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Mal saklı yanlar 
Mülkiye evleri tarafından 
beganna1ne ile bu malları 
teslime davet edilecekler 

. . . f Kanun meriyete girdi 

1 

ıberıtrop dıvor kı · ıcabıada ev, dlklrAa, depo 18 11er aevi 
Ruslara j binada aramaıar yapılacak , 

ilkbaharda re z~:~i~~ ~~~:r~l ;;l'f~;.~~=1<~;~~!~ ~ ~!a~~~~ \' ~.~.t •. -.ü•:•ün"'"deı''·"'·"ı- · güne ııDJıları çoğt\Lvı Amerlt.un t.a;narch•rl 
maddelerini deglştiren kanunun tatbiki etrafmoa Yeni talimat vcl'-

,J b • mi~tir. Valiler veya mahallin en • ___.... -----
SO n \.:ar eyı büyük idare amirleri kanunun hu. A lı 

audu dalrJJ.ine g!ren yeni hükümle- l i:k A t • İngiliz - Amerikan 
harp kabinesi l"ndı·ı eceg-~z ri birer beyamıa.me ile halka il:\n h-f·an ~ ume l 

edeceklerd r. Beyannamelerde, dev • I ı 

-o- ~~;:~~=
0

:~=~~~: Karadenizde bir tek Alman Baslarla snlb pılınw.n bu maııan teslime davet ·Dün 
Vaşingtonda 

toplandı 

babis mevzuu ed;lecektir. deniza.tısı bulunrnadıg'<J ını hu·· -
Bundan son...-a kanunun ''erd'ği 

ae-tıutr =~~ı:!:~~=~n~~1~; kOmetiW'lize res"'"'en bildird ıl 
llc-rllıı, :: l (A.A.J - Almı:ın hariciye icabt halinde depo, ardiy.e, dük.kan, 1 1 1 1 1 1 1 
ır1 von Rlbc::ıtr p r zctcclyc • ·ın ı • ı b"'-

nıa.gaza. ev gı ma SaK ana 11.me- ~ :!3 (A.l\.J -- Anadolu }... YC!tı bir denizaltı tarafında.n batmla. 
t>ttğı bey n tta d m • r 1 

: si mümkün görülen her nevi bina- jansınm aalAlıl~uı ıııahflllerde.n öğ catı hakkında Tas ajansınm dUn ge. lçUma iki saat 
si rdl 

Rusya ile '1lh bahis mevzuu do- Jardrı. arama yanılabilecektir. .. tl ce ll 
dlr. Ruslara ilkbaharda son darbe. • . • rendiğlne gore .\Jn:ıaııYa. htik(lme tfrettığl habere atfen Karadeniz. 

1 d•- • ,. AJmıı.n ordulan ve mut Bu şekılde arama neticesinde bir uçuncU Türk "Vapurunun da mUret. de bir tek Alman denizaltısı oımadı. 
n u Cl:eoız. b '· ll d edil So t l l ıtn:ıı •• 1 1 k .. r h rp edecek • 1 ulune.ca ..... ma ar. musa ere e - tebat1 "''Ye ı;aı·euertni ta11yan A - ı- Ankaradakl bUyUk elçlllğl \-a&ta. 
' r sonuna " -ı "b" '' 1 hakk d 1 rılle l..ondra 24 (A :\..) BBC ·erl ri blllrlcr 1 ceg gı ı <:a: : ı t?.11 ar_ • m a da man ajan arı oltı.cak ıJlllllYeU bilinınl. hUk(lmeUmlZc resmen bildirmiş , • - • • · 

i 1 
~ roa Almanya. kanunun ye:u Ytızcıttfğf agn- ceza - tır. Birleşik Amerika devletleri relai 

' gayreUer a um '' - ı ta" .. "k l t t ------- R lt 1 lt n.... kili ,..~-ı1 't, v ,.··m'veccktlr. .nr ......,. o unaca ı: ır _____.. 1 uzve , ng ere L>G9ve '-""''~ 

Sanyer ormanında soyulmuş 
bir otomobil bulundu 

Ekmek 
tevziatı 
~ 

, Çocuklar, büyükler ue 
bedenen çQ/11arılar için 

Ayrı &Jl'ılldtıta.r ar 
teıblt edtrd 

An}<aradan bildtriıdiline göre <!\< -
mek tevzlatm~ karne usulllnUn tat. 
blkine. öntimUzdekı a'l t>a§ından iti • 
oorcn başlanması ın~tcmehllr. Ço. 
cuklar ve bUyilklerıe ııe<1enen, çall§an· 
ıara ayrı ayrı mtkta.rıar tesblt cdilm~ 
tir. Karne usulUnUu tatbikinden sonra 
da herkes ekmettnı §ııııdi almakta ol. 
duğu yerden karncsındeld kuponu kes. 
tırmck surctllc a.ıacaıctır · Kameıcr. 
belediye teşkllll.tı tarafından tevzi c. 
dUecektir. Bu huauataid karar H!n e· 
dillr edilmez karneı\!r doldurulacak "e 
halka dağıtılacaktır. ---------
Filip~nrerde 

vaziyet 
fe~alaşıyor 

A111t rHcada grevle· ~:n~=p i~= .
11

~ 
,... harp ıtabiııe9i düP Mıtam ilk top • ... la Am e geçuırer laıitıllml yapnüttır. • kabineye 

V-,ıngton, 21 (A.A.) - Patronla. Ruzvelt ile Çö~I riyaset etmiı3 • 
rın llıUınessiılerl aralarında yaptıkları lı:ırdir. 
tOPlantıda grevlere meydan verme • Harp ka.b'neslnfn toplantısı iki 
ıneıt ve lhtilA!ları musllhane çarelerle saatten fazla sUrmUştnr. İngiliz -
balli!trnck için bir anlaşma nkdctm~- , Amcrlkan mUzakerelerirrin genişl=. 
ıcr<11r. (DeVUDJ 4 öncüde) 

Basma satışı 
Tevziat ofisi kurulunciya 
kadar fiş usulü kaldırlldı 

$llnıerbank Yerli Mallar pazar " ~nden itibaren, isteyen her vatan 
ı:ın llıüdU 1·· -·· basma pazen a. oa.s, nilfus tezkeresi ile benıl>e:r e"' r ugu, , • 
rn t"ıtan bezı, b:ıtiska g hi cşynnııı basma tevzi yerlenne mlira.caa.t e-
~ d~ını tevziat ofisi kuı·uluncn) n C!erck dörder metreyi geçmemek 
kS ~r serbest bmıl;r u.ştır. a.rtile yukarda zikredilen eŞyayı 
~Uindiği gibi, bu gibi eşyanın ım.tm alabilecektir. ~ usulil kal· 

ı-& k1lllar:ı evvelce de serbest yapı - dııı::lm·ştn-. :Müşteriler. tevziat ma 
1 r d "'tı bilihire :n tizamı temin malt hallinde Siraya girerek istediğ' ms. 
~~le fiş usulü ihdas edilmişti. Sn- lı sa.tın a:taca.ktır. Ancak bu karar 
~ t dUne kadar nlıfu.s tezkerelc- dn muvakkat bir zaman i~lndir. 
~.~h_taın:ştu"lan fielerle yapılırken reniat ofisi faali~ete geçince yu-
.;ı-t Vokalctinden gelen bir n • kıı.rtki mall:ırın satış ve tevzii işi 
~u usul kaldınlinıştır. Bu - ofise verilecektir. 

