harb için yap 
baraber, jlarıM!nt maddelerinin de Os!tüdarda lxışla.n.mJ§t:Ir. Bu akf8 - oJmu.ş h1W ıeJtrnden mUrekkep o- tirdiif'in. Ben bövle knv~a i'e iç masraflar, harcanan insanlar, 
iDJdşaf etrıaesi lıizmıdır. Çünku, ma kP.dar devam ed~k olan Uxıti- lacaktU'. ki j,, ııem !. diverek Jritn.ek iste rodan doğruya milJetlerla Is 
bunlar. Mı-birlerinden kuvvet ahr handan aonra pel'§Cnbc günll imtf. Malıye Veıkiteti a1ıtıD lyan için iim c .. f;1, :or~a-·f'"n '·c-M:u. l ,e kııza.nçlarma tahsi& edDse 
lar. Rllkiımetin zirai i!jleri yeni bir b:::.na devam edilecektir, :uzamf had olarak 24, 22, 18, 16, -İçki ~Uemjni bıralmn adarr. :Stenen refah temin olunamaz 
sekilde or~ize caniye teşebbüs I lmt'hane gerek nazari gerekse 14 ve 12 rllrn~ i~ ise O 900 ve :,.,s.,n de"!ildir !. Cliue t-"na I·ü· l\lilletler ancak öldllnnelı 19iD 'T 
et .. eAinln hedefi. lstilıaall ve ihrac ameU olare.k btıtlln Wtlln nevHert C,800 U kabul etmiştir. Aan~ak a•. "ı'rlnr ef·· -ek Ü'"e,.:T""e ~tıldı ea· inmuı stokla.n birikiDC!eYe 
ansarlannt kendi sahnlar!Jltla 'k1n·. j ve umumi tUtiln bilgileri Uzerinde t.:nda binde bege gUmflete binde o- murlara YUYarladı. Yumrukla usla durab:Uyorbr. Her Jirml n 
vetlendinn~k olduğuna göre. bor• 6ıkı bir elemeye tlbl tutulmakta. na kl\dar nizamı mtisaade ve-rlle • "'l"lava i'?"'ad' Bir ar~ · <'··~; kırk senede giil'Ult'j hop117or; o 
dan i~ılann aa faydalllJlacak. drr. cekt"r, cebine eokull bırafhm çırar 'ığr dar z.'UDallda meydana getlrllea 
lan muhakkaktır. Da.nıgalaına ücretJ olarak Darb- "' .. örOnt'e. M1n~.,,, k rtarmal. 'ierler tlrkag hamlede 7~ 

Yeni tedbirleri ş~ 5UJ'etle. t.e&hit Bir po1 1 ırk&dllllll bancce bir Uettt &hnacait.ır. Bu iGin b .. n d~ kemi'· sa""'T l"""" "'·.,.,ı Uar.•t.e iken sulha buret ~ 
ettJkt-en SOlll'a, zirai ltıtf?ıso.lı arbr. .1 Ucret zamanın rnyicine göre Darı.. sıyrrdım. Sol elimle savurdum lar: l!iulbta iken harp ~n 
ma lş1nde şu noktalara da ehenum •lir raraFadl banece tayin ve ?daliye Veületir.. Neresine ıı;~ldi. bi~i:vorunı. n:~orlar. Bll!)-arlar fNLl'federek 
yet \eribneıHnin faJdalı olacağını ~_,_._ . ~•..:~~"1 .. - . d"- ce taedik olunaca.!rbr. Şefik cansız bir he'de va!"ıma Patttldan ~eyleri ,.e iuanlan g 
zannedivonı· ~D bil-.._....._ göre. "" Talılil net.ı<:oatode c;•aıı iyara Sf"rilince. kalktım Bi ahıra M mfly:ırlM sarfeder{.~ ortadaa 

t - Mb~ill lafma1e loin kr• cece -.at 1 ae Kantar karakOlu'I". kanaat ebnJyea ıoal sıahfbl ba taıı. dE're': sızdım. Polisler beni orada dıny@rlar. Bu §uurla bir 
di hareketlerini yeDi bir düzen 1!:~ da pol.s Halil, P.rkadaşr yine polis ım tekrariatablltcek ve itJruı dol '"R''aıamışlar,. dl'Jtligtir. m"dir! Şlıurlu bir hareket ole'., 

rb_ _ .4. ne almak, memuru Ahmet Enverin üzerine ta ru çıkana hiçbir .l1cret al:mıuyaca.Jt. Hakkı tevkif olunmvştur. lnan:unryoruz. Bul akrerJer 
.0U ŞffUl.~ate I er l 9 - MabsulJerin kaJitelerİJIİ da• bıı.nca ile be§ el ateş etmiştir • .fJı.. ~. kJ muayyeD zamaııda anatlaka 
- - - ---- ha ilııtun bir hale ytilt-ıeltme~'le be. met, alır surette yaraJandıjındQı -o- - Yeni teşviki sanayi kanun ka bir hayvanı ıehlrleınek n 

Y • ~- 1 raber acazs maletmek ve mtbııkün lıastaııeye kaJdırılmJftır. Kurtunlar U KGffa" ' dl dl projesi rini lmJl:ınmış olmak mecbarl7 enı .x.bola olduır... 1·-.1-r •• masrafla m"-tah • dan biri, Haltlln kara.kolda yatan. 8 11 8 lü"'11•d r"ennf .ı;. •·--._ 
,r;u ~ """ '"" ~ kol Ankan.dan haber verlldi~ne -. ~ e • ş; t'e~r se--

HUseyin Cabit Yalçm, Locdrada slJhı elinden ihraca"- eline ...... 12 yqm.dftılt.i çocugu zzyamn U. "' 6' li\k b-'----ı k , • ._eUI 
.....,.. "~" t u-1.1.1 ı n... Yu-a .. :..___ dö...ut-cü y-.... ·- re, tn.ıv ki sanayi kanununun müC- ~ &1'B& o.~ • açılacak ouuı "bailcıevi,,Ddeıa bahset • mesiDi teıcin e·'~"' tedbirler a'. nu IJY'.rmll u-. ~-.ı.ıı, yaka....... ~ • -- .,.IUl anıuu · ·ıo ·nı ,_ r.-- ·n•-..!.. ~mtı• 

.._ - .. am .. •-Jnı g~t"-11 Kurtulnıo: vı·. detl 1942 senesi hqlranmdn nib~- r IU~'Jnl) ._ ... ._."ili. ... mekte<lir, Muh&rrl.r, net.ıee oluak §ÖY __,., o.n·. " IUÇO - ... ıu- "• k nıll'eri • ·-"'iri ,...ıı ••.aı 
_, puru, dil.n g-- -ı... .. - '-•-1 ı m"- Yeıte e-recektir. tktısat Vojölliı;i bu 0 

• nı ""' e.,.p - .rtll'!ı.ıtı le denıektedir: - bühsal ve """,ı."!I knAnD""'"tifi ....... -aa .. _.., - ., m'-.:f tn•u•"lar da __ ... __ , vııuut:.m 
._...-ı -·,~- 1 h' l ı· nmuaa dA .. -n-ıtr. Vapur, ı..-1·ncı m.ak•tla teıviki ea.na.yi kanununun ı,,. ..._.. ....., .._.._. 

":Yama lii.;aai ınon~ ısuaaı terini daha geniş ölçüde himaye et. n ııar ara mantar ge ırt.. ufertndefuıuüatana fasuı;;: no muaddel hükümlerini bir ara' a gC'- ~ittll~ ı;eD§Oftlık mealeler 
·eden m.int'*'tıer türıa tllrlü tüav mek, mele talip çılcmadı '•ut, ....,,. .. t-, _M-_ ... 

1 
"'---·e ti"e?'ek ve bu..ıı .. 1.11 ~ .... 1 .. - ,,_ n ... o .. 'rQar _,·c Ufıılda_r daralcbqa. 

"\iüJeloe maıv.a k••MUeııDk ..,... cıertı.. 4 - h...--ı ~.1 .. _1_..!-t..: .. dun·· 1-- 1 " ,...._ ~ &UO-'~ 6U ...... " ..., 6~" suı·~ ..... Ud. "' 1 
~ umuucacauuu.- uıbİB&l"br darea.inin ha.riçten te bah1tJan -.tiıreoektir. zart d kkate alarak bir sana~i ka- 1~ ı;uçu en dünyaom ~· 

yauıla.rdwı k.ola~ca D.hJteetielı' oLaailr. ya~ı kocaklıyau ~tini her tür- :iarike lüzum rördilğü 153 kal&ın 6
"' nun projesi hazır!amaktadır. 1 ~lcacak .bıılamadıklan için mi 

ıer. Fakat llllUeliıııa IUUJU'lerllll plua. Ji fUpheden uzak bulundornp, bu ınuh•elif meddeaıin Tijrk • Alınan P'•~= grtı-· hurin Veki.lette kuru.Jmu .. olan bir ko diJo:-ı.-ıı öldtirüyorlar!' Ki.inat 
dan tMamıı•Jen ve takdir eQnelul .ııa4a mDletler araamdald inanca ti t ..... ı..._. mıd d · •:'ad -. " ,... ., • d ,.,._,_ 'd -'-- ' •--ca.re _..aa an Q JS~ e !llisuon, proJ'e llzerfnd !:! r~lısma!-. e.~-.a J'l! lıı:.uu-a aam._-
J e:rftıeU ti11er1ae lalnılıDut mu dOll&. genel bir ~1 vererek istanclardize edilerek memlekete idhali takarrür toplanıyor rm;{ devam etmektedir. :.- I b;ı mm blr an cwel bulunss. c1a 
ıuk ~ ...,... oeresaalan ~ edilmesini mUmktin klacak geniş ot.m.işti. Faıka.t mua~ryen mUddct .. ~karadaıl bildiriıdJğlne görı:>, Bu çalışmalara önümüzdeki gUrı. zıu~:-e~tea kurtulsak! L6kin a 
ı.an,..... lııılr 7ol laıklp eSmektell mııı. öl ·ık- Uı!lkillt yapmak, 7.a.rf:nda. bu maddelerden bil' kıKtm. Buyuk Millet )ı(eclisI Parti gnıpu terde son verilerek ha.zırlanan prr. si, oldürmo \"n .. -ııtalanru çıo-.. ~-·• 
ı.cdcıbWr, mu ve dılnmla it lııll'Uklo • tl - !bneat ve ziraat esasında tı: getlrt.meğe talip ~ur eltiği bU81in saat 15 de toplanacaktır. jenlıı fikirleri almn:.al; üzere ilglll t.a.n11a lçlmizdclc! !'° a~rep ruh 
unla _,lam ıomeu.J YÖOIMIQ ptlrlr. fiyat dU,künJtlklerlnt ıfa~ l:a.lC:e ba§t.!1 manta.r ohne.k tısere d!· Hariciye Veık.ilJ ŞUkrtı Saıacoğlu • vekaletlere 'gönder lecoğl bildir.il • tıkarm!l.run temız menin ~ 

Nonm& stiaJer •'Vde& eWld• "e yarılan yapmak. ğcr bir kRımtnı getirnıeğe talip Çlk- nun harici~ yet hakkında iza.hnl mektedir. !1ulmalı:tır; b~no bulacak olaa 
l.oncbs 11.alkeYt 11er ll&bcıde ~ 6 - İhraç plyaeınla.nn ııld fiyat mamııtu. Bu ay aonuna kad'1.r bu veııneaı -uhtenı .. ı.:ı:-. ı~sa.nlığt ikinci defa yara&mJt 
,.-öateımete ~ 80fln Ud daJgalarnu mllııtalr.dle en rl \'a- allarm ... ~. lacak :n gotirtllmestne talip çtl<. -~ M I ve tam ~.inuile bir 

=::..,araam..:._-=.m=: -:.:::•.=i ::1'ı& içio ye11i :ı!!~u~:r~n~!i[açıarı Takaim. Eıss'tıönü otobüıleri aaş~ar f ~;r:ı::~~~::=· 
led tauımı •• .anı ıtM tet•••ıwer. t.eclbirler almırkeıl, :dıu.tle atba,. ofisi tarafından Jdhali mu~arrcr -ı Beıcd·ye :oa:ftni Encümeni, T~k I Cuma günü verilmesi için 1 yeri ıde diyor lil: 
ıe 8d ......... .,.._. ...._" JiirilY• ihracat 1 lerinln de prog. <lir. siın • Em.inönll &raemda i§leye; I; emir geldi u~~k~31· dem.l~ler Jd, oa d 
ktlltllr mllnuelletkıltat clıııba dyacle ramda yer alaeağlm. yakardaJd r.- ~ıın otobüslere ı2,5 kurıısı ücreti M , . 'iş hu ktlımd'? nvnrJa.r iki 
~ PNleli • ........ Delnli noktalan ihtiva edecollni Tapuya memur alınacak ç<tk ıı_; ~ .. emurı.arm ma.a§ ve Ucret.lennin bir t"tl!me .. maz Bir• d=-• 
hlllr. a.,w. do~ ~ • kuvvet.le tahmin ediyonn. görmil{ftUt· ~buk.1 otob\Uı<lü • ~numUz lc-~i CUJll3 gllnUı. ve iJ.mesl ı i'<Unte ~al•ip lke~ d!,,,.; i-:;;:__!Y ı 
Jllfl i11 lll70tlenlea'" lııa ..,.,.._, aoe İstanbul Tapu teokllAtile millhıı. l.er de 14 kut"~ lat.emekledirler. .ı~d~. em.tr dtln ,~ıayete gel .. 

1 
att.,'ltetmcl< arzusundal.'i bul..:;;:. 