1 Bahrılan Amerikan petrol 
gemileri 

Cörcil 
Amerikalı gaıete
cllere beyanatta 

bülaada 

Aımanya 
Akdenızde 
bir taarruz 
hazırııgor 

942 senesinde 
ing ılterenın istnası 
ihtimali de vardır 

Singapur Uzalqarkta ttlllT. 
ruza g~ecek va~iyete gelin • 

ceye kaJar miidalaa 
edilecektir 

V(Jfington, -~ (A .• A.) - Sak 
günü Ruzvelt gamtecileri kaboltl 
eBD.a.Spıda nazır bulunan Çörcil 
demiştir ki: 

Singapur, müttefikler uzak 
şarkta taarruza. geçecek vaziyete 
gelinceye kadar müdafaa edile
cektir. 

İnJ?;iltere başvekili ı;unlan da 
söylemiştir: 

(Devamı 4 8acicle) 

Hong-Kongto 
Japonlar 

adaya 
yenicen ~ sker 

çı ı< ard tlar 
lngiliz kıtalan ıehrin gıap 
taralını fiddetle müdalaa 

ediyor 
Loııdra, :u (A.A.) - .B.B.CJ. 
Hongkongwı kahraman mtldafilerl 

ağır zayiat vermektedir. 
Hongkong mtıdafllerl parlak bir mu 

ka,·cmet gösteriyorlar. lngWz ~ 
ikt Japon gemlsfııl batırmıf).ardır. Pa. 
zar gUııU. adaya ıoo bomba &t:dmlD • 
tır. 

\Tlfi, U (A.A.) - Japonlar Hoaır· 
kong vehrlnln prk kımıma b&klm b&. 
lunmakta, lngll.lzter de &ıehrtn prp 
kısmını §iddeUe müdafaa etmekt.dlr. 
ter. Bununla beraber vaal)"et ciddidir. 
ÇüDkU Japonlar, dtın adaya yeatden 
asker çıkarmıf].ardD'. 

• • * 
Ottava, :U ( A.A.) - AmiraUlk D9. 

kamı vuıtaaile mUdataa nearetın~ 
gönderilen bir haberde p:syte denUmek
tedlr: 

Hongkongdakl Kanad&blanD ftai -
yeti naziktir. 

List11rleri ve camları sildi möş otomobl 
Ua içinden bir pa.to ve bir çorap çıktı 

Şoförün öldürü(erek /asi ik-
lerin çalındığı sanıLıyoı 

-...,.__ 

Japonlar 
Lüzon adası
na yeniden 

asker çıkardı 

Len·ngradda 
"8kerı b adelLer 
bombalandı 

s ---0--
0 v yet le r in taarruzları 

B püskürtüldü 

San l•"ranslııko 2,i (A..A.) - sahil 1 
açığında bir dÜ§man denizaltısı ild 1 
Amerikan petrol gcmlı5lnl batırml§tır. 
Denizaltı t.tarruza uğnyan gem!ler • 
<Aen blrlnln içindekileri kurtarmağn 

çaıı:an balıkçı gemuerını de bombar • \ 
dlman etmi§Ur. 1 

Sovyetierce 
teyit ediimi
yen üç haber 

(Yazaı ' ÜJM'llde) 
Sarıyer z:ı.bttası ve müddeiumumi • ' bili herha.ngl bir yerden çalarak bura. 

ifğl pazarte ı gUnlliıdenberl esrarlı ya getirip soyduktan sonra kaçtıkları 
bir hAdisenin tahkikatı ne mc~ul bu. da hatırdan uzak tutulmamaktadır. 1 

\ Iunınaktad:r: Blr cinayet olma~ıı ı:liphesinl en fazla 

Japon k11vtetlerı 
balll taıll 
kallanıyor 

Pıızartesl stınU. sn t 10 sıralarında nrabada bulunan palto ile çoraplar 
Sanycr ormanı clvnrında. devriye gc.. ltuvvcUc:ldlrmektedir. 
~en ja.ndarma.Jar, ormnnm 2Q-50 met Htdlısenln aydmlanması için cllenı. 
re kadar iÇCrl.slnd boş bir otomobil mlyctle ta!ıkikat yapılmaktadır. 
görmll§l<'rdlr. Otomob.Jin yanına gldl
lip bakıldığı zaman, bunun 1Ast1ltlcri. 
ntu sb1<Ulmllş, camlnrınm çık:ırlılllll§ 

\"t."l!air eııyalannm çalınmış olduğu an 
ı~tır. 

Otomobilin içinde bir palto ile bir 
cift de ~rap bulunmuştur. 

Otomobllln k mo ıı.lt. oıdu u 'iC han 
ti o!ör tarafından kullanıldığı benüz 
tesblt edllemcm ,tir. Otomobil sahibi 
§Oförlln, belkJ mU t rl gibi görllnen 
.._ kimse er tnr:ı!ındaıı b~r&Vll ~e.. 

• ırll rek, uldUrUld 'ğU ve imdi bir 1 
u p ı d n 1 tıkler ç. lındı~ı sa. 

Deyli Meyle göre 

Vaşingtonda 

20 milyonluk 
bir ordu teş~<ili 

isteniyor 

[JOndfa, 2~ (AA ' - B.TJ.c· 
ı Fil ipinde Yaziy~ • ~ittikc:c .fena

lıi.şıyor. Bu Sabah s_aat ., . te 
Londraya gelen res111ı .\merıkan 
tebliğine göre Jap0nlar. dün 
Ma.nillanın 110 kilometre cenubu 
garbisindc kain Altintonar civa. 
rına mi.lbım kuvvetıer l'lkarmış
lardır. Manillan!n şiJnali şarki 
~inde :.lin Linnyede de Jap0n· 
ların tntliki a.rtmaku4tr. Jap0n 
lar. burada hafif tarıldar ekulı:ı.. 
myorlar. Amerika tayyareleri 

( A~) 

ııd;1°hn, 24 ( A.A.) - Alman 
r J~ ~ bildiriyor: 

Avrupa ile tren 
münakalatı 

,, ta{11n.ırrad cephe::.indeki Alman 
ı- 1• arı 22 ilkkanunda. düşman 
P'K1~esinin topçu ateşinin \'e 
~r ~ar·n nimayesince yaptığı 
bl .. sl ~ taarruzu geri püskürt. 
O:~ (!l"dJr Alman to~uları Le· 
rı111.R~ad'ın askeri ve sınai hedef. 
er'~: bombardıman etmişlerdir • • 