Tl et:mi6 idi Hazreti .Adem am kat tapu dairelerinde b~ m.liıl" TUenı aeteı-ktiaJn tekrar başla • nu. ş lır. Vılayet de b ıtun resnıi dı:. ş .. yh cı," ..... l L-Jkı' b .. a.tf-- lai 
~ ... ..,....... wMtadwl ~- h::ı.Ue.r buluıımütadır. Bu mlinbal• ft1a6ı üzerine ~i ihtiyaç da r le t bl t .. 1. NAol.I """ .. uı ·-· 
7etle.nten dolaJ'I bOlııu9 ~ Tebcil il-O ;yQ.d olsıı ~ ~: !ere trıOaa.baJta il~ lise mezu.nlo.nnJP ualnıll} bıiluzııdu~nıdan. otobüsçü • 

1 
c re c ga. yapın "' maall'"'"U"ın ıı3.ğr pad·~larm başbrnun altı 

~ı.... ziraat! ah:rımas için emir gelınJştir. Bunuıı ter len.ıiıll.t )'&Pinadıkları takdirde ;::ı:ıanıun l.'IWllanmaınıu bildi • dnğuno· zannediyordu. Şimdi Pli 
Cumhuriyet için cusııarteei gUnU bi.'r' imtihan ya bu hatta a-tobÜ8 !şlemiyecek, da.he 

1
M · ·· 1 l4Ilb.lar kalmadı; ka~ olsalar • L.\EDBt ın-.._ . • aa ve u~tler Ziraat Ba.nk.-ı • çıtnJ:ı.nna ot tıkarımı tır· ~ 

Xuv-Ht muYUll*ll ı.,ıaaı aıtmdıa (ıilaca.ktır. -uuuu olRn ,::rıtıere · liyecektir. smd'.!n nvons ~Jfnde öd nce u~. miHcHeıirı ke<ndl _n.:_~~--~llK. t 
~ başnıablede Tunu Nadi ez. ._..,....._u,_..-, 
eOmle diyor ki: na rağmen 'hlr mlDet yedi lldf 
.._ .. iMie ..ıeıt ....... -. ol • - Ben ne ieftn o da odur l!Wb· akabinde darağacı göıünılin ör.üne fl:dıip <E'n <Uner iJdlmi de -.pf 

ııluP.......,. ....,_. Hmolbıl ~ rnm. Buı:Klan ~can ağlTğı .. hic gel<ii! Anuı.n Yarabbi., :rı t.k edc de n•ek arıu ımda hulunu10r!• 
•I lıılr atllll ....U. • .....,,,.._ ,.!dult. merak bu)"lll'JDaym! ben r1Uilltüyt' gid!Yordum .• Sul • K.A.DlRCAN KAFl 
lıU'all MYlll9 ............... ı-sı mUayer Bir hartmağur 'Meddah :KQl:ma tan intlllar edince bittabi doktor. 
im~ JMl lta11u. .t.m.a .,. odunu Jticte!'di. lar muayene edecekler gebe d ye • j =========== 
.ı-- ---·-- .........,._ lld ...- ... - Biıu bahçe~i doıafalım Eı1- c-ı·ı di ..... _,_ oı rak ~ t 
~~~~-o= ~~. Tam dolapten b';:Im:·;:a ~ ;ap~~~ 1 • .. J.]a !~,/. 

;::-- -.. Meddah kbmı canavar &ennüt Si Yazan: Mahmut Saim Altunds" No:38 JIU'dl •• yakaniı ku.rta.rmalt I~ del~ :u .. 
)'alnn .uııu&ere ......._ ... .,......... bl bl!'deıııbi.ro lridldi: Y -.andal esrarmı fM etmek lbml. l --lllııi•iİİı•m•-•· -----• 
46 mi17oa kiti ı.laaNI " .......,... - Ne o Ki.an? Ne oldun? Bf- KapıJ'I kilitledim. Sultan 1avaıca yutı~ baanıı kaldn-- Bu sefer de: * VU&yetıe def'tımlaridt aruı 
ıaroe ~~-~"!!:~.~.. ün benzin ea.paarr oldu?-~ eor· dı elivle va•bx.. kaldırdı • .Altın.da bir b~ı·ng tabanc••ı •• ::.,~8!~_!1~ ee~~· bulunan~ flmdlJe kadar~ 
~bir.~- ... ~= ............ =:::::;:.... du:m, , , _ •• E - ". ~ ............. _ ve o ~e - • ı lamı 11fllı, ~ •ıt•n• 

...... ...,. .. _... __., ,,_ - --- 11 .. ı~ ..._... 11 Betim benzim ıapaan oldıl· ... 1.iııı ayağıdl titremeie basla· lım ettlıı? A.,,.lrlı oJmu. Kam. gtbıol bir pJdlde •----· ·----
hak lıılr ...,.. __,, ......, .... .......... - '7'4 .. ._ ._..çrvanı Curliy0r mu- d "l d d lamalı kerata ! OCUloOMUQ ._._._ - ..,.. __. nm ı.ocun 1 -dedJ. ı: ntihar e ~ hocaırı • edi. YJ nılltlr. Burada aetıer lılıbgeJ 
Jaa SlaJW lluo&ıl..,.. ..,_ yan - G6rdUm, ne var? ~ ~ -- Demezler~~? Art*~ )"1 vualar yapılacaktır.' erw 
kan .......,. ..,...ld •lfma - Bunlar SUlcy:man Tevfilı'ı E. mi muhar olcil*. CWlbeyl ~ Boynunu bllltttı.. cıaka değil: röz ~ne bak~"m. Mithat Pqa gi· * ,,1*t murakabe~ 
,........ Mrtda llllallarlp ldlıleıll oJanll blWıUd&ya B(Stllren Gerek SUJey • Sanğr başına koydum. doğru ssJ'ft• !erinden -ttt ta.nesi !fb1 Y88 ü- ~ Taif bleıNnı boyluıak ve orada· bl&lgura ıııın: ko7muttuf. Nulra 
heaalıa.....,. ._. ......,..,.._ man, Qnnne Ya.Nr, Arnavut is • ya. Ilı.ata. ısdT Jple boiuhnak dıa b~ i.f1 cıu ~ per&lrtedl kD09 

ş.ı-11..... .....,.... llnıetlel' mail .. demcs mi! - Sultan hazreUeri btr ha:rta- • ÖlQ'U~biı' ~e: Dialerim t.itremefe baıı..n, kunıftw. 
~ eep'"'ae "Ja 4emoknel Korkudan don.a ]cnı..-.. dır ""--a ya.•-r . ....3--1er -ı! __ -.a. ~~D"lıda &ur,un. k6g tine? * AlbJı tı•atıan ... -.,...,.._. c:epı.e.I ao,,,oaere llatdclllctaa "..._ CU<UW. ~ ... ,,.., ·•.n:.ı.ı.ııaoı IUI - Y.---~ hooaln.. dedi. Bu ---. DOD ,, ,, .. ___ .,, 
poa mlhbale9Uıe A......um da lı&rlııe Yüreğim oynadı. Bqıma bit fe· gece tntJb,.r' ~ecelimf _ Uç! , bir ltepdtJ"I' altım •lira « 
Jcanplrtua ......... kutdddl...... JfESAPJ'.t. OLMIYAN ış laJ!f>t geleceği ı:unan yüreğim OY. - Bu pCt ınJ? Sıtbebi ae?.. - Yetipnemf rup. kadar ÇlllDUftır. 
,,,t lıılr*ınltlre *'l'ttl..., .-.. de (:Jöf. M '"' 11nr. banla araP JJıı aç:kh? EbQlbUdamn _ Neden T * Ticaret Oft8l ~ İllll 
-11: e6 e:r ~. ktlrelt oekrnesini Yanma gJrd1m. Sultaııın rePZi bir jurneJJll'l "1 maruz kaldm? Pe. _ Altı .... -., •• a..n ...... '"' •• """' mllatemleke&erlle ~ Ilı 
vu btllyorDWI! .• Kunı~e IMmd.a. s:.ı. takta,__ tiJı.t~ ....... '-· - ~ -su..,.,_,.. • ~ a .. 11 _ ı..uı.rc alfaıııaDml 4lliıtCıe aoaı , bini Jll5$n .. :va ,,_..,..,.. . ~ ..,,_.-, -... _,vaıryor, ne var? bana!. .....aen mallardan bir ıa..u mem 
bi:rimle blrllldedlr. :X, P ~ ilerde eanda.loıyı - Bu ne yahu? . - ~9_ı:!1~ğit ... H6.nıilcYlaı! _Sana ne? thwa pluıiftir. Bu mallar Nal 

tra.tıı.ue aeıalal ..tu.-JH• Bu -- ,_,navu Y ~lar. yapa. - Ah, öIUywum boca.n1 •. ~'· - muı--"1? .• Yanıl*! - s..ııa ne olur mu !mn? cı~ bir miktar kauçuk, JQt, imim ,,._ .. ._ - ,,_n.nı lcalırla.rmJ§. Zavallı ben? Za f!On . vaeiyetıeriad e!Svtem-'" tçın :aaol "lllo-. ---...o..•ıa .... _ : ~1 .. _ _.'•rl bu1 __ .. ._~-
ta blru ID1lbısllta Yar IUııl sGrtııatmıe vall doJc J 111:'1" - 9" ..a. -" D- .. oraya kim FSttlrdtl T ._... un .......... uu-. 

de nuıart olarak~ pek ,....ı.,. de; rbi~iı l~~~ ~tım. Yaıuma gel. §11 )lıllPIYl Yo~~ V~ lıqmıa gelaJer~ - O meydana cba? * Birkaç gUndenbert fllbıi1: 
ııır .JOk&ur. ~ lmpe..tortuta '6t Jer dururmutus. ı_ ~~nnn kilitliycy:&n mi? rz.ıı.s•ı "iP.., • y -m.L". - Nuıl Ç1kıauf ~ bll!p bulunan dalım,,. ftldJl Nk O 
111111- + n. ... _ ..__ .... -·- ! l•r enf- ~ ~.ı:-•• ı.:.l- ~- • - "'· •Ji .... ;1 • a -~ •• Yorgfnin Yanın. kavururlar. N iıa)'et bül-.a.. ar • dllıı vaıtyt, eanra Om k!ve kacn1ı 

;,..,... ·-- - .._ - .. - " '" .. """ Ç&Q.... ..,..ı.ıu ~ hastalık bu yahu? Ben böyle JCi ı. da mt'l' ~ ztya 
+ Hat.et ...- 86)'lenf'Uk'l41Jt "'il· m.Uın. auıt.an-ta Şahin Bey deribin ıı ha.t.alık ı5rlıledim. - onu ~vuıkö ... nnc çıkan- ka duvanndan dltuı hoca cdrarr • nı ret elmff" akfam tnalk 
hlle Çin -IOI -•'-oa + ••-11ı Ame.. ortrusmtls .• """'nd ı "-Ur ....... 1 on'-- ~.6,__ s .... ., ~.. :yonnq denl.Jecek. Gel balraJım ho.' 1rlraya d&uno,tDr • 

.. ~ _..._ ı.-ı.. k.' _. ~ ıYV, """'. Kap?\"! .ı=:MJCW•m. ultan )ııv~.,.. Vorduk '-·-·- ı;:: Ankan.dan bildir 
rı1.a llO mUyoa + Şjyle böyle İllKUbı ,.....,., ca yastı'ktaıı b:işuu Uldırdl . .J'}Üj. • - Küı'tğl itim cek;vordu :' ~ """....,..· yat f1I faJakça.. Sana ~ ~ 
\"C J\.merlka11 •tflml altmdlıld ......_ Dört ay yaz bıı böyle doYam et• le ya.sbğı kald-nb. Alt.mda bit bcv _ 3ahiı1· dıoktor getirmediler mi? mayeı.rtntn tamamı deTJet tara! 
J.:.&hır '° ınll1ftl =Bir Dll1yAf tici JiD tl Sa.nda"!cı Y01"1'L ~Ukge llkll6r • mns- ta.bancaS:!. Be~ benzill1 sa • Ba3 ~ - Hayı;r .. boca)IJ iılterim. dok. "W!rtlea lkUsadt tetekkWleria 111 
cmtl'•- 1111 nkam lııaklka.tea lıötQn ~'O • Mc&cr her gün (Bu hlsne~ıne F.atı o!du. Elim a.~ağnn tit.reJ11C f> of~'! Janlıun. Şimdi ne tor "!~em. ~ ·iedb. beye:~~~ 21 alııdt .. 
d1ınY!Mlakt aıru ... dirttıl ötl\H ~.. nıu.luıl>it!) suıtand n i1ti lnnnrzı 11 .. hAAladJ: ~ - '-"'Vrdtln mil? fite mtecemmel "'8 m-1eriD l:ibyele~ 
kr ~ • .,_ .wı-r ~._L r .. -.. n"tıı~ r Jwo nu . l - oıac:ırı bu .•. ln~ar edece • bir ipucu da.}ıa.,. Bunım bu halini kl.klerde bulunm~ llaere eneQmt 

-.- "'"" .. -... ..~R ..... u ·' " - İntihar cdıcceği.ın hocanı •cıc- <·m 
;o.ı:«6nlal'Be h."llltthuuuak Jazuug • ~ Yaz f'tl.. k! eldJ.. . bı • .,.,...- boca biliyordu.. ~ hocayı di ., ynlmı. lt. Unıumı heyet, dilDder 

ı . - ~ hiliyo mu hamılc oı. eki bara t ı ~ • &olllüalll& cııtpbeıliıım eıdGI - Scııi nesle eult&?> ~ _ hi-Ubsr nu? Kxı aklmı ;ıııı oy. duğtınu? Yec er· 0P antııı.ı.rmıı 1-flaınıııtır. 
U~lfl me:ydllndadır • ., "04...2.n'I,. -:redile:ıo. .. .. ·:ttm? Onu tıeııeden ,,_.,,..ı...-1 sa. H -- - Senden bSfıb Wl kalbH ki •

1 
ıcn toPJe.otıda .Sraat bankuııım 

• • ·- <JU>NW" ~ ay .... rmıso ~- raim V&1' hoeıu:n? J'il! QtJıpa&laft ~ ııat.ııpu ~ 



Ba ıld qa yer Vaiat 'matbaası 

Haliç vapurları 
tamir ediliyor --suvak vapura da 
Balice seler · 

hyırıı a .vıat r 

Hoh hoh hoh ! Pardon, 
"'ıldugünıe ba.kma.ym! .. Allaha.s 
1 ma, bay, iz de Alman mısı_ 
mz .. 

!!,..,_et!.. Nb P sordunuz ba
nın ımnıy r? •. 

-- Niye mi sordum?.. ÇUıık ı 
ciı~ nıuhcndisi o1madrğını ibend 
b lırım ama, siz r\lmanlarda 
r:ıufr' ::ı. di mühendisi de vaı
d r .• ~:z de o kadar cok mlih ıı 

i 1 \3r i! .. 
- L, t ft.:yi bırakın. ha.yan E'. 

nıyer' .. Ah! .. Şu nefis kalıkah.l 
• r m t b_iı: gül bahQesı gibi c ' ı 

st ak ıı.cın biı kadeh daha 
mıtz mısınız?,. 

- Hay hay~ .. l•ak.ıt... \nll"l_ 
dm. siz \lman değıl in':ı:' .. ~ıh•. 
d ğru s<wlediıı ! .. 

- Alman olmad:ıgm ı d:ı n r _ 
i n ~ık:ın~ors•muz . 

- Zıra. baksam· ·ı. bir kadeh 
aha ısmarlıyor rm.' .. 
- Ah. sevgili ba~an Elnıyer. 

kendiniz ıninıminisiniz ama. 
akacılıgmı büyük',. Sahi. b"r 
adeh daha'. 
- Oh! Mersi! •. Faka muh~n 

dismis olsun. !k um!' 
- Vallahi ı , bayan 

Elııiyıer!.. Sahi. bu lsveçli <Us 
mtihendisı miymiş? .. 

- ~nım di mühc!!drs· olur 
mu., •• Fnkn.t bılmem, Mbar olu. 
·or' .. 

- Bunu ne mUnıwc~t11;; ll.\· 
durdunuz. J,.uz.uırı b_a)t n ı-:ın .. 
yer·? .. J)ı~ r.ıuhcnd t11 •it• 11• <k_ 
mek? ,., 

- ·Ne bıleyun bt'n · · · ~nın 1 
\eçli, kendini .Gilmiyecek kadur 

.t _u • ..1-ı. halA:le .• 
sarJıos ~~... Ho hboh hoh 

Hah hah !ha.h... . ... 
- Evet:' .. J{USUJll, ..,€.~ılı 1'.l 

niyer, sisi ha'ktkatcn korlruttu 
mu? .• YokSa... ~ı.·.:ı ....... 

__ Canım! .. ;\dam 1'1\11.ft: ·uırae 

'atağından fırla~ ~ açı. 
)'Ol', a.det3 bir deh~ ~rhnı 
l:Hrer birer sayJYOI'? .. 
-Ne<ti~? .. 
_ Vallahi?.. Bir .. 1kı., ( ç .. 

Nihayet JrorkınaYa b~adı~! •. 
Bay m~ acaba. diflenmc 
bir apartman kUJ'Ulup k?~ 
cailnı mı anlamak istıyonıu. 
nedi!'~?.. VldWti . •l~l .. 

fi A B E R - .,u;şam pcatuı -ır 
f.I \C posla ıdarcmiz, bu mlııııı.se -
betle t >da\ ülc bir sı>ıi pul rıkaı· .. 
u tı 

Pulcular ara5lnda ) :ılnı:ı:: "Ka • 
cirnlo.r .koııgreai" :ıdile tanılan bu 
eı inin krtlığmda., gc<'E'n sene:yc ge 

rncey<' kadar, Ufaik kıım1danıslar 
crülmüsken, birdenb.•rc 90 r -ava 
"?"lame tır. 

Kongre ~nlerinde. 15 p~an 
are~ olan bu pul aer"sini postu. 

kişnlerinden 570 kuru a almak 
n.UmkHnfü; <;tinkü kıymeti buydu. 

570 kunısa. 90 hrayı kim verip \ 
c n acak demeyiniz. Bugün bu f. 

\-tttan tlimen tümen ara~ H'I bulun 
uuğu halde, ortada. seri me,cut de
g'il. 

'l'ilrk pullarmda:ki hu ani ta.hav-
' iilıin sı:obebini, koleksiyoncu adc. 
dinin gün geçtikçe a.rtinaEmda h .. 
lunanlar vardır ve böylo oldui;'11 
1" muha..'lckakttr. 

Bay Be"Oha, bizi, nezaketle .kal" 
ıladı. 

Ya.lnrr. tkgildir. Z:.muınının mes- 1 

hur koleksi.yoncularmd::ı.n vo ı> ıl 
tiiccarlaı"Illda.n Bay Mo.rkiisle hiı • 
likt" pul mevzuu i.izerinde !konut?U
. orlardr. 

Harp kendisini pulculuk dün:y :ı
sında <la hissettirmi.c;ti, Yeni çıkan 
Nlrk pulları öruıa A vrup3. koleksi· 
yoncularnı.a gönderilememi~U. Böy 

armln yük 
Meşhur Cinayet Davalan 

BasHtl '" ciirüm arkada§)an l'.esedi ncltre atmağa götürl\yorh\r ..• 

(Baı; tarafı dünkü sal rda) MUddcitııııunıi ~rrma.dı, .M 
c:nayetten az evvel, sevdiği bir 1 Manzomın Fu8ic1cs cina t· · 

' erkekle bulu,:ımak üzere, b'r gene nsmış okluğu katııa.ti bu ink 

.\li Nmıret Ptılhıı.Jl JS:ı~· Bondi Bcı:shaom koleksiyonuna '°" az ı•m bbı 
llrn kıymet veriyor 

hangi pulun kimde olduğu bilinir. 1.o olduğu ıhaldc, fiyatlarda harpten 
K1ymetli pulla.rm ~. r •lll eli vvelkiler!e kıyas kabul etmiyecok 
de görünmesi kafa ı~h 1kı ıhtim • nir yillcsekllk göze qarpıyord . 
ı uyandrrı!': • DUnya sulha lrnvu..,ur. Avrupa. k ~ 

1 - Çalınnırn. lek ivonmılan Türk pullannt tc • 
2 - Sahte. . rik k:ılkn.rla..'l"Sa 'ıız·yet nic ol -
Her kıymetli ::ıeyill 1ıaeı1 Jctr. Muhakkak ki bugün fiJatl -

.,.prlırsa pulun da V ı nda sasırt.ıcı l ir tcrcffü gö ter • 