~rnı~~~ar~1~~~s:~~r;/~Ü:1~- \ Bulg? r demiryoUarı ıd ~resıl 
~etırn .. t· 
~~~ ce:;:::sl~dc Alman kıt~lar~ bir anlaşma yaplldı 
~ d°e C!t krtalarınm Alman ıı;ıw 
111 t bulunan bir .... ırta yaptıkla 
rı <ıaı-ru.zu geri püskUrtmC 
;_e Il'lukabil taarruza ge<;erek l' 
~VVet tankı tahrip etrnislerd;r ---- --()-----
50vye t tebli~ 

(}'azısı l iiılC'iidc. > 

cwıaakalltta ılirai tamını için waıon 
mlbat eıes yapılacak 

Bu~gar Devlet Dem ryolları Jdsı· 
,•sile milz:ıkerelerde bulunmak ii. 

z ı e Sofya 'a giden Deıniryollan 
ıııız umum mild\ir mua.vini Fuat 

~inciıiuran Ue lw-eket MiNi& 
el mM~, ll°ftid Ankal"l.ya 
,.e Bulgaristanfa akdedllmit 

(De.ftnll. 
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PARTı GURUPUNDA Dün bulunan 
gizli nıallar 
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1 i! s 

·- HAVACILIK 

Şark ephesin
d mevzi harbi 

Tarihin Büyük Maceraları 
Meşhur Cinayet Davaları 

-----o-o---
Hava kuvı1etlerinin bu yeni vaziyet 

l<arşıszndaki hateket tarzı ne olacaktır? 

- DllnJdi sa)'ldaa de\'U1l -
Janai>•on omuz li'ıkti, BastJd: 
- Sen buııacla öl~bin .. diyf' 

bomul'darv.lı F\ınldea bajırdı · 
- Beni oldUreceks!niıı bıı. : .. 

Siz benim n.kro run değil ~ · 
hlısi~Ol'l, J~n .. ben seni öllm 
den kurtannadmı mı? .. 

Sinemastnda 
rlk "iınl7~ Tf'l: 4CS80 

·w.ınıı ve vnsıt.ab.rlnın tayin ede. 
ı ek mUdafn.:llanna imkf.J\ ibtthmma 
ı tayyarccilerln ;pek de fMla bır 

t y3pmıı.ema e.n<Pcl -01mu~lnrdı. 
Ih son h:ırbin b bdt:!ı günd n

eri hUUın 1 ar k§t: yıtdmm ndı 
. tında ve htı.s?ml~ı <iaimrı açü -

ir. 
.Mil afu muvziletinjı t.ımyylln 

clmlş bulunm~ havaya kareı ko • 
:-umun tc.rtiplctinbı da.ha tedbirli 
v tıcs:ıplı yerle$irjlm~ln1 temin 
edecektir. Bu mev:zllerin malzeme 

~:.: .. -ABDUl VEHAB 

MESUT Günler 

- Bu m~n ussndoı şrtılt 
Ba&tid ~c: 
- Haydi, w:ııt.mıyaltm ! 
Dedi. 
Bankal ~t iQ!nde kJılmlfll 

mani Qbnak 1aU>m$U; !&kat kan· 
I mini Olm!Ji: "Ka.üllıcrin :i§Joe luı. 

t'l6llmn.z!'' dc-~ti. na.u.ı, ibtl,)•.ar 
Mltiml 1ı:olt.:xkla.nndaıı 'c kat~. 
dan :kavrayıp :m:ı.aaıun üzerine ya -
tımmlt :ıst.emlşt.i. Ftlllm.t, :Ql3'a de' 
rilınla, her 1kie; de yere )-UTal'leıı • 
mıştı. J~uı. FU&ldesi ~ -
lc~n. BelçSkalı Xo1&ni da. belbtıen 
l:oc&uKln 'bir b~ ~ M1U1tı: BQ 
;ala: 

- Herihu U)ak.l&r.LW tut!. 
Diye ıemrettf. Banko bilüııuıı 

yak1anm tutbl. 
Janslyon göf;sUne ot~; Bu

tid, çcncairıdmı vo ~ ta -
tup hefmı 8'eırİYC dojnı kamrtit 
lJebhn kano, k~n mr ~ -
nak getirdi, Kol.om da, ~ 
k.u 

Bu clM.yete .iki .adam dMaıa 1& • 
hitl olm~tu. onlM" da, kapı iıllla. 
de bekliyoriardı, i.simWi Miuab'c 
''e Bak olan !bu adamlar, ceseal ll'" 
:ıağa edat" göturnp attdr için 
tutulm~ ~i ıı-gr..t 

Fualdc:sin cesedf, ya.tak ç4ll'f8f • 
\arı.na rüdt, cebh-..den tıkaa a • 
alıt :rlan Ja.naıyon ~ panmrı 

E:ınk h ,; erüikr, sa.U K.,11Ll"l1m 
ne d\11> • 

Gece >'nl181.lla sc. ıra. mef'\lro 
file ~oJ çıktı. En onde, lıer an 

,.. azır 'r t.U!ekle Ba8ıUd yü -
niyo . Onu J\orbrd ile Banka. 
takip cd:yomı.ı; aonrn ceicd5 tqı.. 
ynn ?rga.tıar, en geride de 3'8Jllblon 
gcijyordu. Bir~ eaata 2* )'&. 
ıiiylltften 80ıll1'8, yatak ~ a. 
çıı.raJt C(.'fft, Bast:id n Kaı1mnlın 
kuwetll lrollarlle ınnağa tnilıbl • 
m.wtt. 

B.~knl, ıtirafmd& M..,..., lf8A -
:ı:onda.n h~ bahsetnıemi§U. Jl'abt, 
cinayet &hnesi, gllal llmdımrı :Dk 
ifaaatm.uı en i~e tefemıatma Jııa.. 
dar aym idi. 

llaöam Monaxı, J~ mu. 
JiUaldCŞirı JlÜ ~! J'~ 

'nu niçin ele vermiş, 80WB ıılcjıı 

Jlieman olmU§tu:'. 
Ban1tal ölmecti. lılliddeJIDı.ımı j,. 

çin, c.iM}ıet, btitllD ~Jakbğı ile 
m.cyı.laadaydl. ~ hAıkim hwıu· 

T Al(SiM ve SOMER • runda, bunmı hiobir kıyıneti yok -
tu. ::;uı:lul:mn itirafı, kuvvct.Ji, 1ko ı 
rodioi phadeUer l!zlmdl. 

Rodez cina)'edi mü~, ı~ 
Ağustosta ~ladı. 26 celse aUnll~ 

~~;~!!!!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!!e!!!!!!~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!91!!11!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!,__~~;i;;;;;;;;;~!!!!!!! bir netice) e vanlamadı, 25 mut f --== 1818 de, Gn'\-a dos, ıun Al'b! ~ 

A~ 
istilası nasıl hazll'landı 
l/R!JPJ Harbi~~~~k 2J 

YAZAN: CLll•FORTD HOOJ<. 

Ub ıı.:ı· . mahkemesine dcvredild!; 11t9btelf{ 
ı \l bır taarruza r.e. m yı ı celselerde :;oo ~·t dinlendi 

~it . me imk n m zdt Fnk t he~eti lıWı:n 'i t.enviı e. 
v~ rn böyle son derece n. c.:ecclt t k lhit Mıwam Maııaımıda; 

P t ti tının dmnz görUnen bir ccdikodus .. a hudutlarını 3fllD 
s •- < ··nyanın makndd.'>t'a- davn.tımın bu Cr-? vbgk ~~ 

1 ..., \'il: ı, l· e r \'\' Jrı akla bu c· \et dil\ mm bu gnrlp Be -
r r-- ~ ' ·ı ten evknlM hidinc Fr:ıns zl .lfa<l:un M::ınsoaj 

· . n C' mıı oldu. ''Ba n Ytılı:ı.n" !iknb n t kmıftJ 