•nılla.r. r'almln.15 :cıu Jsrdan mi! 0n pullnnn d<ıhl yaııııu ~ akl 
.kelidir. Çiınku bi ol ksi• n r nın im.ltanı hulıırmrvnra .t !, 

• .... lıu sahte pulun xııe;c ınu. iı - Ali Nusı-et: 
anlara di;;l'."r kıvntı:th Ptıllntı:n d :ı. - YUzeve bi kuru ukla . ,., - ı 

'elev bir an kin o ısa»· a te ol ıı- kıtı·uşluğw1u :y "iz ;ı. ir.m ı llrrı.ı: 
u zeh!l.bmı uyandrd· •rn. -dedi. 

lçine girmi~ enin 1<01 ;\ kola aı. B ıv Be .. olıa: 
! y.ımı)aca~ı. nkıl eı;Jı n i <: e - Bu fiyatı c:ok bulmannız .. z -
bt, aleme. "'i li bo ıı ( ı 'e i ~ - n gelecek, bunun bi okazyoı 
ı:r. Bir pul fiv:ıtm · c' ) rt 'dui'?;unu ~nll\ aca:ksımz. \n!ldol 
\ ükselmı) e giden a;f'l rin , ıılla.r;ınız ba;II ba,cµn:ı. bi · kıymet~ 
'ricbir <' hrun 'Ve t 1 tt U - .ır. Bunu y " c; Hl\"ll.<;, zanı:mln 
ııa.maz. Burada 1 l'IC'lk m1~ • · i. 
tıran 'lik"clisler k u... Berohu Türk nullaı m kı) 
Mısal mi ı set 1 re 
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cli"ler •1 ~ bakıp durmuştur!. 
.. \c:ay:ip şe), Bayan Elniycr! 

J Jakıicatcn c:ok aca~;p! . Peki, 
ıtd.ıın helki <l sizin di. l rUıiz('. 
. ı ' c i nus olabilir! .. 

kadm, akfjaffim RUıt s~-izinde, Ban 
kalm evine gelmişti; ev zabıta tt. 
rafından basıldl!h tn.kclirde rezaleti 
onlc•mek içbı de, kadın csva mm 
altın~. erkek esvabı giymişU; sac .. 
Iannı bir ka.<>ketin nllına topl:unı • 

1 

onun i.ıstiine de gcnlı; kemulı b"ı.· 
kukulete geçir.misti. Bankalm evi• 
rıe girdiğinden az sonra, kapı hız t 
hız.h c::ı.lmmıs, dört kiczi, Funlde.si 
,..erisr.n bir halde iceı iye sokmus-
1:-.rdr. 13a.ıL'\:aI, Madam Manzonun 
l Pnd:"i olnn genç ka.dmr. sandık 
odaı.ıın saklamıştı; fakat kaclıll, 

bitif.ik odada cereyan eden knnlı 
vaıka;rr, bu budaık deliğind<ıiı, btt • 
tthı teremıa.tne gönn1)ıft:O. Ka.tn. 
Icr, Jıınson, Bastid, KorJad ve bir 
diğer meçhul adamdı. Fualdesi öL 
cliirdüktcn soııra. katiller, Madam 
Manzonun bulunudğu odaya girm• 
ce. lrndın dehşet içinde 3tıılmlş ve: 

- Hiçbır sc gcirmedim .. hiçbix-
C\' görmcilim? 

Diye ba~ıst.I. Bastid. :-.sJim 
ir 1 tı:da: 

Hiçb.r şey gormedlın dediği.. 
n ';ttlrrs.-ı. bu kadro her şeyı gör .. 
mıi!)tur .. durmadan ~unu da temiz.. 
liyelim! 

De.nı:Rti. o z m.an Jansiyoo arn. 
\,l ıtinnis: 

- Bu kadına kimse clokuluun!ll. 
O benimdir r .. 

Dh e Ma am Ma.nzonwı kollUı -
nn tutmus, biı c:t'y SÖ) lentiyeco -
ine 'cnıin etti:-diıktcn sonra so -

\:" "a ç·karıp sall\ erınl~ti ! 
İı:;tc ik'nri ziynretinde, Mad:ını 

• l o~ u ilk eza.at 111 nk"r cdL. 
• ru ı. B iUn bunl:ırı, sc' ilisi Ja 

ııu nıahvctme-k "'iı m'd rdı ~unu 
· ~lUyo·dı 

- Tuımet sevgıyle değ'!, J,or 
kuvla bakıyor, öyle miP .. 

.:._ Elbctt~·! .. Korku değil, a
dH: ı~ ı ıyorınusum {'(ibi vah~iec 
'nl' bir bakıqla! .• 

- Tuhaf P.CY! •. Peki, kendi ı_ 
ne siz h1e bir sev sö) lcınediniz 
mP .. 

Soyle ez olur mu~ un1 •• 
Hatta, bır def~mda. ''vallaht 
av ıniıh nd'sl . Soka~a rıl~ınak 

ıç· l kapıyı arıyorşanız a zırııda 
değil!" diye bağırdım!.. Fakat 
herif o kadaı· sarhoş ki söyledi. 
ğimi b'le duyınayordu! . 

- Ya? O kadar sarho<=, fa 
kat :\-ine dişler"nizc ha ı 
nutamıyor' . 

- öy1cj ·. (),1 

gı ~e yansı < ıR • 
- Affcdersinız, ~\ i · 

k.is kuvvetlendi .. T~yon. 
tic:vs.bında, Madam 1.tanzon 
aisinc karsı olan arka " 
betinden h::ı.beri olmııd ~ 
sinin de bu güzel luı.dm.ı 
ufak bir gönül ili. kll · 411 

madıgım söyledi. 
Jansiyon ve arkada l 

olduklarını iddiada · 
ettiler. Madam Manz 
E.lmı iukiı.rı, :ı.dliye~-.i, i ı 

•naz bir girdalxı. sür. 
hareket ile güzel kadm, 
rı olarak mahküm edileb 
tleiunıuıni ;ir)ın, ya.pıla 
aam Ma.ıızonu. tevkif e 
ffiyon jle arkada~larmr 
etmc-kü; fa.kat müddc· 
tine ağır bir mesuliyet 
tiye i.sini. uzunca b" · 
g~iktirdi. l5te bu 
rlir ki. 1 'ualdes c· 
l erdcs nı B.ınkalm 
cbbtisıl cöz ü; bi 

z.ı.tcn hasta olan u u 
ktr <: ğı ile kc"1cli · ı 
~iıddetli sancılar i 
öleceğim sanan B · 1 k , 
rnflaroıı bulunmak ü 
istemişti • .Mc el n · · · ı, 
otüm fuımda. bir adanı ı ıti 
nı adliyeye tevdi edemez i; B 
ise, esrarım, ölilrac, beraber 
cecekti, ölUmden lrnrtu 
kım huzurunda. · in bir i 

ul a" k kadar safd l 
Mil<ltleiınnuntl, 3.dalct1.n tc" 
her şeye tercih etti, m 
tarla kıvranan Ba.nkalm h 
t:ıhio kı~aretinde bizzat 
::?irdı. Tu nkalın zabrt edil 
si u d'-

B~Yau !<}lni~er iri dişlerini &: 
}la :ti:Vade d~n fırlatan bir kah· 
ıhn. claha natlatt1. 

bir dişinin bir a ıkı olan <l 
Bavan Elniyer! .. Dişleriniz ha· 1 

- :evet! •. Benim dışlerımc mı. 
\rııa. benim dişlerim de pek )'<' 

n; Inini mini incilerd ı \ '. 
- Olabilir a sevgdi Da.ye ... 

J<Jıtl}"er ! .. 
Canım r.e olabiliri, sen de! 

\ · · kaf alıynıı~ın sen de 
nn··· lJarılma, ama! . Bu diı; 
aşıkt falan değil! .. 
t~~n fi.§ık oldugu dıfflere öyle 

deh ,...ıbi, adeta rovehrer muaye 
ne cd<=nnişçesine korkunc kor
klJllq bakar mt? .. 

. 

mühendisin değil, ku 
rı bile 8.şık edecek ka 

l .,,:ı 

bana t.evdi €'tmek <lo~t , :~ 
temıenizi rica. edeceğim! .. 

- Efendim? .. Pek nazik konu
şuyorsunuz, anlamadım' .. 

- Dilber ağzınızda, acaba. 
güzelliğinize füanet etmiş çürük 
bir dl'?iniz mi var?!. 

- Oh! .. Siz de mi diş mtrhend 
slsiniz? · 

Ç. Sonra: 
Arlık 

Di)Jc sorou. J n on: 
-Hayır, &di. H r ya 

Nn pef}hıi brralttnadlğmm b 
- 'f'eter attık J'a11.ı 

kaım ver, gideyhn .. 
(\'arın bite el. 
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Finlandiya da Bir Hind · 14 Japon denizaltısı j 
batırıldı ,, 1 

Tokyoda 
bir miting 

flrçil Amerll:ada ı 
(Jla~ t.'l.ratı l incide) ı 

Libyada 
Beş Alman 

nakliye 
ta;1yaresi 

tahrip edildi 
ı,, stoım·~ .~RI~~ - s-cn 1 ~ ı hebyet~llt t 
1 

S syal Dcmo.~rattl .smlndekl tsveç ~ yam .,98a n 
ız t ı:ıJ Fın ş Wr ı ndc luı.Un açlı't 

\''q1ııgtoo, 23 ( A..A.) - Bahriye na. 
zırı a.lblry Noks Amerikan deni.z kuv. 
v"Ucrlnin At1ant1kte en aşa~ 41 dhş 
man denlzaıtısı batırmış veya hasara • 
ug-t-atmış otdllğırnu blldlrmıştir. 

Hariciye nazırının 
mesaı1 okunda 

Ruzveltl" Çorçll arasında yapılan 

görwıın ı;ıovs et Rusya, Çin, r el menk . 
-.~ l!-ıtanya domlnyonlartnın da dahı 
o!ı:.c l:ları _ ın tO.PlanWarın ba,lan. 
g"l<!l s yıtı or. J)iğer devleUer cıe son 
ga.yey' "asıı olmak için ellerlnı.lıın 
geleni yapmıı.ğa davet edileceklerdir. 
KQD cran.<ıların nihayetine kadar baş -
ka b.?;>anat yapılmaması muhtcmcldır. 
F..a.ı.tat d ğcr devleUerle daimi temas 
halinde bu unutacağı şUpbeslzdır,,, 

Çön;O Amerikaya hava yoluyla 
geım , hııva meydanmd:ı Ru:r.vdt ta_ 
'l'Almdan kaTŞılanmıştır. Dtın P.uzvelt 
Çin. Sovyet Rusya, FcJemenlr sefir_ 
led .. -ıl kabu ederek ı;örUş.mUştUr. Bu 
aorti§mc ııbl.rllği içln aııpacak ınWıim 
t.odbirlerle alA.kadar .saylııyor. 

Kanada başvekili Kingln Çörc;:ll _ 
Ruavelt görUşmelerinde 1. .. unır.-ık U-
21f!r"8 yakında Vaşlngtona gideceği 

ba.b*..r nrlllyor. 1 

ı.-.ır:ı., 23 (A •. o\..) - lngliiz ma.tb . 
&tı bu aabab 1.ıılyuıc harfli baş ıh.lıı~la 
~Wn V&§iııgtmı::ı rd·I\' ı haber 
'Wlnnektıedfr . 

Tayınill g~~sl dıyor ki: 
.lıBl=akere ı.lec:eği s5l • ıı ba~ -

.,laca. meııele1er §Ulllardrr, Ele..! mcv~ut 

-JıııitUn ~lıı.rla mil§terek blr ta.lif. 

... harekel.lrun bazıı'lanması, mUtt~ • 
IUdıerin endQstri kudretinin mü§teıc. 
lNn lnki§llf ett!r il.me.ai. 

De;rli Telgraf gazeteetniıı dıploma. 
Ulı: muha.bl.ri §(Syle diYOr: 

Va.şi.ngtorıda pek 'l'lllbım karartıı.r 

wwttdiği. a~ltf\.rdır. Mllttenltler bu 
Jı:ararlarm aUraUe tatbiki le; m 
r elen makint'yi bazırlamakt.aı:lır 4r, 

DeyU lıl~ .zetesi ~yn1 zama"riB 
M:oskovr.Ja Jro mUzakcreıel"'..n ce.. 
te~an ctUğlnl blld "D'Ckttxllr. 

Deyll Ekspr<'0 "ö.> ı.:ı yazryor: 
Ç(jrçll Japon ın Pearl - Harbura 

t ı !TUZ ettiklerini of;rrcnir Öğrenmez 
Kl'zvelt ile bulu3m ğı lUzuml':.1 addeL 
:ıı tır. 

~ Londra, %S (A-~.) - B.B.O. 
l\rutt fik devlet adaml&rt aru:nda 
· un merkezi olan Çunkln:;de de m u.. 
itn görilııoıeler yapılıyor. 00D Ameri. 

ka. İngiltere, Felemenk seiirleri Çin 
UkQmet adamlarlle pelt mllhlm görilş 

meler yapmışlardır. Bir kM; gOne 1'a • 
dar bir te!:>llğ ne~redllmesi 'oekleni\i_ 
-,or. 

MOSKO\' ADA. GöRt.İŞMELl:B 
Londra, 23 (A.A.) - B.B.V. 
Dün Moskovada İngiliz ve Sovyet 

makamları arasında mllhim mll.z:ıke. 

J'ltlcr olmuştur. 

lı:Om Ter.menin heaila zamanı gelme -
:ıalft.ir. 

Loadra, %S (A.A.) - B.B.O. 
Malezya y anmaaasmda all.ktmet de. 

• am ediyor. Brıtanya kun eUeri yenl 
mnzilerlnde Tapon hücumunu k&r§ı • 
ıameta hazırlanıyorlar. Bu kuneW 
lllAdetaa meyzll ndtlr kenarmdadır. 

N eblr tepeler ara.ıımda ı.tak btr 'va_ 
c:Hclen akmaktadır. 

DUA SiDgapurda S duşnıan tayyar esi 
dllfA!'UlmlJitllr. Brllanyıı. tayyareleri 
9ir J apon ha.\•a meydanına bOcum et. 
~. 6 Japon tayyaresi tahrip e _ 
dilmiştir. 3 Brltanya avcr tayyareal 
dönmenıı,tir. 

K~, 21 (A.A.) - Şarki As • 
yada a.skert • \u.i~tl tetkik eden Nas. 
J:Onal Tiden& gıu:et RI dıym ki: 

İlk darbeden sonra ~nrki A:ıyada. 

bır l~ar hMrl olacağını Umıt e • 
itenler h.ta ettiklerini \tir f etmek 
nıecbliriyel:llde kalmı !ardır. Japcnla" I 
kuvvellt hu ck Uerine devam etmekt • 
.. vaziıyet neUcealııdc tamamile lth _ 
lMtne olal'fJık lnktpf etmektedir 1 

Bir çoeuk ağır yaralandı 

!iahirc, '?~ C ~. \ ,) - Derne 
1 n'!iliZ ku \'\' tleri n :ı-.<lindc 

nan Rö ter ajaxıc;ınm hu. 
biri b"lclirf 'OT' 

5 B1yü!t Alman no.k1iye t.avv r -
s pl"no"lerlc birl"ktP Deme lı:l\' 
ıneydnnmd" duran 57 
er.kn.-::ı nrnı;mdn bulunmakı nydı. Bu 
enkaz arasında. Bnrdin ve H!ılf v01-
tla bulunan mihvl'r · 

havadan atılan nirinc; ve rr..r.kaı ı'l 
dolu ~ iizlerce teneke dC' göt uln ı -
tür. 

Şark cepbeılade 

te l t l't~lltıni y zma.i«adır Gıncte - ziyaret etti 
m ınl ketin gıda ızlığı nl'' "lesini 

General Sikorskl 
diyor ki: 

(&<> fa.rafı l iııl'ide) 
t>\l' eçlrilmes•dir. • 'imdi M•ı. kO\ ' 
L<>ninı;rad \C Kafkruıy ... nın ı,,ılklııi 

t ınln cdiln•i Ur. 
Stalin bnna Alnınnlarm, Napotyo -

nun v ziyel ne d~tilklerinl SÖ)'lcUllş. 
Ur. B na kalırsa , ·apoly<ındnn daba 
vahim '111\7.lycttcdJrlcr. Ellerlnıie lhtl · 

Dan~ı.ok, 28 (.\. \ ,) T('nınnu •. 
muh:ırrjrleı'den S\'('..nıi Sa ty::ı n:ı<l" . 
cm rcisli~indc l ·.,. Hıml !ı('yeti Tay 
!r.nd b:ı.ı:r,•ckili tnıafm<..ı ıı kabul e • 
dıJnııqt.J.r. Ba!)vck l T ı vlnnd m ııc~·. 
nin Hind m•lc-tirıc kar~ı i~; '1j, -
ıer b~sletl"<" •. ı h -yete l füıinı•ı ı'i.'.'. 

Nasyonalist Dcbnn !Hl s'm reisli· 
ğlndc b:ı.q1m lıir Hind l• yeli Darg. 
ı.oktaki J:ıpon mak::ırnlo.rı tarafın -
dan kabul e<ti!rnôı; ,.c heyete Japon 
yan.in. Hind ınitlc-ıi11e ııurr;,\ eti için 
ı:çhğı m 'cedclC'de tam hir nıu\•afıa 
;.ıye·. diledJğı be) o.n C'dilmif•liT. 

< B:ıs tarafı l 1nC'ldc} yat kunctlen yoktur. :Maama!üı ılk 

Tnylandd3 oturan HindHler ya -
rn büyük bir mT.n~ terLl}) ed~ce'·. 
Jr.ıdir. 

ordulnrnnız bütlln cephe boyunC'u bııb:trcla yeni hUcunılnrına h:tzırlan. 
h3roctm iıdE>rdir. K:ili inin gnrbin.l ma.lıyız. O znman Polonya ord•ı u dn 

Bir Amerikan g2mİsine 

torpil atıldı 
ve cenubu garh·~iııde, Lcninor, lı S vy t or ıu unun ynnınıln yer ala -