~\ rip hi :.ı Mad m Msnzonun tsi.icvapl n eid. 

lı .. ö ' " i · bı · den arjp oluyordu; bir cellıedfı4 
· v, h 3i c+ıc !sv~li mü· b~i . doğrtı söv ive ~in Yemtrı 

rı ::__bu du,..,N-ıı tarafa bak- t ' ten ra · 
*'i~ ··°" rnıştım. M ham u· - Butün lnMnlık mze, .kürk.unç 

zun, up~ bo} iyle daima bir sırrı nydmla.t3ca.k b'r melek diJ'e 
tn: i1 ı; <l' ~ nz"ycn o ar ıı.. oolny r .. 1ınlk ız.i ! vecek t kdllı 

h b r m 8 arndıl· ede<' k i.!tı An ia "ı'lll lm:t, ne 
n SOfltıt ~l>~·n onun t!Ol ta. blliy l!i n ~tı:;Je' 

:Yt r :ı. u otur Dodi. :M'!Ld m Mıuu:o 
t ' ird ı n<li.s 

- li&yır . 'emın e<kT.:m ! 
- Söi'le' 
- Bclkl ~ ; ak.md:ı lrendisiıı 

m~ dana lt01 &r... Rodcz mUddclu 
mı.:.misioe benım ·imlerimi vcrcre 
ifııea.tta bulunm .ı '50nra tdr 
i~ .. in..\lr ~~-· Anj&lron.., 

Maıuıcın ill'Jrrilll tafıyan bu kadı· 
ım bana t'Ok ben~ b\hmin c 
~riın 

- &k!l!!l bu ll&dm biu.M:. eiz < • 
ml)'MIDIS ! .,. 

Madam dö 'M"'IOO 00 au&l kar .. 
~um 'Wlrvba~, k~n 
re lince J9ticva.p dewm etti: 

- Bu kadın nerede ııakltuııyo.r 
Bı.r c1 ayeun nınm ~ta 

\iodan aza.b du;'Dl~ mu 9 

- Nes-eae nklanııhfmı bll.oHyo • 
rum. oieda.oı aı:at>ı <la:ruP duymu • 
dıtmı ibilm~ • sir.c tekntr ederi 
bu ~ ben değilim! .• 
R~~.~o.~ 

tı Te m«ıddeiusm=f de, Madı::n 
MUl@DO, ~ti olduğu gibi an • 
•ırtmesı için ~lardı. Ntıluı• 
yet, Vedan Manrım., pkdd.t.e tsh 
tif ~md:e.n tevktf edildi. 

Bb' ~.Bama!: 
- 'MedelM1 ~ ~e6i b -

nim evimde~. o Jıat. 
de, sen de birJırn saç ortağnıı:wn 
~! ·~ Btati4 de: 

- Ne tJl!i~ ~e! noğn;. 
yu .e,le! 

Dedi. Jıfadam M!llMOllUD ducle4t 
larmııluı: 

- SdlDer. 
Xellmeıııl dllldHdU. BasUa: 
- CeYap "9' ceva.p .. ne blliYO"' 

&llA söyle... edetılyatı bmlk. •. 
Dedl BQ edf!r' bdm yftztmU l3 
ilde~: 

- O lıaldc yUt;t1me ıyıec 
kayım! hice b:tJr 1• Beni tanım3-
<laı. 1111? 
-H~'ll". 
- Sefil .• Boğazlamak ıstedJ 

kndtru §imdi~!. O mman 
belı1 ~en btrl kurtımn?Şt\ • 
ıJ1Bııı1i aimı mut.tam .. 
J~ )'9'iDdel1 fırlacil: 
- Saai bcil ~lttn .• 

cif. MJl dQ be \ Um.den ku 
:ne~ · Fualde-sj 
t"IDJd' 8l'llllllda -c ' • r ml')'dım 

Blııltfd ciUdü : 
- Namarayı bııliolun... Tı; m 

eeJraeielDdc .UY:!. S 1'1rdtcri o .. 
d1*oa ell«J4lriyanız ! .. 

Madam Marmon :metin bir cc • 
'8P ve"'5: 

- V"~ .e.clk bJr fir • 
permc ay.ııaıyor :muaunıız?: Ma. • 
~ ~uzu vlıedamntı iUcrJ.ne 
~cımiıı ~ ~ylediğine, .:mı lt. 
rialsc i&ım ehpmım'l b n (Jkaca • 
ğmı!, -

Haltim, Mad:un MallZOOa rdu: 
- )qdam • J~ m ,. 

oo, onu :idama kadıa' silrllkl!me) ı -
ttis.. bıakibti onJatmn:uz onu kUT'. 
t.Wllbilıir. 
x..mı. 
- ~ :y h.A.kim 1 dıdi. l;la. 

luk.:ıti dabna tahrif cdece~ilr. 
Cilakü, IJMöiin aısusüe, blr ölll -
niln ~mıda, Jıü.ikatl hiQbJ" 
oe aöylelniyec~ime yemin ettlDı 
Mah~n karanna klld 

5C1Çlular, daima masunı olduklarn 1 
öylediler. Madam Ma.nzon. ad e .. 
•I ~ ifadelcrllc ıe 
ğt Ue e :-dmlatı. Rodez mü d •ı. 

mulDfai, Baııkalın iti:ra!a.tn:ı1 olıl .. 
.mündeu :.KıDra n*edilectlt t.ır&
ar mij5tesao, h ya.t.mda, bllh:ı..:lSD, 
bir Jmıh1mae Jıur.n.runda oalii. 
veroezıcli. AJbi do!\yet :ınahk t 
4 .mayııs 1818 de Bastid, Jan )Ol 

Kolarcl, Banknl \ e B<ık ı a 
mnhkiım etti. Ccs i ta :ın ha .. 
mal Mlsa1uje iki ' • Eanb ı:n 
ııst vt> ev h"plen An B n 

lbed kllr'eğe m hküm 
Mndıun M:ır..ııon tahli;c 
c.Jnayet davasındaki eszılttn 
rnr hb:mct ndPn ötürll d 
fr:mklrk n"'.kcti ınillt"ıfntı t 
dltdi • fakat hıt" l"i!phuiz Jd, h 
fd para, onun <'ettarct c fr 
nm bmı karsılı~'l de ildi 

ff. \'ıtrenne"S'dc:n f" ·.r.: n. 
\H.\U:'T Rl'.tl E! J> 

Riitü bıta..,.Ualan11 f14nledlal aqc:ı it pçlnook kntbl hı .. 
.,... Mr 7.8'ft& Tennl'ıl< f!lttnrı 

LALE Sineması 
Uf!lııMaa :rarau.p... Mm.illa ...,.., l'fl9ltla ıtaamet. etaa- rar 

lbtipm fti'lllii ~ .................. 
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21 ILI<KA~l.TN - 1941 

so,rvet 

nadolu a1ansıtmı ter t' •ii 1w ı, 
e Qöre dımva vazive .. ,,., lı •1-·• 

Lii.tlen 5 inci savlamız.da 

teblisti . 
~a~;:ıs~~~~~aii!t~~·~eitebı~i~ 620 gramhk lngiliz Yunanistanda ! Hamlet davas~na 
~j ilkkinunda kıtalarımız bü· f k t lf / J k • b b h d 

tün CtOhelcr<le düı:ıman1a c;:arpIŞ- ya a uvve ve a ya a l u sa a evam 
mı ırclır. / 

Gar:J (l\alinin) ve cenubu t k il hakkı Alman hava edı"ldı" 
~nuz. -

Çirçllin ~eyaııatı lır'~rinin b:ı.zı k~imle- pcr a a arı 
klt • ımiz di~manın şicl. Bir İtalyan g İnin k ti • (Ba~ t.urarı l inride) <le c.a.rııı,arnk ileriemeğe de. Fethiyede kurulan sergide _, J uvve erı 

Almanlaı:.ın Hus}ada". zavirn vnm ve haz• malıallt.>ri is!!;al et· te~hiT edildi mnkale 
>Üyük bir füt!.Jnalle şimdiki ·ırnL nıişlPrdİı', Btınlann arnsında Fethiye, (Jlusw .. i) - Yerli mal- Roma, 24 (A.A.) .ftrikada. ! takviye edı' ldı• 