Sanhl Ba rbara, 23 (ı\, \ . ) - Biı 
bau cepl10lerin e diıı: maııla anu<l<ı-

Ameı ikan sruıil nıulıafan gemi?.. 
ırptrın'llnr olm · hrr. Birı. ı: 

rı ::ılınmı~tıı. Ayın yinni Brav~ı~ın ta_ra.fı~dan vet"ile~ bir hııl)ere göre, 
~ • t · • 1 V '!' hır du.ımuın demzaltnıı rı:>zcrt('s! 

an n v\'m'€'Sı ırn ı ı e- I . . 
Gi . Ved &D8m8S "a.lıalıı Knlfornıy~ ı-ııJııJi _11~·ıgında 

• sarnıçlı bi:r Amerrk~n gcmısıne tor 
l .t tılra, .... !\ ( A.A.) - B.B.C: 1 ( Ba. ta.rafı 1 jucıılc) p11 abn-TŞS.'\ da. isl.L-.-t etttremcmiı; • 
Alm:ınların en rok mukave.ml'\t camı Fıilıı er kabııl etti ·"e bnşk · , tir 

tikle i nokta Mn]O\$ros1avets eh·· - r. r.ndanlığı keııd.ıı i deruht:c eyledi. · 
;·ın<:< ~ ır. Buna rağm~n Mo." - -~ ~izı idare cltib"im .ı _ne zarfında Aın-erikan mümessili 
,.adyosu buı a Alm ıı m"~ .... vri • <ı 'u z:.ı!C''!'dcn z::ı.fcre koştu, diinyo. Be 
n·n 4-fl kilcmntı e grnislı-;inde d • ıım en l".üyiık ordusu olan Alm:uı yrutta 
J.'ndiğim bilr.ırnıistir. Volkofu Ti ·• oıdu1:1n ka i muhare-beler ltazand~. l..ondra. 28 (A.A ) - ll.B.C. 
\'İne ba:Ftnr.1 \Olun alrnması mti. Fıkat bunlnrdfln daha çetin VP. o. Amerlknnm orwı:arka ı;önd<-rdiğ'l 
h • ,., . . . ı,cmli mu rcbeler önlimlizde bulu. mUmeıısll Builtt., Bcyruta ı;cımış, ım•ı 

m t<' ık~ı edıllyor. Lcrunar: ılın IıU) r. J I' !erin kmvınntlası n.ltmda LUbnaJ'ı cumhurreısi \•e haric'y(' n • 
~ar.KuıdaJn Ş!u~·efüuıguıı yakmfa hu ! .'"ı ':ı knzımac-ağmıza eminim." zın tarafınd'l.ll lı:cıhul e1ilml ,tır. 
muhasarn<lıı.n kurta• ılacağı funid c-1 -- -- -
dili)or. •11t~ı•••••ı• rıı-·i iNi- • 

--<>-- 1 
Mısırdaki petrol stokları ı BU AKŞAM 
Bir mu Jet evvel ~fısı.... len 

rinde fitl, \HIS "\Nt' S , KANl' ~ şarlI';I ücnrl't ofisı u -
mll!ll rn -ılı ti l'n.lha ~n.buncu ıic ı 

Staııda.rd Oil kumpaıı'.'asınm Ja.l<ı 

fi&l'k umumi müdürü \·alke, Ankı. 
rayrı dönmül)]erdir, 

Öğrenildiğine göre, Standart 
1 on kumpanpya.smın lskeııdeı h e<l~ 

bulunan yaikmsark t.esisatile stok • 
laribın n1ühinı bir kısmrnnı meml 
kotlm1ze ge tirilmesi taka riir e t • 
rnif;tir. ----Ekmek icf nden gömlek kolu 

çıktı! 

N UX Kl' \ ' \ .E T ukluğıı lptiılıu 

ÇILGIN SÜRÜCÜ'nün 
EGLE..,CELt olduğU ka4a.r MC'nlt'":' MAC Etı<\l.Anı 

U'.l<ırnlll"rdl' : W ALLACE BERR.Y 
LEO CARILLO ANNE BAXTER 

Nıı.z.:r Amerikan harp ı;cmllerinu 

PMı• tc blr çok Japon denizaltıları. 
r.n ınllessır hUcumlnr:ia buıunmu3 ol. 

:.ıuı(larınt il wr. et.nl,..tir. Bu rountcmeı 
ttııy plnrJa ını. 1i Atlantıkle hllküm 

<:1Ul'(!n [l<'k ı na havalar bu bölgede 
ııon gllnler<le k I:ıeıcrln 1.stl!ad0 ettik. 
1 rf nlsbi f:nıniycli baıkl izah edebilir. 

Bir ingHlz tayyare 
gemisi e.atırıldı 

( Baş tarafı 1 incide) 
huhınan denizaltı tarafından atılan 
fü; torpil ta;-.·ynre ,ı:-emLctine ı.sabct 
ctmlstir. t;emi tanrı nd n biroz 
F-On ra r,{l tmıstır. 

B"'rlln, 23 (A.A.) - 'Matbuat Atlan 
'ik tıu rın ıı bir lnglllz tayyare ge _ 
.nisınin Alman denlznltııa.rı t!l.rafın • 
dan batıı ıldtğı ıa rlaır n~rcdil"n hu • 
.!'uııı liıblı~<' genış bir yer ayırrMıkta 
ılır. 

Völki§n~r Reobnhter g<ızetesi 
~a7.ıyı)r: 

1nıllterenin elinde filmdi pek az 
mi'kt.nrd:ı tayyare gemi<>i kai.nuş • 
tır. Bu ilioorla. Alman deniznltılaı ı 
tarafmdan eklo odilen ;nuvaffok•. 
Yet fngilt~reııin iki Okvanust akı 
Yaziyeti ba.kımınüan son derece e • 
lıemmiyetlidiT. 

12 Uhr Bl:ıtt g97etesi diyor ki: 
İsmi malüm olmıyan bu f ngil! · 

tayyare gemisi Cebelüttarrka do· • 
ru giderk"n bir Alman deni1..alt1 ı 
tarafmd::ın gafil avlanarak tahrip 
e•i"l.mistir. Bu gemi 80ll zamanlaıJ'l 

ba tu·ıla.n Adı: Ro\·aı gemisinin yeti
ne Ak leni:t~ gundcrilmekteydi. In- ı 
gili1.. clon~nm:ısınm tn<lomit.nble 'e 
Vfctoriou~ İsimlerinde )'alnız ikı 

t.ıyyaı"' gemisi kaldığı düşünülecek 
olursa indirilen bu do.rbenin ehem -
mfycti kolayca anlaşılrr. Rimdi)c 
:tadar dört taYY'!lre gemisi batırıl. 
ml!}tır. Formideble ve Ellust.riou.~ 
fo.yyarc gemileri ise Vaşingt.on t~~ 
gahlannda tamir e4Jlıncktedir. 

iki Alman kruvazörü ne 

Bu sene büyük yenilikler haz.ırlamaktodır. Bu .ene •İJncliye ktular cıkardığı 

Tokyo, 22 (A .. -\.) - ".llilner de;·. 
Jetlerinin dosllnn .. ismlnı taşıyan c 
ın!yet tar t.ndan tertıp edilen mitinge 
oırkcıç bin ln§i ıı,tlrak etml§tlr. Mi • 
ting esoasında hariciye nazın Togo. 
nun hususi bir .ncı;ajı o utımuştur. AI 
manyu, ltolyıı. \e Jda.çuko s flrlt>rı b1. 
r r hitabe ırat et:nlslcrd!r. 

Japon hnrlc!ye nazırı, meaa.ırnda 

ucml. tir ki: 
Şımtllki uUn_ya .ia.rblne İngiltere ve 

Amcrıka tarafından takip edilen gazb 
ş yasetl llo bu füi d \'lelin b nclllği 'e 
dünyaya tahakküm etme ;: emelleri 
.sebcb olmuştur. 

ücıu paklın biri şlk Amerikayı 
makul bir yo!a se\ kctnıesi JA.znndL 

Faknt Japonyıı.nın haklkt kuvvetinin 
azım anması, tabı \'C'! m ru emelle. 
rının tam bir istll.:f:ı.fla 1 r ıJ nması 

birlC!;İk Ame ikayı bir A.B C.D. çrm 
ber ceph~ 1 ~· rm:ı~ 

.:ı~p'1!1,Vn bun rd n 

---o--
Mıclfs n dünkit 

tGplantısı 
Arıl.ara, iZ (A. A.) - Büyül .. 

Mılkt • Iecıisi btı'! i'l top]a.nmış, 
P0~ta. Telgrraf \ ·; 1 fon idare· 
. ı biri ,thmc '" l sandığ1 
h .• k1<md:ıki kanıın 1" viha ı ile 
ecnehi t' '''lctlerdm t min edilen 
\'(> c·-1[1,_.c; k olan heo: re mahSlı 
•en cclbohınan h r;> teçhiz& 

\'(.> lt.>\'. "lllnın rürn , .... resrni il 
• ir \i!N!'.i \e r .. timl rdc'1 istısn 
sı::; hakı.ındaki knnul"a ek kanı 11 

ı; .. :u.· ı kabul elmi~ 'ı·. 
:\1 er <;arşamba günü 

caklır. 

Sovyet gemisim 
kim bat1rdı ? 

941 bütçesi tahsilat 
fazlasile kapanacak BALIKÇININ KARISI - BiR ôMOR BÖYLE GEÇTi-MUKADDES YALAN - NICEVO - KADIN SEViNCE 

lilmlerinclen •onra getirtmeğe muvallak olduğu süperfilm lerinclen baıılarının isimlerini bildirmekteclir. 

BELAMi CUY'de NAUPASSANT'ın eseri VıLLY FORST-iLSE 
VERt~ER- OLGA TCHECHOVA K I 5 M ET HEıNRiCH 

GEORG -iLSE VERNER MARiA iLLONA PAULA VESSEL Y 

lçin<le bulunduğumuz mali ~ 
büt~sinin lahsiliı.t fazkısilc kapıl 
nacağı anln~lma.ktadrr. Bu se!'lc~ 
mau yılın ilk a:-• rJ'1s.yetindeJd r • 
hmı&" bıı ınlıddet zo.rfmda.:ti ( • 
<tat tahmininin 17 wll~on roo k • 
'IUr bin Um ile kapandrgını g&stc • 
rnektcdir. 

DA I • A SEN Bu sene çevrilen en büyük müsik81 
film BAHAR KONCASI ~'-:hYJ:.,~T?Ç!S 
KOMEDYACILAR (Muvakkat ismi) HiLDE KRAHL-KATE 

DERSCH -KRALLA DANS- MARiKA ROK KIRMIZI ORKiDE-ANGELiKA 
OKYANUS ALEVLER iCiNDE 

Ş A R K ve S E S Sinemalarmda geçecek olan 
bu m.ıeri daha ba.skaları 

\Dip u ecek .e SES FiLM ulatbjı zafer yolunda deY 
adımlarla iterliyeeektir. 

l Martta Meel!se verilecek ol 
1942 mali yılı bütçesi i~in ,-*1c . 
!erde lııu:ırbklar bitmcJc üzere<\ . 
Masraflara ait mkarnla.r, bugiJSll~r

. cic almaca.kbr. 
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ht.zırl:ınıı:'.:en, e!:'!ti bu ncs.1p ıfa:ısn, "Levi -tansı" adı b u 00" .. ~-- • ""' olmadı Mlltarek ' • d ~.,, fe>nu aş ':tına ')\r aıem, ~Iı h1?.1lac1111ı • e· ıçın e Evle;ımc tel:.lillerı' •• 

o 

do veya di!!vlet yanında Ut.iplik ara. 
rınktadır. Aza kıınaat eden ve dQrüst 
çalı9ır. Kartal Mııltepcli Dağdat cad . 
desi No. 9 B.I~. remzine müracaat. 

· f~cri tebar etme- "er ı~t>r1i. Her ne kadnr 18~0 Se • beş!..'Ul bir servet oı.rı .. ..+.ıl' de b"r · Baıbdıflm zaman bende 
fcylcri yap:r:a::ına!ı; e:ıdi • n~:arind~ z:mcJ mtlzie"enler A:mıo.. B~ B:roh:ı nıUt~~b~tA bl. u'·~ İ.an(' tuğralı yoktu. Aradım • Y~ 18

• boy l,M, kilo 3!l, esmer, 
un l~ Yeni bir d:--~:ı r::::ıdn ı;öhret alnır~s-3 d:ı, "l-e-vl ~az ~~!i!~ıg~ ve ~ctıptur. Klınse ı~en h· va buldum . .Meramm e • ~a kaşlı, knra gözIU, snn:.ıt mçktc. 

i.' ~1::~. e~ ·~ fllir. "' cl.:.nıoıı" s.dJ v~ı..;ı~n a~·aJr oyun lan oO.C;,ıO .ıı a.~ b r ltoJ~Jtsıyon !JLıil;.i - ~~bir şey Jmrtuımuyor, nln 2 inci ınnt!ınıı kadar C\kumuş, 
ga:ııd~ C-<.:lrir. O .... t.n~:ık :-;. '32-n'3 J::ı.~ar - . .,rn·a Amc _ o~<lu~na göımcden ~azıaıııaz. He ç:ocuk~~eka;}'ona nasıl ba~ladrrıız ov ''e El !~inden arıa.rı.n, as:ı bir Mile 

* 11<1 c.:ocuır sahibi. kııcuı hasta bir 
kadın. kocaaınnı 11&.çıarnu ve çoculc. 
ıanmn ckmcgını temin etmek için 
herglln saat g den 17 ye kadar blJ:. 
metçU!k, odacılık, kapıcılık gtbl bir 
ili aramaktadır. Bu kaduıın >,ilıdeo 

memnun kalınacağı gtbl, ook y!lkh-ek 
in.Jant bir vazife de yapılnıL'.j olacak
trr". !F.K.Ö.El rl'mztne aeeıe m!lra . 
:ıant .. 

aşıığı ~-ı c!-c':ı.:.ı: :-··;~ 11 s:-~nct:n~ ,...lr:,ıbi::5i. ı.:-: ~er.un :son~. B~l'olı oıuau. ken ktn11 ~ m;zda puıa kal'Şı mera . lum, 23.30 ya~ında asg:ı.rt ilse tah. 
tıaı!:ıs ~f;uer, ar-:la bir a!sıni, ıı;ervctinı Jcaıı...1a .... l'!"Aln ..... •ft _ b.. rr, ydı? silli, devlet memuru kara kaı;ıh, kara 

O · S-:!m :de bu da.~s· profcs• .:--ıeJ sı t."l .ı--~ • ...._ oaıtt:ı ö ıu 
••• -!lOUin dı.:.vaı fa • y.ıt ra.~a.k !;.lr in..~ <>hııaktan U7.ak· Uerak~ a evet diyemiyec.eğim ı; z • uzunca boylu bır bayla c\•len • 
ayna v::.i.llr. Bu ::. ... fatl' .! L'!t orn•"1nlar 1ki rue')hur lnştırır. 1 bir g!hı Y<>ktu. MUtareke içinde rnck i&tcm~l~ted!r. ( Asl.l) remzın~ mu 

~d:i.:;Mıi g&Aien c:ç · r. z~n:i dBl".~ ·.:ı,ıur. Tar hi old11ğu i. Fa.kat. bir baaı:iJr.tur ~ adınn:ı dııı:t • ~ ııtman ba.n:Jrada çaltşıyor- racaııt. - 7:ı 

,. AlmA.r:.ca bllcJJ bir Univoerslte tak'. 
be.ı;i, en mUuasip fSr&iUe riyaziye ve 
almıı.nça der:Jl verir( A.R.) :remzine 
müracnat. ~ ~.@irlcrin g~e-1 g:.; •• in • c;in r..;·r.ı'~rini yqz"biliriz. B::--lnin Boneli B::ro!1a, tn.b a.Uııtn ıoaJıcup ve ! lelcslVOtı a.~ım eatrlık bir k1Joo >t- Ya.ıı 23, boy l.78, 125 llra. gcUri 

~Jece ter ::ı etmls o'u:r a.ifı ''Zin Kun''; i:itekiniıü:: "Cim gekingen ve mUte\'ı\tı okm&.aına la bir lto~ııl.undugunu &öyledi. Böy olan. kim.cıcs!z, yU!cı;ek bir aileden ·:f. İlk ta.hsn görm~ bir genç dddl 
bir mUe!!seM:de, teslim ve t~ton lı}iıı 
de çalışmak ıstcmcktcdir. 1stiyenıerm 
Kumıuıpı ltadirga hamam Bo. No. 2 
B.N.E. remzine mllracaat. 

erinde d-::nıs icat. c..::-' ': K"ov'' id1. ~ mğmen 0 ., 5C .000 ı~ ııııe!.inde param es yona yatmJaca.k kadar cercr.ıı blı~ meslek sahlbl bir bay, hali 
!tatlı:, bir t!SUl olmadığ: :. Sonra birçok dit•er dansörl~r:n bir J:olcksı}'OD s~r~ 1 m.J)~ "1dı: Fakat puldan anla • \-aldı yerınde temiz bir nllo:!den 17.18 
~ bir kirJ daJıa buloour. ~a·,~mıı.s!!e, bu danelıır daha iner'. Önüıne .serr.ct:meını 'çi~ kole!:rJıi • nu 300 -!t.ima.t ettim. ~olcks!~ yaşmcla, boyuyla. mUtenaslp kumrar, 
Yeni figür kut et.tür::::, o fil: milk:::rnınclle->ti. B:Jgllnkü haU.. yonun ·an ı!Jr cıldJ Jr~.ö-ıı ıamad: ı k~eye ~ Ya 'lıltm ıı!dun ve bir gUz~ı. ahltk ve katalrterJ mazbut, ma. 
F'alrat ba.ı;sn bütiln bir ne gc~dl - Buyurunuz, ~ 11İık cll.d, .ı\~°'1'dtım. z!sl temiz, ortlL tahsilli bir bayla ev. 

ve ~ y:mır bir dans • t b d b ..ıı kil _ l'ııe-raıııar...... • la bir ..... ~ ecnc veya daha faz- ıenınel<: istemeı.tecUr. t:Dentz G.S.) 
1 ttmt:(l:n g""'er. Faıc:ı u :.uısr; ' 11"•" mu • B' ·ı . ...:ı d Jdurıı .... L ) ·'""IUUl "•"ti. -u_,_ s ri (P ı il M ~:. k 