:le Alman t:-a1T~Zlinu:ı kuvvetiai mü. · bir demir yolu ayrılımı hr haftası dolayısilo her sene yap:. lııgiliz hava kuvveUe,lilnlüğU 
~ksiltmiyeoo.ctir. no~:ta..~1 olan Corh:ı.f;C'\·o , f • fi.-!' i:ın ı:ıergi bu sene de tertip edilmi~- hakkında. İngiliz pı-ol,ı tar.1 - Lood.ra, u ( . ..\-'\..) - 'J'aymis g~. 
, Çörç!l mıittdik t h B~ıvüi: pof \'C Od0 \'"f srhid<'ll varılır. tir. Sergide, 32 santim kutrunöa fından yapılan habcllk e<lon tc:,!nin diplomatik nıuharnl"i yazıyor: 
Okyanusun c .. nubunda tam.biı [J()rırlTcı, l?J ( .\..t\.) - B.B.C: n:ruıd::ı.!innlıı.r, 620 gram ağ'rrhğmdıı Mes.<"aguro gnzetesi ~yoF: Alman havacılığı 1talyatla, Sicilya-
. hareket Cıit1iği haztrl~dıklarmı Dün gece yarrsr ~loskovada ncş- Yafa portakalları '\'C 565 gram n - "Di'5ma11 "Kutris {Amcri - da ve Yuzuınıstanda takviye edllmek. 
söylemi'? ve müttefikieı ·n Al. n'•iil0n rc~!l1i H.us tebliğine göre ğrrlığınd~ I monlar te::;hir cdilrr.i:5 • l<an nv t.ayyarelerW şeyleı· tcdir. Fah:at şimdiye kad:ır şark cep _ 

•manya.da c!ah.'i bır cökı.u .• iıu(•ıı Rushır, Kalininde, merl;ezde ,.~ tir. ı beklcmi.~ti. Halbuki b btmlara nesinden çok miktarda Rı>ker nnkle • 
ıziyade hari..,,;.1;n indiril~<'!: hir cenubu J?;arb!tle ilet·i h'"lrcketlen- -o---- ı~arsr blr çok hava rıferinde e_ ıJiimediği söylenmektedir. 
ı darbeye güvenmeleri Iflzı.. ı· ne devam ederek Tula ON>I e::ı?· Avrgna ile tren sas1ı bir ustnnlült teft yent t1P Taymisin Kahireden bıldirdfğine 
diğini kay<lt>tmiştir. sı:.nda mi!h;m bir knvusak no~- ~... av tayyareleri çıka; göre Alınan ordusunun v\! tayyareleri. 

Ga.zetec. .:n biri ha ve.kiie ta.S' (\lan Gor?~c::cvo ile da~a ik~ münakalatı Bu gazete. bUym •• Ja ibtila!L I!!n Ege deniz! adalannüaki Alınan 

Hn.nıkt pıyesi dolaylSlk açılan ha
karet davalarına bu sabah d::ı. devam 
oıundu ve C'hllvukuf raporuna kar§ı 

itirazını bil llnnt>k için mllhlet verilen 
mu:nunlardan Cihat B:ı.ban !tirazmr 
.-,ö_vlcll:. 

Cihat Bnbıın. raporun 9 noktada.Jt 
mütenakız Ye eksik olduğanu bildire" • 
rek y~n!den lıir ehlivukuf teşktlinl, 

isteüi. • 
.Ncticccle muhakeme yeni 'azlyet 

knrşısında esas hakkrndaki milde.fa. 
r.larını yapmaları için vnltmiızdeki cu
martesi g!lnUne bırakıldı. 

: son aym iç •• d.: harbin miltt ık- ka.-::abp. '1 Vt' oırçolt \•erlerı gen j nm bal'llangrcında. ı/Zannc:dil - garnizonlarının yardımı ile Afrlkaya. 

J ler lehinde bir e<rcyan tn p et- mr~ıarclır .. •• . . (8~~ tarafı 1 incfd~) di~l P.İb! Mrsırdan rcek hava taarruz etmeleri ihtimali vardır. 20 milyonluk 
: tiii fikrinde ohıo ol::lı:u1ı~ını ı ~vı:o~ko.• 1 ı~dyosıına .r.?I" ; 1 ~ c.emıryollarınn :ut anlırnm:ı nıetnı - ı Jcuvvetıeri!:ıln bU}' kısaımm \·on Bra\·ç!çiD c\·vdtı P.us ceplıesln. 
, sormuştur. ı k·-ı.''~ n ~~bındf ".\ 1Cjdlad1::.kt·· ,:{'s!- :ı; aliilcarJar maknmlnra vermir;~r -

1 
§:ırki Asyada kuıfceğinl ti _ delı:ı vaziyet! dilzellnıe!t l..'l7,ımgeıdiği. b • d k • ı • 

ÇörçU, Rusyanın JUU?'.J.ficr ol. ın Jld, ;-.JrJrn<.a F' ~ı' 1 1~.U- dir. mit ctıneklc 1ngutİ'hnta işle_ nı ileri sllrerek bu h:ıreltete mani ol. ır or u teş 1 •··~il 
1 duğunu ve .Amerika ile ln~iltere. h:ır' ~~tt'T l'":";·111:. et,.. r. I Ankarrı.dan Ve'l'ilcn maliımata gli <lı';'inı idd!a etmek 1 mak 1atediği söylenmektedir. Ynreşa. 

Jlİn yan yana durdukiarıı 1 ı::{;)r- .i\lmnnların ı:'v:5.erc~ldeı 1 <H1t! '.l- re, Bu an1".%m.a. Bulgur - Türk hu. Bu.,.iin muhareıİldukça 7.a_ lı lm bundan dolayı uzalrl~tırılmr, ol ı•stenı•yor 
melde duyduğu ferahlığı tD ne ~~ıkavl'n~et~ rag~en .. J'.:""' . r"udııııda geçiı; meselesini t:ınrn~1ı;y. r:ı.r !!~ren Nil ordJ.re malze - mrısı muht~mcldlr. 
edemiycceğini s5yll.'nıisti . ~1~ııa:."'k l::e~ın:ınde 1 

Q koyu <' • ~ hallettiği gibi hPr nevi r.akliyc. · 
Beyaa; sarayda Tiuzve.t '<! Cu 1 ıkı g-undc gen n.lı~ıılarnı~ .. Al tm suhuletk ve fasılasız olıı.rnk mesi istemekte vetbten dolayı I.onora, ;!-! (_\. \,) - Dc>yli Meyl 

J çil memleketlerinin zafort' u as· manla,·ın ter:~c , ı <>Ut>'.ınc1c yapılma"! _mkfınlarmr da temin e - Blrmanya, Maıezi :ı.d:.ıları ve l iDglllz • Amerikan g:ızc.tcsi yazıyor. 
ınak hUS\J~ıında.ki Jmdre .41:_ t'.lttt•ldarı ''~:~nr> nokta, Sıva~: cleceJttir. Borneo Japon tai tarafından 1 b ı. b. l V:ı.flingtonc!::ı., 20 milyon kjşi}ilı 

J ~ı büytk bir itimat hesleuı!,,Pnnl topal c.~phcsıdır. Almanlar, :"'". Son durum dolayı:sile grrek Ti.ir sltratıe.~ilen kenfa.a malzeme arp .a ıaes bir ınüttef k ordusu ve 50 bin ~V' 
J söylemişlerdir. Yo.stopoı~ canJn bh!?la t~nrru?. 1 kiyenin, gerek Bulgaristanın ha • ıerlyle il:tlfa etmftburiyetınrle ı (Bas tarafı 1 indde) ya.reden mi.re1U.ep li..r hava kuv 
c Çörçil, müitft'ik!crin yüksek etmektedır. . . riçten vagon temin etmekte güçlük kalmaktadrrle.r. f-v~ kuwet - :!ini Çörçilin ynnmda. ı;ıcksen mc - n,ti teşkil cd''ınek istenildiği Bi>'! 