1 
h ,. l büt" Amil ik da ır cı u o -~"'C bdar tuğ • T T. 'id '"""' ~ l'A E' • rcmz nem racaat _ 14. 

it bir ııra dona adımhn cm::".~ ~y Et un r a 1 raJ•. • b~ ıe~ ~- 6,5 _liradır, (BugUn 

1 

~ Yit{! 48, boy ı,70, kilo 90, sarışın, 
~ktan so-m·a Frc: J \"C bu ılo clü:ıya.:ia meşhur eden Yine koleknyoneu~ arasında !{o1Plt$· kıymctı 400 liradır). mavi gl>zlU, ~. güler yUzlU kumar 

t har~~:?t'crlnt ~llz:lt • Jı'red 1' ........ r o!.mttı!tur. . tuğralı a,d.iyle ~ p. luvordu~ Yona bQytece bafla.m.ış C'. ve !çkl kullanınıyıın, 40 lira ~aa.şlI fa.. 

-· Yillnız \ ~ıcnt har: • t;ı1iltcr:r:L~. ıneııiıur komedi ~e 18G2 ... 1863 senelel'Ül~e 1:.s;tmış .1 BaY " • • 

1 
kir' bir memur; 30Jl5 y~ında, gWer 

~e'.;11, jestleri ve yilz L • r~vil rnu.h-:rnn N~el Kovard. bır ~tı· ve ku}l~~ılm ~~t.ı:r, Clöıe, ür.ııerilı. yoncu o~a yalna bir kc>leksi - yü.z!U, balık etinde, tip mcvzuuba.hs 
lltı!o nid>ett:: uygunln.ştrr. gun Frcj Asteı-e şoyle dem.i~tı; 1 ae Abdillazızın tugraaı ~tığı iç·:n pulları ~ b:ilhknlım.amış~. O. Türk değil (bir evı ve biraz eşyası olan ter. 

lp b r b9.lc so!:maık 11 • _ Fre:J !.. Sem d3.PI ederken bu adla a~rlır. 1~ Pa~. 13 a.y. uıerfııde et a~ tug~ı pullar cih edilir) bir bayanla ovıenmck ıııte. 
gö. ·u·~fulı r.-.ma.ıı. ı.;tqn a.ğlamak l'°l k ymettı.r .. D~gıne l>lı.ı ~eraıklı • vıı.Jttile 4.lf ~Uenıe. de taıı~~~thr. mektedir. Fotoğrafla ı,.ıı.ııı.an) remzine 

d'.'l bur.itr.~ı!.:.:lıktan son- geliyor ... o -.adar ııüzel, o kadar lnrnım te!<ılll bile kı~~ t saY<lık • nıefb~ Ilı 4 usreth:ı nef!l'ettıgı puJ mUracıı.at. 75 
~m öntl:ı-~cn aynin·. ılv:rnnnklı... 1 ı~ t~3'ı:'ı .. ıa.rm ~?''c:ı ~ir cilıd ha- ni ne~recıe CC?nuasın~ bu et~ueıy- .r,. Ya~ 14, 150 ıım kazançlı, serbest 
ii ana ko;;ı:l 1!,lu d~· .z!:ı.rı H:ı:,·•ca.'.on Ast,.1.·n ""•"lan in • tinde onünuzcle gorıı~z ~a.z kara.ııJEk ..... ~ .DUlculu.k truih mizın meslek sahibi, tahsllll, ıı yqmda. bir 
~0.!tlf:Z.h k .. n~f kcn • S:..'1 ~a heyecan ıı- o::ıdtrtr. Figürle • nusınrz? 1 1:aJ!l\1~-:-uua.rnıı ayclınlatmı;->'11 oğlu olan bir bay, uysaI, tahaillt, be... 
b lar ... O ka.~ kı, 0 rlnd~ mC.ı.Z!al i ·.. ahenk vardır. Bariz farkl~rla, a\h,,. ,_ ... tj h O ka~l' ,_, "-· ~. gUzct, uzunca boylu, neşeli, .90-33 
.,aparkcn C'lL" fo kitap o • - ~"' ftU./-" 14 d ıı.:1 t.u.t:.-~ pull 

Bir şr-y U'ıv.le ed r. O bütün vU .. ı:anaJar.::na ragmen, 'b!l"b-ir'ııden ay. hııltkIJl a ~lüai ... rtı 6 ''- ,, anınrz ;va.,ıannda tr.r bayla evıeıımek iste • 
•ı~~~. ~~-~~~~:,,_ ••pL cu<l~ıe d.a.necder. "Bell ayaıklanm r: saydıran 1983 POJoı.,,.~·- vttcude Ad~ ~ ~ e mee Ut' Pral'h mclttedlr. ( Bto.r) rcmzltıe mllra.cıı.at 76 
- \ı&I"" -=-wıı.., ~ ı- "'etird·~· bi.r elle( ö~~ t jddıaı.._-1' ~L::ndQ.kJ mUte-baaq ~ Boy 17S kJlo 82 bu"'d --•·11 

'fa.:sj3•ete gelir. hava::\& oktu~ halde dola~a.ktan k' lı 1!:. dıı •• -: .. '-""'le elbc le ~.ı.11 ,::"'tlll Cf'rhederek 1862 d; • • ' o ay, ~~.-. ...... 
~ y,;:nılaeaık JIJ. b•.ı ho;. arurnn" d<:ıT. Fred Aster kolla- ı t Fay~~• ı;-et;;;;;-· . 1 u--; ~ lnı1JS"rn tahaJrasmda 400 dalgab siyah saçlı. liniv'lrsltede tıp 
, p:uen tt·r~'le öğrc:ti"' ~k tmı, eller ni ve bütün ırövdeslni bJr niz ı:!~.;a.= çevird~· Jıtyr&ti • r;:.ı 112 ~ ()Jduğunu J!ı:ba.t ~ • = e:;1~;:a~e ::. :n,a:ıe::u: 

~l:kıp,. r ".Jt'lıo.naıı fiL'l1 ziynet G:areı!t kul' '1!lll Y<'"'Ôlle dan hı artactllctır. Blreı- ~·- °'!:3..u~z- BaY &....... lunan bir genç, kendine uygun bir 
e~.iselcr g.~ cc-~c on • söı-.für. Ay-a:.1aii!'l. •:ı klasik bale Un kapanan her sayf~a ke c ~ ~ b1unmla da kalma - bayanla. evlenmek istemcktcdlr. <Sa. 

aym Ci~ll!:l oymyuak gllz:el ve canı· ma.n'!vraları sezilir. d'iniz:i a.ynı cin8 btr ~ dah: ~t Ytııa.....~ı. bagilokQ kıy - at) remzine müracaat 77 
-~son d ... ğl~iı '2der ya.p • Çü~cU llk de~a ı~e balet danslu. tı.Zaınctıısi kıı.rşs!nda bıtla,caJtsmız. siyoncui~ltmek, Avrupa kole-lr. ft ue İ§Çİ arayanlar: 
19'l~el0ieete"r, b&Za:n frek:.ır. rılo başlam.etır. s ,,~nda.)ketı kız Başnıwn c:JöndUfllıı4ı ı.1...- •. - .... t..-L __ ,_ n ~ Türk pullanm tanıt. 

~ l..l .. p ı · alt·'"· ~~ ... ..,.,.,. 1~"'1CJy · t..-.ı.ı-· * Tıp t'akUlt.esine devam eden bir 
llll.:VZ'JUn'l gore ,,...., • krı.rde.'}i v~ 81Ul~sile beraber Nev • ruz. ~~~· . U"'4 "e t6 b'k blok. !ı.ıık aı..m1ı....-· en.ın lllll7ua1u• }'Oneu • 

!lı kr~afe-'leıcUr. yorka g.:::t..::k.leri ı.anum genç F.-ed ~ suslediğ'• sayfalara el tUnnc-- rl~~ geri lı6ı' d~vlet olınıı. &e~ lise talebcaine (kimya) ortao • 
her feY ıi"rıin ç~~ lmcsi Aster ays!r: .. rın.m ucunda O\'llJYa • ),nbı. Kenarlarına <ı:taa) jplet.i. • de aıobtMI.. içm muhtelif tarihler. kul t.alcb:ılertno (kimya ve riyaziye) 
~~ dcm.::.kUr. Fred bUiyardu. ~ne.-ıi .> u. Nev°Yorkwı nln kondufu, pullara ~ • ı rinde aGll'l lllenıleket merk~zle • clersl '\."'(?rmekt.edlr. K:ıcık6y Talinme.. 
~~rtene?i, film ,rejis5ri.:.- la • ..1 .. -

1 
.. ~t 

1 
~. ~~ bunlar dlh..:....~ ...ıull!'ln ... ...:...ı. bil ...._!>1111ersilerine '3tlre.k ne tramvny dura{tı No. 1/2 kat ı de 

~a!'ç~ n ve tckn,.~.rcnle- rı zaman r yenı u.ıwıs ar 05•·.- en Da.d:i.Ti ... ı .. n cinSl~~~,._...... -:wwe 3ô. _~._ 1980 .lelleefınde k Cihat Baprsna ınQracaa.t. 
ıtQa ü . pek mefhur ''daM, mQldkl ·re ti • caJc eal ...... h ;_~ve aıı. bn, 19 ~de N k * Ta.ksün Usea1 2 in i smıft.a k 

~ ş.ı ıa:r, ,-~tro mek~cb.!'• ne verdi. Bura:ın 

1 

. Bay Şero anın koJtk5ifonun- ~rinde al~ --dal evyor &erıl- c 0 u -
=na.' b--'nb hatlan teır. • Q:9. aıevcuttur. t kit tısı' b.:._ ~ua ya ve oeret nıtı. )"aft bit sew/. mali vaatyeUıaln bo-
ön pian (z!iir. iuare ed~n Ned Ve~,rbörn adında Bu ullar nastl ven a )OJ.~Ur. zukluğu dolayıaüe, hergiln ög'leden 
: ~a.nslarc' ·l.j ayak v:ı • t;·i.r Mnıı.tlci.rdı. Fredin .istidadr:u muş~? ~C(!en bulun .::;. F~.Yonu bir zemn tat. aonra resml veya bwnıat blr mueaııc. 
>U.lln i:ı::e ~'.l"::.ilc sesli görllnee, art.Ik b.'llct ~nsmdan vaz 1 Bunı~~ kiın ~ .. k- ~ 1:,;m~ bu ıevk taQnfJı edi• 9ede ehven ticreUe çalıımak lateuıel<. 
ırıek iclın S.!S mUtohnssıs g~lp erlcekle'f'e daha ziyade yak·. klafyon yapılacağ•nı ": .. ı:·erek blr :,;~ .. ~ ko1ek.4'iyonun ted!r. (V. Girer) reDWlıe mfln&caat. 
:xıu\·~; l· bulduğu r.:ı.r1te şaea.k o!~n "tap • tep" ayak ~yur.- saka.Uarunaınasıına i'tMt.a, t~r? bu de it"~· reklifl sörilUlrse * 19 yqmda., ortaokul 2 dem taa • 
ıi::c · ;ıı:§, ciilhı:1 • lann:l ça.. lj.lXlMUll tavejye &tti. Bu ı TufraJılrrın Wr ~ gfll'l:kii Ko!t~)'Q 8eft olu7. diknamcli yazısı gUz.el bir goııç. ba:;u. 
11m c;.c. :ıme!:e t-aehr. dansta sok il~rllyecefin: sez:niştl.. niU'a'llızia luyJDeti, "'-ti ';',.s ara. neye s.rı.m-..~cu~ senecloo ee. • at bll' mü.-ssesede kltipllk &ibl bir L:;ı 

• ıir dıı.nsör ola!""'1:, Fı~ I De-rhal derse b:ı.'.lle.dTJar ve bı~ dır. ~ ~Ilı 1; §lmdi pula sa.rfedi • ara.mnktacltr. (A.B. 84) renmnc mil • 
~iıkan claıuı: üıe-:- nde dsıu u incell!clerin.1 tıı:m bir uata • 1 &y Berobanın kcııl~qnu itm aııııtıı-. ava.ya atı.!mı~ olnıadr- racaat. 
:tmj'3 blr sa:ıatk~rı:lır. lı~la k::.vrıı:r:ıa.sı <10k ı::ürmedl. Bir hun1a.rn ~ reftk ,., tl farl. Pul. ~ . . _ * Ortaokul mezunu, eski YUIYl ve 
:.r Ameı ;'~:mm '""" '..ııe gaç derste, yttfpiştL I !r.t"I do!dunn.att&da'. ~~ için. ~Yl-~ tÇm, ~ ~lam .l?rı:r daktiloyu pek iyi bilen, ııskerllklc a. 
i !lal dı:.n.s ş::klini )·a~· F:-~ı\t Fred Aster'.n kız karele • de b'ı- tokiniD kıym~ 8o 1Jr911 q. IÜT. ~ ~ llaık;kııtte de böyle- llkaC olmıyan bir genç, mOeaeıselor. 
dan .. ördti.r diy~b'!.i'~:!z. fie b rllkte, Nevyor!tun en meşhur klll buhnwılar ccııktur. dup ~ .. kol~tı? .. dur .• 
ğ: ay&lt oyım!uı, ne • th'atro muJtlti olan Brodvey cad .1

1 
Bay Beroba. tlındtye ~ ko • tl\ P +.hnı.1..~ ~~-pti.rdi,ğı fa~~ balµıuyare;k aklanıaJarmı. 

ıda pek RZ ye.zı ~·a.z ı. eblvonuna ao mi ~ :._WJ.,o d..'lidl;· ~ ..,._ t5 ten aşag• Obütereler.i.ni tercihan 7.al'fla.ri .. 
ıkll ba.lo c:ar.-:Jarı. ken cie-:ııi rntlesseee!etine gelhweye kn- Bunu kendJlıbıin de bQ •lJl'W~ · ı ~ ''il · le muhafaza. etmelerini .• eski dam... 
'>ir:;-r orljinal!te dcğiJ.. Jr..r, do!roz B('ne ge~ti. 1 ı:nlıı etmiyorum. ~ tah-1 ra::-:°t:dıft..~'1 pul1Ntn sil • P. kolekaiyon.u :vapıxutlanıu .. bun • 
ıs!arm kökleri reı. ~ s ... :Bu ara.da Fre<l bir sene ka.dıı.r 1 !CoJe~yomuı• ueıl "- ~, da Mlkm kolcltsi • lAr belki meınlekeUm!gQe pe« para 
m n a.r:.'>tokrn.t sın1'ı- h:r mektebe de,'3m etmiştir. Bu • ı rnı t~•am·Jtır? ile ,.aıan 1 r~ ~ kı)ınetfın =>on İ"· etmez g·bi görUnUr, fa:l:a.t Avru1'a· 
runlarr.lan a'.m:nı~ • ıı· . .ın şc:-bebi talu:~le devam e:hr."~ • ltte bunt&ra vtl'1octlt ~p. ıı:,~ ola~... b&ttmm açılrşı d8 .kıymM.lidir. 
mslar ise, Er!tanyA nıec~ .. ıd.reti dcı;iJ de. kız karde§l ı .ll!IYf~tini:r.in bbbUttlıı ~l\a Pul sPı41f -~ Cltarlmıt bulunan Merdivenlerden inerken ~nu 
~lme.:ir ... F~ ::at "tap Adel As ter bir den-bi:-2 bU;Unıilş oıe-be-p ol'!lcaıktn'. l .r.ıt.mımdl t~ laM ttlbf kısa bir dUşUnüyordum: 
''erilen "c F':-rd As- -..:- bor atını~ olınMiydı. o karlar ki ,.... a-.ıı. bur.un ceva.bn:u, tQ pıı"'1 • · Çtkaa ~ •11 aatılDıJltı .. Sol' Bay Berob.&nın yaptığını, ne ya. 
cı ::-~n!!.~tıi.rlar t- -a "' Fre-:i, onun ~ ırnm~ln gülUnç ola • l r··lUJUzı kaydedenı«m \f~I oıu • j b:t~ °b'r~ d~ ~vledır. . uk ki po3ta idal'emiııs bile hala ya. 
err r.el seklin<' geti • ca!t C<r~::edc ııfa.k kr: :·ordu, . UJn: J Yore u~ mAuuı. parayı bır pa~tır. 
ru•prı halis ! n:cr .. FrM bu mckt~l>in ılördi.'ın"}Ü 51 • - P.izl"'l bu~1ann te4t11lt )>Ulrrle• nı&n8"' .. a.ı..:~k t.Raarrufsa, bir Stok balindeıki puUarmt bir 

lırfma girip, çc~ l"l!rr.::!den be§h\ • ~ ~kA.n yok bu ~lıdlo Slı Pul ~o1~"-t~ Ur. yığ n halinden kurtanp cUınhuri • 

* 16 r,-aşm<Ja. orta mektep meaı. 
nu riya.alyesl kuvvetli, yazuı ıro-ı. oa 
ltşkan ve cldd1 bir g~M. retrml YeJ& 
husust bir müesıseaede çaırım•k iate
mektedlr. (Çalqkan Akamet) ram ~ 
ztne müracaat. 

* Pertevnlyal ılaesinde okuJaD bir 
genç ma.U vaziyetlnln beısuklutu dol&.. 
yısile öğleden eonra, herbugi bıJr mD
esaeııede veya otellerde ehven llıi1' na.. 
retle Ç&II§JD.ak iatemektedlr. (.ILZ.K. 
367) 1'81DZine atOracaat. 

• Hukuk tak11lt.ealDde okuJ&ll, t.a!P 
sil1ııe deftm edebJ.ım.eat lotııı oatıpeak 
mecburiyeUnde Dlan bir genQ, u.e ,. 
orta okul t&lebelerUıe edebiyat. t8rtr. 
çe, ta.rlb. cotrafya, fl'a.ıuaca, denııle. 
ri?li "1erine gitmek smeuıe vermek 
istemektedir. <Kader 17) nmsme me
racaat. 

• ll'l'&!ltUO& ve Ulrkçe bi bllen •• 
seri daktilo yazan b1r tıayan busuı8 

bir mUeucaecte t; aramaktadır. Yuıcı 
sokak ŞUkrQefencU aput.unan 2f/1 
No. (P.B.) 

~ Lisen1ıı feu lusınında.n mezun bir 
genç, bergUn saat 19 dan 24 de kadar 
Çallf~k tatenıektedir. (ILA. S.) 
reınzlne milraC$at. 
~ Alafranga ve aıaturka gayet iyi 

~·emek plşinncsini bilen, orta yqh bir 
ı!hçı bayan, İstanbul ve taşrada 1§ a. 
rarı;akta.dır. Pangaltı HıMA&kA.rga.ı~ 
cad~ No. 57 ~ mQracaat.. 
~ tnanektep mezunu bir sene Uca.

ret..ı.hnedc cnlışınl§ bir genç, herbaııgi 