1 Pir a,skP,ri kumandanlık ihda.sı Moskovacln ~ıY<'stoı:.ohm \'3Zi- çekecekleri gözönüne alınarak yol Ierlnc gelince butfrıka.dakl i~. murun bulunması g&.:lteriyor. 1 !emiyor. Fa1'at bu mlilıim kuvvet 
ı hususunda bil}iik müşkiJierJ.e ypt! rBdi o1rlu:fo kabul cd:!m"k- ~lemeye açıldq':;'l tarihten itibaren ıeri şark! Asya Jd.e bir dC'~i - l \'a.,ıngton, 2.ı (AA.) - Rw.\·..ıt ııe Icri yctiı>tiı mek ve i,yire tech.ı:z: el 

karşılaşacaklarını zannettiğini tcdlr . her .iki demiryolln.rr idaresi biribir. · ı;iklik yapmak i vermemelt - ' Çörçil arasında halen müzakere cJi _ 1 mel: lfızımdrr. Bütıin cfünyado. m& 
söylemiş, harbin ıbütün dünyaya leıindcn gelecek va~onları :bekle - tedir, len mevzunrm tıaşftca Uç kısm:ı :<yr1_ : ~E.m<- toplanması. bu m2iz"m.enl 
:,.-ayıldığını ve dünya baş.kuman ne birçok sualler sormuşlardır. Çör mek suretiyle \ıtlut kaybetmemek - labilcceği zannedilmektedir: ı t'abri.k:ıla.ra. ıınklcdilmesi. harp :mı 
danlığnu, Napolyon bile oba <:il Alrr.anyn.nın nefesi kec:ildiğice için vagon mübadelesi y::ı.pnııya ka., TOrOS ti8Slnde ı - Uzak şarkta ve bilhaBSa zcmesi haline m:tirilmesi ve cep 
hiç kimsenin üzerine alamryaca. •nanma'k için ortada hiçbir sebep r&.r vermişlerdir. Bu makst!.tla s:. Siııgapur ve Filipinler<lc tehciit heye sevl:zdiLmesi lfı.zrmdır. 
ğuıı ilave etmiştir. mevcut olmadığmr ı:öylemi~ ve de· vllingratta. milşterok bir gar tes:s bırsıf iDI ? altında bulunan İngiliz ve Amc· Harp rnnlzrmesi meselesi e 

Mühimmat hı..ı.sll$unda bir ıni..-;tlr ki: P.<lilecek, Tilrkiyt-ye veya Rulgarls-. rikan merkezlerinin müş~rek mühim meseledir. Müttefiklerin 111 
müttefik kumandanlık ihdası Nazilerin f'O'k miktarda ~toklaı ı tt'na her iki memleket. tarafından 18 IJ!r.iı!ıcikii Haydarpa;;.,1. ıniidıfaasıa müteallik mc..g(>lekr. renelik bi.r pli1n hnzırhmaları JtiiJ 
Jıakkında Çörc;il şı.ıuları söyle. vardır. Birçok mali~emc iğtinam rt ithal edilecek v:ıgon miktarı <ler· dan k ,n -rJespresinin A• 2 - Fransanm Afrilta ii<:leı i dir. Kı,ı.metli. iTltidai maddeleıı 
miştir: mişlerdir. tııtilfı ettikleri n'emle - hal karın ta.raf demiryollnrı idare. dana poota. rJUl ka.pınt a(]ık ve Atlantiğin orta$mda bulunan 

1 muhteJııd ziyn.ını karşılrunak U. 
Biribirimize \'ardım ht1t:1tısun· ketlerin mıilzcmesi c>llerin<l bulm1• ~ine teı:ılim edilecektir. Meriç ve bulunmu~tur. J bazı ml!ktııp mahaller gı"'bi Alınan istiliısına ı-..: mılttefi~der.i.ıı bıınfarm yeri 

da. .rekabet etİneliyiz, Esasen !ll:ıktadır. Arda nehirleri üzerinde yanılmak- lar veS3i;.e w.Hadicıe hak • maruz kalabilecek mühim nokta lutaca.!{ ınamuiler ha.zırlamal;: jq 
şimdiden Amerika ve İngiltere Ç-Orçil, bununfa beraber. bu mal- 1 a olan köprülerin biran evvel bit- kmda tahkiktanmrnttr. Jarm himayesi, • bir plim tıııızim etmeleri icap edet 
mühimmat memurlukları arasın- zemenin aynı kıymeti muh'.lfaza f - 'ı mcsi i.cin faaliyet sarfedi1mektedir. -- 3 - Umumi bir strateji kurul-
da. :.ıkı bir irtibat vardır. demiycceğlni söylemi.~tir. KöprüleJrn in<;asr ~ubat ayr iç:ndc Rumen kr/treşe döndü ması ve mütekabil \'<Jilıta. ve 
Çörçil, Stalin ve Hus mwun-eme· Çörçil ve Ruzı:elt neşeli idiler. bitmiş ve yol icı1 emiye açılını;:: b1·. kay11aklarm. harbi kaz:ınma!=-
tinden sitayi~le bahsetmiş ve Çörçll pek ciddi olma.sma l"tlğmen !unacaih tahmin edilmektedir. Biihreş, .eJ.) -:- Rom~n· tan ibaret olan mü<!i-erek gaye. 
- I d ·..v. ...ı~ı va kralı 1'l vahde kmlı~c ="'~ soy e en11~L1r: ~rasıra "~ UmsUyordu. · 1-...,.. nin tal1akkuku i"İn en faydalı 
Al · S l Floransadar"":.-....:: g-clmişler " manyı:- zorlu bır darbe yedi. Am~ri.ka.n.ın hat-he giri!lile h:ır - ovyet erce teyit edilmiyen ~kilde kullanılabilecei?i yerlere 
Almanı · 1 veni bir eephede bin en yükselt n.olctasmr bulmuş c- 1 .. h b ve istasyol\tcldl muavini gönderilecek surette d altmdu 

l · ·h ı· ı ı - · uc a er Anten""1.0~an ve ltal,.an taarru?.a ~ ,. i'rı ı tima.!1 o up up cılmadıg'l smılme C'.örr,:.ı ~u ce - - "'""I\ J bulundurulması. 
olmadı;':ına dair serulan bir sua- Yabı ı:ermi~tir: MYyd hududu, 21 (A.A.ı - orı: elçileri ve tt erkanı tara.. tık nok"ta hakkmda V~ing-
Je Çörci1 Akckn!zde 1>Öyle bir ta- Evet, o fikirdeyim ve bilhas~::ı Evvelki ""lin Çin ve Amerikan men- fmdan knılşlardrr. tonda iki creyan vardn·: Bunlar 
arruzun yapılmMı ve 1942 de 134-0 sen~inde yalnız kaldrğmuz1 balarından verilen aşağrdald Uç haber dan ilkine göre Filipinlerin mü_ 
lngillerenin istila edilmesi ihti- dilı;linerek son ink~-o;a.flnrdan dola\·ı Hovyet menbalrmndan teyit edılnıe - .a. - .-. ~r.t. da.faası """k mühimdir. tkinci~i-

1 tl ~'I!' r 
mallerinden çok bahsettiğini cenabı hakka. çok ı:ıükür cdivorurn. m ş r: ne göre Sin~apurun müdafaası 