t icarctha.nede maam.eıe l§lerinde ~
nınk iıstemektedir. tMuo.melect) rem. 
Jdne mOTacaat. 

• LUıe mezunu, yzıaı gilzel, rattııa.. 
Bebeden aıuayan. daktilo bUen bir 
genı; 'Y&ı!llt bir tlereUe i§ aramakta. 
drr, ( A.. N. 22) remzine mtıraeaat. 

Aldınnu: 
Apflds reml%1ert 1'ftZJb olan o. 

lroytıculanmu.rn oa.mtarıoa re•• 
mektuplan ldarehanemJzcteo tpaaı.r .. 
lan barl9J ber gün sababt:ın ~· 
kadılı ve saat t 7 den sonra aJdJrma,. 

lan. 
(0.P.K.2072) <M.A.K.) (Muhaberat) 
IT.K.Gllien) CKard8fie1') (85 A)'dotaa) 
('Meııek 86) (LeDUln Y.) (İf anyan) 
(Sadık 23) (S.E.) (İş) <PJ. U) 
(Üçyıld1z) (F.Z. ~) (S. iL Kiftf} 
(27 l".G.) (H.G.E. 69) (Kınmzı gb) 

(111.K. 51 Uı!.K.A.) <1. Gtirbüz) 
<B.Ç) (Ff!' kalfıdel (L.S.) (A.kyQs) 
cOK.l (L.K.79) (Emeklt) (T.R.B) 

(İmrtt Kf4)1Z7 F.A )IBa.hıı.r çfCelf) 
(S.T. 2,) (H.N.) 

nerik:Mia ilk oym • ciyc gcçt;ğiı:ıi bat~ ltJ·or. Çlııııkil an ı.~bı 1_1bi~·onn bmılarJdltoı_)lıkJI b1·. htlnkav• ~t-~un:,.-~aann f n~ro yct.e bi.r Türk kolek!!.iyonu ha.ztrlı-
ıe-rika.lı hıılk mlWe- • • tt ~ ~cek bir 111J11all a bri"lıud bu 0~ 1~111 ,.J~~ ,...nas a."r.ttn ya.ınanm~lır, IST .\NIJ\ 'L BELEDiYESi 
nct eairlerdi Bunla. neı.lerl. kendile~· buw.ısı sure c hınd•ığunnz Jıgln tf'm·u ~ 13 _ 'ine l ~ en 1n.ll«bıu' 'bir ;~1e+. lmkan cliııKl:dir; PtJllan, mevcut i"ll'IHll' ŞEHiR 

danalar, niıııbeten okut.m&ttan gen k..C\ll'!"tımıfl "° ~ einia... bJJOl t a.yn:ktD ~t? 9$~ Be~aya tur, mçin yapılnuı.ı. il 'I TIY ATROSU 
ardnki eedleıi gibi, ::llkla.rı elindC'n gc'·~"'i kadar yetı"... Şt111-;U tuph neoredet 'l'qjlll bi. <' h 1 V'.._;uil'um b!r &mali ve Bunun ti<mlnhu. bu ınüna.sebet. 1 
: vurarak oyna.rln•·. fi1Tı1!'1.i. Frd .t.r~ ·r bu mc!ttep!.e :ı: el.dt' etmctk, muha.kltlllt ttlılt 1 ova ye"i 1ttıJUYım: le, müna.ka.lit v+:<kiUeUtıden bekle· 1 rt:Pl'ASAŞI 
:ı.nsla.ıın ritmi bu· i~·i hir r yaziycci o~?.n::it siVTildi. tir 1'olc-ksıty0tı ~ODlJYe "•nk- ,ıy-ecter'Jn''~culara ne tl'9'· d~~imizi s-Oyliyorek, yeı'lıl~ getf.ri!. llh Ol.KAM Kl~'\UNDA 
ı cnzwııo esa.s r)tıni (Devam· var} !uf. ltı.Utf' l e ...... h111 mesi mıkinsız hr arzuyu mu i•lıaı ııf AktarD ıo.ao da 

!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!~~-~~~::~~::~~;!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tJ!.!!l!!.'9~-..~.ru-~-f!tl--Q;bij;t;tte~~ve~;no;·r;u;ne~e;tm;·~:·~o~lu:r;uz~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~R~.~l~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!ft!~u:··:th:::i$~:J\i~·~ı:e~!!!!!~ %seszC !!ES & ;S ne., g ! 
~emin bir köylü phmm c;luyla ovlendirmel( i 5 1-
ku yollarının i:stiyen va!t4e ı'Jii:ını.iır. Eğer - Ah, bu gr.te bir ıaz bul· 
caı>abldı~ını ve İf Kc~.Jec!ine kafaayJı, biz ıam da çalıp · söyJeseın, di-
ndan ı~'.:memi :ı.u:ıre ile çoklan i::rıe§mış yordu. 

tik. Onun bu haline Salih de 
!D de doğu yo • 
ımacmı tak:p 
·tlere Mardine 
atladım. Hain· 
: t.,_htım de· 
a.r. 
bir ac! duydu: 
ı ba 1.ıaaır:o. yar 
~i:ı:den gdmc: 
i.::u· l;etlin ba 

r a..-n'l, ben o · 
1.k, onu da· ma 
t!İ::: i:terim. 
utl>ettin ıenin 
';ünü hi1$eydi~ 
. ederdi. 
a dahı-a h~r 

Salih dayı yemeğini yer acıyordu. 
yemez atına bindi.. Köye giri)•orlardı. 

- Haydi ulanım, sen de l' -4lZAN: ISKENOElt P. SERTELLi SaUh, bir kulübenin önün· 
atla atma. H..,men yola çıka- • 7., • de duran köylüye 50rdu: 
hm. A~~iiUl'l i;.:ı· J fn karfıki - Bu kcyün kahve&i, mi· 
da-1m yama::n :-.H !-:öye var- ~a:ı telaşla saz~ı ıindaısda hire cef•P "•r-di: aafir oclaıı nerede? 

- b otraknıış".:ım. Benıırı d .. rt or· - DiY•i'bAL---~ "d' K"' }" 1 1 L ti n.a.;a mec uruz. t l, d ... · . ~ ıı ıncoye oyu yo cu ara nayre ~ 
A ı . , 1 ~.-.•m, s.ızım nere e? 0nu kadar bıtÇ<:ık lcö k b b kt 
yrı ı. çeşli.·Jc.. , :n ..ı. ~A ıonne::Jın mi? 1 . y ve asa a· a ı: 

la~ma~a ba!laclı:~i·. k aı·~ uittY~iıa. Eğer oralar - Siı nerc~en ;elip nereye 
BENJM SAZHı~, DERT -: B ~u de ço te)itlıydıırt: da bi:r ''"''itine rastlarsak gidiyorsunuz? . 
ORT AGlM NER2DE? 1:~h1r ! kni .. ch~n kaçatlcen se ~al"ayl~ sa~~l\ı ıatan alırız .• : - Diz Mardinden geliyo 

mn llaZ!nl dÜŞÜllecek ıı .. ıde ..,'ı\!1'1 Ü:.!LllJllC. o· L k 'd w• 

Günef .ba~mac!aı'! lince il}< değildim • T . 9'\t" ruz.. ıyarua ıra cı ecegıı. 
köy;;,, ı.~n~lt verme ,·arabil T h t ~ •. ~ır .'ildi. Kövlü gülmeğe b~.,Jad1: 

" e. ıra.art or 3gııo ka ... ~et A~laras' •tc> t .ı 1 o· b k I' k 
mck için atlarmı sJ:ı-"1yorlar, tiği-ni ~ anryo:": " B'' 'Ul't;1U ar- - ıyar a 1r YO ıan a • 
yolda. durmadan, dir. · en;~.e . _ Ben yalmz kalınca )ci _ • Akşaıd \i"efi ' ba~madan pahdır. Iki :saat kadar ser 
den aicliyorlardı. · ı k v k bıraz öaıee• '-~aktan görünen bes\ Ye uçık (\ylunuz vardır . 

mınte onu~ncagım.. İrniııle ulu da;;. ~~ttcınd·a .. 1 .... 1· ko"y• O d ö . . K 1 T'l' · .. y··!ı:!a g' • •r.' ~n Sali d ti · ' le... • 0 
_ "' ~ n an tes1::!1 ürt asi eri 

,... ~r e•M,.v··m. 0 ·'1lııı 50 fakb·~r'" • ••.--..Ja.r. Git'_nezainiz. 
·,. 1'U ...,....-"S" 

Salih hid:letle !!afar.ım sat-

rü~. Hele bu iece konaklıya· 
hm da. 
· Bunun üzerine köylü iler· 

de görünen köy odasını gaa -
terdi. 

Atlarını sürüp gittiler. 
Tabirin ta.lii açdmıt gibiy

di .. Köy odası önüne vanr 
va~·maz: 

- Salih dayı, dedi, kulağı· 
ma bir saz sesi geliyor. Gali· 
ba burada bir saz sairi var. 
Hemen inelim. # 

Salih attaı1 atladı. 
Zaten köylülerden birkaçı 

·gelt:n yolculan görünce kah
vedeu dışarıya çı~arak: 

- Hoş geldiniz ağalar! 
Diye karıılamıştı. 
Tahir de attan indi. Köylü 

lerden biri atların d~ginin • 
den tutup kahvenin nnünı Je· 
ki aczaca bağlaıh.. Kah'Md 

emle verdi. 

. .. 



I 

Anadolu atan.onnırı verdi(ii 1uı1'" y 

tere qöre dünya vazt'!fetfne lm'ln~ 

pUskUrtınek için blltün kuvvetlni top. 
ladıfı l'ı.laloyarosla.vaç lstiknmeUndl\ 
ordularımız anudane bU' mukavemet 
le ka~laşrmşlardrr. 

Buna rağmen birliklerimiz Alman ı 
ınllstalıkem mevzUeriDl ta hr ibe \e 12.00 prugr;;ı m vo 
dllşma.nı pJskUrtmeğc muv :>.lt ol. u..ı.emlel<et r.,a~ ayarı, 12.33 mUz.ik, 
mu§lardır. Bazı noktalarda. _ııvvet • ı 3.00 mUzH:, 1.'3.30 • 14.00 rnUzik. 
lerimiz 4 il~ 6,5 ld!ot!letre derinliğe ıs.oo program ve memleket saat a• 
•adar varan gedikler açnn~laro:r. ya:-, ıS.03 mUzik. 19.00 müzik fa. 
Hitler bQ§kumandanlığı sıı heyeti, 1!1.30 memleket saat aya• 

Japonlar 
Luzon 
adasına 

yeniden asker 
çıkardılar 

NeJen eline aldı! rı ve ajans habcrlcrl, ıo. i serbest ı 

10 datilm, 19.55 müzik, Z0.15 r,ıd. o bA~ o·ş NEZLE GR.P ROMATı·z Hitlerln ştmd!ye kadar gürülmerııiş 
nisbette büyük askeri kııvveUcr top. 
ıamasıru temın m&ksadile ordu başku_ 
ınandanlığnu ele aldı~ ve bu itibarla 
nuharebenin kati saflı;ısı.n.a yaklaş. 

rııakta olduğu Berlifü.hı resmen ooyl•~n 
ınektedir. 

gazetesi, 20.45 mllzik, 21.00 z~raal D '°l"' J 1 f ı 1 ' 
alevi.mi, 21.10 rr " il<, 21.SO ko .. ~· 

ma, 21.45 müzik, 2-.30 memleket sa• NEVİ.ALJI~ KIRll LIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER 
at ayarr,"22.4.5 mü ilt: cazband {pi.), 

22.55. 23.00 y::ı.rınkı program w kn• lcabrnda Günde 3 Kaşe AlmabiJir. Her Yerde Pullu Kutuları Israrla lateyioiı. 

ln.giliz motörlü kuvvetleri 
Trablus topraklarına girdi • 
ler - Şark cephesinde vazi • 
yet - Hit!er baıkumandan -
lığı neden eline aldı? - 1-
ramn yapacağı ittifak - Bir 
Türk vapuru daha ba'ı:ırıla -
cakmış? 

Amerika harbiye 
nazırlığı tebliğinde bildiriliyor: 
Ma.nilla.nm UO kilometre 5iroalin
de Ll.ngayen körfez: t.ra.f:nda m•J
harobeler ceı·ey ..• n eı.meıkte ve bu-
1-:Wn. Japon.ıa.ı, knaya asker c1ka1-
mak ~cl:>büsleıir.Je buluımı.al~ta -
dırlar, Deniz V" lı':l.va vasılalan 

ta.rafm-:ian kuv'l.etle hinıaye edilen 
t.akıiben 80 tıne asker naltliye ge
mislııden mU,.otrkep bir filotilla, 
80 ile 100.000 a.:.-keri Jıaınil olduğu 
halde I..uzon a.da.tnıın gnrp 8ahili 
nçığında birdenbire orta.ya çt.kmlf5 
lır. Her biti 150 ki:;i la.§ıyan bir 
çok ma:rn.a Aggo yakml.a.rmda as -
ker çıkarma.ğa te~ebh;is etmiş Ye 
J.,fgayen körfezlnc gjrı. i!)tir. 

'I'cbliğde. şunlar ilav ediliyor: 
Birkaç birlik karaya çıknrmağa 

muvciffal{ olmu..5tur. Bu istila te -
::ebbüsü Ditl~i·k .\..nıerik.a Ye Fili
pin kttal<ı:rı tarafından ~iddet1i bir 
nıuka\'emetle kat şzL<ınr. ı!fıtır. 

Stokholmde ma.ı ıl ·on Bravçiçlıı. 
kara orduları !<adı-osun an çıkarıldığı 
n~ yahut sadcco 'Ç"eklUet emrine ıılm_ 
tlığınB d!l.k hen!iz malflmo.t yoktur. 

Berlinde talımin edildiğine gör,', 
Hıtlcr umum? lmrarguJıım ve k:ır:ı or 

panış. 

1 No,. h Dikimevi Md. den: 
Terzi ve mal<ine ustası alrnacaktır. lsteklilerln ı<;yUpsultanda 1 No. 11 

dikim evi mUdürlliğUne müracaatları. (1666.113Q7J 

dusu karargA.tunı krndi uhdesinde top Orman Umum Müdürlüğünden: 
ııı.me.k suretile kı.~a bir kaman sonı a Orman Umum MUdürlliğ:lne b::ı.~lc Devlet Orman İşletmelerinde mtin. 
en . yakın aslwıi nıcsıı.i arkada~ların · r ı (3) muhasebecilik iç!ıı müsabaka ıle memur ulınacaktır. 
dan birini fiilen kıı.ra ordus:ı b3şınıı. . 1 _ •ra!lplcrln memurin J;:an 71Unun ı uncu maddesindeki evsaf \'c şera. 
getirecektir. Bu mUııa:scbctle mareşnl ' iti lıaiz olmaları ve askerliklerini yapıniş bulunmaıan 5arttır. 
von Br:avçic_:i!1 1.~uavinl mareşal von '.? MU.Sabnka imtihanm::ı. i 1it lrak edC'c"lderia lise ve yüksek mclttep me_ 
H~lbcrin, ,·c harbin lmşmdanbc i Hit. zunu bulunmaları ı~ımıllr. 
lcrir. umumi ı,ar •• rg8.h araııcmda !rtL 3 _ Mıısaba.lt::ı. neticesinde mil.savi not: alanla· aıa oda Yüksek İktisat \'O 

l:at vazl.fesi grlren gcncr::ıı Jodetln L Ticaret liscs' mezunu olanlar tercih edilecektir. 
simleri sörıenmcktcdir. •.I :Müsabaka imtihanında muYaffaJ, olanlar he:·hang ,ır işletme rcvfriıı . 

ötoltholm, TJdningenin muh.ıoirlne 

~öre, Alman orduları baıilmmtı.ndan • 5 _ 
ITğmda böyle bir değişfülil;:, an ... .ılc son 
derece rıcil b!r \azlyct knrı;ısnda Y~ 

6 
_ 

pılab!.lir. 

de staj göreccklerc.ilr. 
Ka7..an-uı'a.ra 3656 sayılı kanun hül~Umlerinc gı:irc J 70 liraya kndar 

ilcret verilecektir. 
tmtilıan 2.1.94:.:! tarihine müsndif cuma günü s::ı.nt 14 tc Orman Umum 
Ml\dürlUğilnde yapılace.lttır. Taliplerin ıı . ~Jıda yazılı v.;saikle birlik. 
to cıı geç imtihan günü öğleden evveline l:adar ınüracaıı.tıarı lfl.Zımdt:r Alın:ın J:uvv,.Jleri başkumandanı L 

lo l::ıı '.!. oi!ı.;tarı lmman~'ln.~ ~r·~ .ı~dn 
halledileın .;: mahiyette btr fıltır ıhtıHL 
fmdan başka faraziye kabul etmek 
zord,ur. 

A :NUfu,,, cilzdanı ve askerlikten rı nlulma !dlğıdı 
B - Hıie..'llihal l{ağıdı ,.e snğlık raporu 

c - Tahsil vesikliSI 
D - Şimdiye kndaı- co.lııitı~c yl'rlcrı:ıen alınt:; oldukları hizmet vara. 

D•><•ens ~yhtcrln ı~erlin muhabiri 
....., -~~~-ı_.~_ıa_r_ı._<::11~3-4~3):'........~~~~~~~~~~~~~~~~:--ı;ıöyle yazıyor: 

Hıtıer!n, von Bravçiçin yerini nlmı§ is•,anbul Sıhhi Müesseseler A -ttrrma ve Eksiltme 
olmalı keyfycti, hattı\ Hitlerin 2 ilk. 
teşrin tarihli günllik emri.ııde ''bir -
kaç harta ::;onra, Rusyanm en ı:n!Jhim 
bölgelerinden üçü tama.men Alman 