söylemifi, bir :;eyler olacağmı (",örçil Alm:ınyanm en çok ihti • Prekop ismindeki Sovyet ticaret va. MJIU .e J"'ın, balkt&kf J'Br. bir numaralı hedef addE'dilme-
zanncttiğini fakat bunların ne yacı olan mı>.dde!er nr::.smd:ı petr.-.d purunun F<"lerncnk Hindiı;tanr suların- dnn beyecaİ11 bir ga)·eyt" tev_ lidir. 
za.man ve nerede yapılacağını de bulunduğunu ııöylem~tir. 1 da Japon tayyareleri taraimdan tor . c·lhlnc yn~ bir \'l'511cdir. Va... İkinci noktaya gelince bazı 
J>ilmc<liğini ila\·e etmiştir. Alman manC'viyatmm "az'yetine j pll!cnmesi, mareşal Voroşllofun So''· t{Vlda.'! Ku~rammı Htwa Ku.. m:ıhall~rde bu .sahada yeni in'iti. 

l{endish le Ruzvelt, Stalin ve kıınıı ahika gösteren gıızct ecilcrc ı yctlerln lizakşark ordusu ba.şkunıan. nımnna yal1111ut bir y.:ı.rdmıla ~fl::ı.r beklenmektedir. Alman 
.Şan~ay~k ara.smc1a bir konfe- başvekil bugünlerde bir müjde bele j ı:l:ınlı~ınıı tayini Ye Sovyetler bfr!lği bu gayeyfl 'tmi'i ob<".:ıl•sm. tazyiki karşısında Vi~!nin tarzı 
rans akdini kabul edip etmediği lenebil~ceğini fakat buna gi.ivenrne J nlıı Çunklg sefiri Panuşklnln Mos - hareketi bu hususta büviik- bir 
l!lllaline kanıı başvekil qunlan mek lnzmı. geldiğini !lövlemi<;tir. kovaya hareketi. rol oynayaC2.ktır. · 
_aöylemi§tir: 

Prensip itibariyle kabul ede-
rim. 

Ruzvelt gazetecilere 
harp konferansı programmm 
pek memnuniyeti mucip bir Je· 
kilde miizaTcere edildiğini beyan 
etnı~l:ir. 

AID!RIKAN GAZETEOtLEBtLE 
• llULAKAT NASIL OLDUT 

Va,lngton, 24 (A.A.) - ~r~ be. 
JIU sarayda Ruzveltıe birlikte gar.e _ 

tıec:Deri kabul etU~i zaman hararetle 
Mlafl•nmrııtn'. 

Kltşterek harpte btrlegen iki dön.ya 
lıwtetinln ~rine ırualler aormak ı_ 

~ tariht konferans salonunda ~ den 
Ma gazatect bu1unmaktaydı. 

Rasvelt nlsbeten ehemmiyetsiz be_ 

-iıaaatue konferansı bizzat açmt§Ur. 
JııD1weri mağ!Cıp etmek 1<1in ne kadar 

tlllmMl lA.zrm olacağı sualine Çörçil 

\ . -- . . 
• • ı' ' • ' ~ • 

GECEN SENE RôKOR KIRAN; ARABACININ KJZl- ANA 11\BJ - KORA TERRY ilh ... gibi büyiih 
lilmleri getirtmiş ola 

FiLM MUSSESESi 
Bu sene büyük yenilikler hazırlqmaktadır. Bu•imdi .ve kadar cıkardığı 1 

SES 
BALIKÇJNJN KARiSi - BiR ôMOR BÖYLE GEÇTi -MuiJs YALAN - NICEVO - KADIN SEViNCE 
filmlerinden sonra getfrtmeğe muvaffak olduğu ~perlilm leri~zılarının isimlerini bildirmektedir. 

FIHpluler~e vazı,J 
<llıı~ tarnf ı 1 i ııeidl 

Japon gemilerine sa!dmnmJa/ 
lla alınan netioe belli d~ 
Da,•ao a.Gıkl::.rmda bir Fc! :rn~ 
tayyare~i·btr ·Jnpon ııaklhe 
misiiıc tam bir isabet kay<f' 
miştir. 

Manillanm cenubu şarkisi{ 
ve cenubunda birçok Japon I1f 
!iye gemileri göriUmüştür. 1~ 
polar V.ake a.dasma da. asker 
karmış!ardrr. Burada Japonll' 
mevkilerini saV,famlaştırıp ~ 
laml:ıştrrınadrklarr söylenmeı: 
dir. •Ameri.ırn?ılar, bir miI=W.~ 
caret gem.ilerinin z.::.pte<liW' 
lıakkmd:L~d Japon iddia.lannı; 
lanlamuılardır. !ık 

\·n.,i:t;{t<wı, 2 ı ( .\,A.) - t:z:ı!V' •. · 
;a Amerlk. n l:uv;·~tıerı.1e kıı•;.r~ 
e<lcn gene :ıl, Llngayen ltörfeziın ~t 
:ıalıilinde muharebelerin glttn:e r' 
cıcUe:ıdiı't.ini b ld rrncktC'dı.r. Jpo'!lr 
Agooaun ccnubım,ı.ı yartL,ı,·ı ıj) • 
detli taarruzlar<l:ı lıat'if tan•ır kJ • 
la:ıınn;;.ta•Jıt l'l r. 

DU,,man t yyarel rı b lı-.:-:ı. bl>~\ 
Lir fa~liyct g".Jstermi Jer aray.ı ,_, ' 
l:er ç, :!l~ ~ barı-ket eri hımayc ~ 
mi!•l rd•r. 

mrn dö Jnııe-' M :H •• A.) -nJ.ll 

1 
M~:ı!l&d, :1 aı~~ b!''.\bere ı;örtA. 

morfkalıla:- Fı.ıpiruı ele g::ç~\ 

i
t lçın şlmdı Japoniar ::ııı..,dan yş(> ~ 
ıan l::Uyük Ln.-rıır k:ıU b.r nctiC
\·ercce,;;ı.nı t~sı:ın ne-ktedırler. J~ 
p::ın h.arcka- son r !.nribiu!n katiet 
ugı en geıı;,ş w c retli hnrekctıer. 
rlcn blridıı-. Am n~ıın 't'lrid AP.)~da 
1:1 v11ziyeti u:n1• ~yeti illb.tr 1 · ,ıtıı 

.. cenbt vermiştir: 
Barp iyi idare edilecek olurs~ re. 
~ idare edlldiği takdlrtle geçecek 
-...nm yansı kt\fi gelecektir. 

BELAMi CUV'de NAUPASSANT'fseri VıLLY FORST-iLSE 
·vERNER-OLGA TCHECHOVA MET HfiNRiCH 

d, hlr tehlık<' " •lndııdır . 
~ 1 Amerikn. t .>i~ n~~.reti tu~. 

11 
üan ne.fl'e<llle bl tebhgae Lt.~;ı ıt _ 

ı daıım:ı. 1t:ır;;J:ı.1aıı harekete ısl~ 
&uvelt, İngiltere başvekilinin tn. 

1JJ9s daıı:ninyonlarmm Vaşingtondaki 1 
!aze=·ea!Jlerile göril§tUğUnti beyan eL 

lllılfUr. 
Ruzvelt Avustralya ile Yeni Zelan_ 

dalllD sarahaten h:ırp bölgesi lı;inde 

blıdundnklarmı söyhıml~tlr. Çörçit Ka
~aıtın ateş h:ı.ttı:ııia bulunduğıınu 

D9'9 et.mf§Ur. 
Ruzvelt yapılacak görüşmeler igln 

)lakenzl Klngln bir ınUddet ı:onra Va. 
omctana gldec~ğini söylemiştir. 

:D!ğer cihetten RU", H?l:ın h ,.e çıa 1 
~etleri ile lı.ıyatl alli.lmlıırı oınn 1 
'dlter hUkümctler Vaşingtonda olup ı 
'llilteıalerden habcrd ır e•iilece'clcr,1ir .

1 