as!terlerın:n cıını.fo bulunacaktır .. , tar-
7.ınd:ı.l<i sözleri, ayı>en tellakkul• et • 
mediği gözönline getirilse bile von 
Bravçiç si.stemlnin iflas ell!3i mana • 
sma. l<atiyC'n aıınmsmalıdır. 

Komisyonundan: . . 
Baku·köy Emrazı Akliye hn rtanoslnin 93 kalenı cczayi tıbbıyesı açık 

ekııillmcye lı:onulmuştur. ~ "' 
ı _Eksiltme 24.12.941 çarşamba gUnü saut; 15 te Cağalog-lunda ,;:ııhhat 

ve içtimal muavenet mtidUrlilğil binasında t oplanan komlsyond:l. yapıla. 

caktır. . 
1
. dı 

2 • ~1uhammen 1iyatı 93 kalem cczayi tıbbiye ıçın (3718) ra r. 
3 - Muvakkat teminat (278) lira (85) kuruııtur. 
4 - J<:tckJiler 15artnıımesini çalışma gtinlcrinde komiı;yonda. görebilir. 

k~ o d 

, 
REKLAM DEalL, HAKiKAT: 

Yurdumuzun her köşesinde dtirilstlüğli, ucuzıuf 
bol çeşitleri.le taıım.n:uş: 

ASRI MOBiL YA MAGAZASINI 
gezmeden ve bir fikir almadan başka yerden Ol 
almamalarını tavsiye ve mutlaka s lonlarıı:nJSS 
melerini rica ederiz. Bilhassa İogili:; ka.70 

Avusturya. sandaJyelcri mevcuttur. 

İstanbul, Rl7Apa'!a ~:oku1111, No. 6G AHMET 
Tel: 23407. 

Demiryoll•n Yf' Limanlan 
Umum idaresi ilanlan 

D.D./~01 No. lt ten.zU0.1.lı c,;ya 'tarif€.si l 2.912 tarihinden itibar 
dmlaca.ktıı-. Bunun yerine <ıynı tar~hlçıı ıtibaren aynı numara a1tıııd6 
blr tarife mer:yete konulacaktır. 

Yeni tarifede liOO kilometre,1en fazla mesa.feler tçlll de t.enznfit 
edilmiştir. Ji'nıtla to.fsill.\t için :sta!'lyonlrı ra. müracilıı.t edilmelidir. _."'1J 

(9551..u-->"' 

* :f. * 
:Muhammen lıcdcli rt8900) lira. olan ~f.IQO kilo killçe k1J!'IUll ( 

pazartesi günü saat (15.30) on beş buçukta H<ı.ydarp8§ada Gar b!tl8 

blliDd 'ti komisyon tarafından ltapaıt zarf usuıue satm alınacaktır. 
Bu işe gırmek lstiycnlcrln (1417) lira (50) kuru.,luk muvakı<at 

nat, }tar.unun tayin ett!ği vesikalarla tcklifler.ni mulıte\ 
ı;tın saat ( 14.30) on dört otuza kadar komisyon reisliğine 

zımn.rr. 

Bu işe aft ~artnameler iwmisyontian parasız olarııl< 

Ko;·Jonılan bildirildiğine göre Ja . 
ponıar Hongkongun stratejik noktala_ 
nnı ellerine goç;frmişlerdir Sokak mu
Jıarebeleri devam etmektedir. Şehir 

bilfiil Japonların ellııdedlr. Bununla 
beraber başkumandanlık belki ııl'1il 

halkı konı.mak için harekltm ağırlaş. 
tmlmasma karar verecektır. 

Ilongkong 88.h.lllerlnde uemirll bu • 
lunan lngilı.z harp gemileri tamamtı. 
çember içine alm.mışlardır. Bunlar 
ted!1.cen tahrip edilmektedir. Japon 

T.:ı.arrnzux; llkb-::lı1rıl:ı, daha. bilyllk 
Jm· kuvvetle tekrar ba§lıyacağına, Ber 
ı · le hiç ldmscnin şUphesi yoktur. 

lranın yapacağı ittifak. 
Pazar günü imzalanacak ol&.ı1 

İngiliz - Rus - İran mnt ıed.:si 
gereğince Büyük Britanya \ e Sov
yetleı Birliği İran baltimiyetini hi
ma.y~ ve İran arazig;..ni her lürlii 
taarruza karşı müdafaa etmeği \'a
deylem.ektedirkr. Büyük Britroı.ya. 
ile Sovyetler Birliği, meml«l:ctin 
.ı::iyasi 'lı'e iktrsa.di haya.tına milda -
halede bulunm'!.Illaf,1 da taa.lıh il t 
etmektedirler. Muahe<lc hükümlcıi 

3 - l sleklller 1941 yılı ticar ~t odası vc.-,ikasilc 2{9 sayılı kanun a. yazı. 

::.:·:;ıa.-: ~: :::,~:'~:=.v:~--:.::oı.~ ~~~: .. ,.,,.-;, Em la k sat rn a 1 m a k isti yen ı er · 
l Emlak ve Ey:an1 Bankasından: 

. -~·· .. _.,,.C';:-.·-. ,\ ,l:.· ._ ... ,.,.;.:9;,:.:,",<,'."; 

tayyareleri iki mayn tarama gemUıfni 
bomba.rdı:man etmişlerdir. 

Malayaaa vaziyet 
Delı!l.i radyosu dtln ögteden aonra, 

Malezya yanmadasmda Kepar cyale. 
tinin tamamen Japon ordusu tara.tm
dan işgal edildiğini ve .Japon k;.ıvvet. 
lerinh Kota Bahru tren yolu !atik&.. 
metinde mUhim bir taarruz Jıarıeke • 
tine geçtık.lerinl bildirmektedir. 

İııgiliz kuvvetlerinin Hoııgkogu mii
da.faa için çarpışm.ağ& devam ctUk.!c. 
rı. Hongkongdan haber ver'.JmekteJ.tr. 
lltlıttemleke valist. Sir Mark Young, 
:mdyo ile neşrettiği bir mesajda <:sır 
~dUUıciyo kadar vıı.zifcsi başında ka. 
lacağmı bildirml'.jlir. 

'Japonların kayıbı 
Paıtifilt harbinin başlangıcmdıı.nbe. 

ı-j Japon bahriyesinin bir torp do mulı 
l • ı.ıı, bir mııyn tarama ge!nisi, G deniz 
altı ve 72 tayyare ka.ybetl.ıği rcm:ıen 
haber veriliyor. Bir ı· u .azQr vo bir 
mayı> tarama gemi!Ji hasara uğrtırnı~
tır. 

Jngüiz kuvvetleri Trablus 
T oınaklannda 
J~ahlreden A!!Sociated Presse bPıiL 

rıliyoı•: 

P..esmon haber verilcliğine göre, ':n;:-_ 
törlü İngiliz kctJif ]{Ollan, Trarılt:s 

sa. girmi§lcr ve 2(0 kilometre me~
fcye kadar sokularak bir tayyare mey 
danında mihverin 24: tayyare.J!nl tah
rip e~leı-dir. DU§man garnlT..onu iın 
ha edllmi~tir. 

Orla§&rk inf;iliz umumi kara.rgi.hı 
t.ebUğinde, İngiliz kollannm Bingazi 
nılldatilerini püskürtmekte olduklar. 
ve bu sn.da daha bafka. İngiliz kuv _ 
\"etlerimıı Cedablaya doğru ı1cat ha. 
ııooe bulıman mi.hvor kuvvetlerine {lid. 
t!etle hticum cttll•leri söylenmekte ~ir. 

Şark cephainJc 
Şark cep!ıı.:!line gelince Alnıa.n teb

liği Sov)~t bUcumlarmm ali!m lml<?L 
gmı, AJman asltcr;~rinin inatta nı'.l _ 
k11.vemet cttık!erlııi blldirmektc :ır. 

Lon<i.-a aallUıiyetli mab.tillr rlııc dl.in 
giden lı:ıbcrlcr" göre Ruslar ÇQk ge . 
nl~ bir cephe ü:-':lr!nde ileri h:lr"l"H 
krinc il• m cdivorlıır. 

l'Wsmi Tas aj1nsı bildiriyor: 
Diiı;manın kuvvctl~ tahkim c.lltmi5 

ıne,•.zıler tuttuğu ve h~cumlanmızı 

şunlardır: 

1 - İran or<lu~m yalnız ınem · j 
Jcketili dahili müdafar.sında ktıll:ı-
mlacaktır. 1 

2 - İran, Britany.:ı ye Sovyct 
:wvvetlerir.in 1r:ı.n dnlihincle bulun 
mal arına müsaade edecek. fakat 
tiltün ya.hancı kuvvetler, mütare
keden 6 ay sonra veya sulh mua. ı 
hedcsin.i.ı1 akdind memleketten , 
aynlaca.lda.rdır. • 

3 - Sovyet ve İngiliz .kıtalaril'! 1 
levazımmm !randan serbest geçme 
~ine müsaade edilecek. nakliyatn 
1ron amelesi yardımda buluna,,a:k
tn-. 

4 - 1ra.n ~lmdidtıı ıneveut bulu 
nan sansüre ynrdon edecektir. 

5 - İran, mihverle ve düşman 
t..':l.rafmdan iı;gıı.l edilmiş bultman 
ıncmle!ı:etlerle ı.liplom'ttik münııse
b~Uerini kesecektir. 

lran muvasala yolla.nnın Sovyet 
ve Brit.anva kuvvetleri tarafından 
kullanılın~<mı.e. ve tnı.n iktızıdi ha- 1 
yat.mı korum:ı. usullerine ait mali ı 
ınüzake.relere, muahedenin tasdi • 
kinden sonra ba§lanaraktır. ı 
Bir Türk vapuru daha 1 

1 
Batırılacakmı§? ı 

1evcstıya ya:r.ıyur: İnanılıt' I< ıynak ·ı 
ıardan '·erilen mahlma.ta. göre. bu 
son günlerde meçhul hir denizaltı ta 
rafından üçüucü bir 11lrk ticaret ~-

1 

miııi daha. batırılacak, faknt mUret , 
'tebatı lrnrtıı.rtlacal;J.ır. Çiinl~!i bunla• ' 
inı arasında. ;:ahit sıfatile ktıllıı.nıln ! 
cak Alına?ı Rjıtnları huluna.caktır. 

Denizaltı ~omisi tayfaları hu 

cıı 'ilığt lıilahıre S·:>V.)o tl~r B;rıı8inc 1 
yilklcm.•k :rıaksauılc Sovyet ılenlznltı I 
tayfolarmın la~ıdı·~ı ·ş·ı rotleri lınm:! 1 

r J:ıroklıudır. 

Almanların \'Crı! ; ;'• çok gizlı enıi• , 
bt'dur. 
Almı:n aj3nl ll'l Tilr'< ;-emisinln toı 1 

pıllenmesin1"n sonııı 'fürkiy<? • So\• : 
JCt Rusya mün .s:!bttlcrinin hllrl lıi" , 
dcvl'CY" g-ircc ı;i:: ! L'ılır1ün ctnı cl\lc • 
•ıiı !er. 

~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~--~~~~~~~ 

Ada.pazarı Asliye Hukuk Hakimliğinden: 
Mıld(ie.:c.lcylı: Adapıızaı ı Akyazının YU\'Olak Kö. ılcn Hıir;-:yin oğı 

duHüm!ı.ı Mehmet. 
K.ırmtz llyıa.s ku:ı Hıı.nifc tarafmdaJı aleylıiııi:r.d.:! a"tıt:ı bo;ı .n 111 

sınuı yapıl:.ıı:ı tahkll.at "·e mulıakch>e .sonunda dıı.\.1cilc boşıı.nmanızı:. \ ' C b; 
.lllDe mtlddett~ yeniden evlcnmemeniu. <lniı- malık•'.'Incmizclcn sıı.lıı- olan Hi. 
7.9«1 ta~ı ve ~16/lH2 MYJll ııamm il!.\ııen t-:bllıjino ve lı:bıı hlHfüm ilünd\ln 
ili.-,arcn O:llJ4.>, .nd h myi-z ecnM"f<l1oı; tak ' rt:C !,ı\mtn ;>at.yut lı:CS~ 

Küçük Tasarruf .. 
2 .. 

Hesapları 3 .. 
l!H'~ u:r.Ai'lilm PL.:\~, 10 .. 
li.EŞı >F.LEI•: 2 Şubat, .ı 40 .. 

1111\ I!>. } ·~sto~. .! tı.ı.r.. "O ,. 
ritl';nrı t:ırlhlerlnde j 200 

..-ap:lır. 200 .. 

• .. 
700 -1500.- .. 
fi(, = li.iOO.- .. 

, (1 ., = ~500.- .. 
1 o .. ""4000.- .. 

fiP c: 2.100.- . 
25 = ~ooo.- .. 
10 ,., - 2000.- .. 

Emlik Sl'.'~tn almak istiyenlerin bankamıza müraca 
la pazarlıkla sat!lacak emlak listelerini tetkike 
ri ilan olunur. (10151) 

- . ; . ~J..." ·:~~ .... ~· -:· J_J' ·-· ,'. • ~~ 1 : ; , .• ··'· 

Nafıa l-' eka~etinden : 
Eksiltmeye ltonulaıı iş: 

l - Manisa. suişli!ri üçüricil şube r.ıl!dürlugil mıntıkası 

Marmara ı;öıU sadılesi ile Gediz nelı!i ve besleme kanalilo boş&l 

nalı arar:ııntla. takriben 13500 on ür Lılıı beş yUz hektar g._. 
arazinin Nirengi gebekesiDc mQsten t t<' >'ıyc ınünlıa.mli haritası il• 
versarundan sularını bu araziy aJutan Kemer, Çerkes, Po 
kofa.lı, Çaparlt ve J\dala d"rdt.:rı.ı:.ı şcrıtvarl hıı.ritalannnı al 
muhammen kc:ılf Leoeli vahidi fi at esası üzerinden 40500 llradit• ı 

2 - "EJksUtm:.l 16.1.9'1'' l !hine rastla.yan cııma. gllDU sa.at 
Ani· uacla su i§leı-1 reislfğl 'ı nst içinde top!anan su eksiltme 
' onu odz..:mıda kıı.pn.h zarf usulivl apılıı.caktır. 

3 - 1stel<l!ler. eksiltme ~ tna ıcsı, muluıvcle proj~ııı bayrncııtl' 
leri genel şartnamesi, umumi mı ~lerı !ial"tnamestle hususl 'lfl 
~.artnameleri, ve projeleri 2 lira 03 kuruş mukabilinde su tşlerı re 
rlcn a.!.ıbllirler. 

4 - Eksiltmeye gl.rebilmtıl> için istchli'erin ~%7 lira 50 tl9 
muvakkat teminat verme"i ve ckslltmeıtln yapııacJ.ğı günden en a1l 

evvel ellerinde bulunan en ~ 5000 hektarlık b~r arazinin takeome 
ritasını muvaifal,Iyetle yaprnı~ olduğl!n..1. da.lr vesl'•a ile blrliltte 
lckçe ne na.ia Yel{lı.letine ınl\racaat ed rek bu ışe mahsu., olmal' 
vesika almahı.n Ye bu ves!k:ı.yı ibr:ız .,>l .'leleri şarttır, 

Bu müddt içinde vesika talebinde. :.ııunm•yanlar eksiltmeye 
•leınezlcr. 

5 - isteklilerin tek1lf mektuplaıvıı ikinci maddede yazılı 

bir saat evveline kadaı· su irıleri rels'lğine makbuz multa.bilinde 116 

rl lı\z:mclır. 

Postada. olan gE:cikmeler l<ab:ı1 cd!lmez. 

lıtanbul Belediyesi ilanları 
Halıç fcnerlndc 'ı'evldi Cafer mıi1..ı.lı~.,.ııı..:ı l• ,r,~~-~cı soka.., • .uda ı.' 

1.csap 389 da kayıtlı Fener F • .:m lnz ı.ttcs, L.:ıas ın vc::-r;-1 borC"'.ınd'.111 ~ 
tahsili emval kııı.ıununan hü1'i.imlcrino ı.e t!lh~ıkıt ko ... 1 ;i"nwıun ıca 

tevfıkan borcun tahSilin!n lt;,ntni için h:ıci;; ol'..l•n a! :1J. !: ... ~ ı !.a!l~ 4 

glnde bir ka.Sn, bozuk bir adet yazı maki ııesı 2 tane b"/aZ çiili s,iJ;.n 
ııe demiı' lökmc ı::obrınm 25~12.911 tarih nde perşeın'Le ı;iLıU sao t 11 d~ ı 
kur mektep binasında açık arttırma suretile satılacağı ııan olu.ıur. lı 

Keşif B. tık Teın. 

f.80.80 66.06 

1560.80 117.02 

* ıv: * 
Cihangirde Sormakir sokağının mevcut t • •11 

kaldı.rm1 i 1aatı. 

Karaköydc domuz ve gtim~·Uk sokalc arı ile ı.;:l~ 
:.skelcsirlln tevsi o lıen kı.ıımının parkP. kaldt:1 
şaatı. 

Kesif bed~llCl'ilC il!~ tGminat miktarları yukarda yazılı iki p:-:t.r<I 
inşaatı -ı:yn ayrı a•:ık eksiltmeye konulmul}\.uı-. Keşif ,.e şartnamclcıı 
,.e muamelat müdUrl~"il kaleminde görlil!!bilir. lhale 2-6.12.941 cumP. 
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