Ruıır:velt tıiı:ri>e dııhi! olan ny:ı 

~.tabiri veçhile "faa1 bir g<ıyı i 
iııuhari.blik'' halinde bulunan birç li: -
:'Amerikan cüınhuriyctleriıtin de E.) • 

p su.retle iha.berdar ed leci'!~' r~ni 
-.ve etmiş.tir. 

·lcr Rı;~· lt tn .. 

GEORG- iLSE VERNER MARiA NA PAULA VESSELV 

DAl•A SEN Bu sen rileH en büyük müsikal 
film BAHAR KON Si ~L~hY~~!:~JI§fJS 
KOMEDY ACILAR (Mu t isn1i) HiLOE KRAHL-KATE 

DERSCH- KRALLA DANS-MARiKA KIRMIZI ORKiDE-ANGELiKA 
OKYANUS AL ER iC!NDE 

ŞARK ve SES 
aha baskaları 

geçecek olan 
ulastığı zafer yolunda dey 

adnn)arla ilerHyecekth'. 

1 
,·eya ııeklz ;ıoo.:Uz:enb!n ~tırııl< et. 
tıği ltlY(lcılmtcC: · Du kuvvetlCl" 
deniz 'e bvrUV\·etıe::i!l.!n hlnııı"9. 
s.ınde yda. çııılan 80 vapurla nslde. 

ctllmi.,tıı. ---<>----
r;~n; ıtaı,. ve 

JGDJ81ı1111 
frakı menuiallerinl. 

hiiku•miz koruyacak 
,\nJ•c !A..A.) - Fransn, ltal.)19. 

\ 'C Jap hü1.iinıC'tlerının taıeplCJi 
tizerinı4 hU~metı, bu mcmle 'et 
ıerin 1ki mcnfı:ı.atrerinin konın 
ma.•mlht.c d.ıııişt.r. 

H~rnını ., birkıç lrı_ .,buuş \ 



zıı.. 

eş 
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ed A<J .. ~. f ns pro•••' rınr, 
.rcl.ıilı:.ıe't jc:n d."l 'r.ıa ayna 

,·~::mClıın m 1''.l"'~ctiorinl gl. 
önünle yar.ar. 

'evam etm; olsaydı, §
0 m. B •nun ne~:c d-nc • "A ''ııh R"'kma'' 

m ı ı i.r r·: a::i.,"eci o::ıbi • simli r~ vü mey±'n ~ geldi Fı·ti'1 
..ınıa b:,. er resmi tah~ Aete::- ve k z'·'"rrle'"· b:.ı revü~ bU 
cttlrcmcdif;i iç.n, o~mma ' .. k mır:affa.':ıy-t :.uz n""ilr:r. Bu • 
ti alaka ı fek g n.i§ de• ~un ar'·asmdnn k•··<iileri D"lTI na 

't o!{udu.,u şeyler ga .. Iki büyiik revü d· !ıa tef"tip edildi. 
nua, po'is roıno.nl::.n ,-e Astcr kımle~ler, art~ beynelm:l·.1 
cılU mecmuasıdır. bir §i>hret olmıı§'ardt. Münekk!d • 
... ş.'e beraber oynıyacak :er hemen he-r gün kenrli 1 •ıinıi•n 
:>.ıl uC:u za:rı~n, il;i kar• bahse 'jvor; Avr"p'1 V"' Am 0 rika • 

1 ra1mc ·e c:ckt.Ilar. Fre. r'a.n Mf'n s·h-e m~ra.'.:JJları etra.. 
ert ettiği 1l&n11.r nda f n• '"a :ıyo~u. 
:>rdu: 1 O ka · ·r l::U) ilk liı· muvaffaıkı}'et 

Ad"'l Aste-r, yeni pr· k"'.za m şla.r ·ı ki.; 1 ·nillzl frı en 
rlak da.nsl!ll-1'... cid ·ı g z:te~i olan Toymis bı' ' 

böylece dola~+Ilı:tan .k~ncr e.in~ bir mak~e tahsfs et 1 
nı k:ız:ındJdan eo.ıra, I".J U :. 
a k mı;·e. "rJ bcğ ne • B'.l şöhr ~in ııet ees1 olarak Adel 
ıngaje etti. .~ er·n ct.r-...fı a ~o,·a an Londra 
tı üs tun de"' idn:li b1r tsılz:. <!~le ix., ~ Nevyork zcyıgin-
: 4·.ne y ... r ver:llier. !e. · in g nç o ~'Ulbn, çok defa 
rrnd3 17 Adel ise l8 J•'ı.·::d fe Ad l arasın~a ıhti!Mlara 
aydı, Arttlt vodvil :·. 'C"bGp o·u du. 
önınedilcr. 'J' .?d Ao;' er, es:s "tibar~le, ne kız • 
ey~ar r vilzü'' iscnlı :t"•d ş! i ·. ne de k nd:isi in dan. 
l al· la.r. Bundan ı;or.• s ıı •.,n 1'" emnun c'eği'di. Da'ma da. 
'Sle.in m::!f}bur "!{o • i:a iyi:inl, daha gilz:lini meyana 
o r Lin ltcndil ... ıi • s~t rm:l~ aşkre ç ... ıl§tığı için. hiç 
dl. , bl · !hma • e g!-: yummuyordu. Tiyat 

>er--tte, !:onU{lll!l re· roya, pe de ~ çılm:d.a.n en e~ğı iki 
3 de, o kıdar güz:l ~aat ltıı.d:.a.r önce ge.b:ııeği ve son 
i· ki, bUtiln Ncv:r k de!'\ ola.raB bJr kü.~Uık pro...-a yap • 
· e :tı yrnn ol:lu. ı.n-:!r ltiya.t edinanbti. He>: zaman 
r bu ık.i kar~1 ,·n i!,. bunu ya.". ma:'P iste'rdi. Kızkardelf • b ,, k 
ın" z k kuzu ıu l' • sc, gi··!m ~ından blrlta.~ da • 

Fr :sız u n:d • ·-r_a öooe gellrdi. 
r 1 e ::ıi ona ö e ~ • Fred sahne tcrt.!hatma d:ı, ti 
r.n • 1d •'Fra'"etz in· /a;;ro sahjbinm ka.nvınnsın:ı mü .. 
uzun methe<1

1
Y01 :ar• ıına.d.e E:tmemdi. l'D ldlçWc teferrli-a... 

Fr~d A•ter, Londr • a varmca.ya kadar her şeyle ker. 
b" ı .. j ,.c Aro:rtkan cli.'i meş~ el.urdu. Revülerin he!· 

- ı w c~lle rok telenme.sinde, provalftrnda kızkar 
' e~ "il , :zil• zftn:ıc • defi ile bera.be'r mutla.k buunm<!ğı 
n o n no'l ., 1 tiyat eJ.innü:ti.. 

1 dans .. tn' k ~"'akst eon r .-o\ra:ır bttt.Urt.n ve 
Y3

1 
nns d"' 1"22 11 , ' ?"e'li il aahn~Y'C koııdıclı:hn sor.ra, ar. 

l ro ~r " • t k A.1 ' • t '·A ı-. .,. i ti • U1ı' l!N-'• • .. o. &e.ı·.;.:6 A;.W.l:ıaeı ıı :i<Yr • enne ve ... ..... :l 
JE'lta bu iki kerd .. ~ 'U. 

(Df1Xl,ID var) 

....... -------
1 (\ Vü ~ı+ _, Pn 5ıvoıopoldıı IUQİ~cı 
~ --~~ •. ~n, Stvastoıpol ön1lne tllkvi,.e ..._,/JI llf.lllQ(J ~:ıı.ı..., getirmokt:ı ve tıuyildnl arL 

~ e;ıı • l'lllak la ı se de her ta raftıı şl dd~tli 
bl'... ukıw.mell" ltarşı aşmah"t.aAJır. 

Arzado_lıt at;ıtı.tııtın ,,r:Jırii hn'1 '" B'1ırtrc sllah~odazlarile el birJlği ya. 
<?re aöre dunva l4ı#f!ffirır Jn 7" P-tll ~1'.Zllordunun bir birlllt'\, bir Lepe. 

V • d yı l~ı-t alınıştı;. 
aşlnna--on a l(llllaeara altında bulunan şehrin 

t:. C. durııınu, vauamctint muhafaza etmek. 

g ;)• r• u•• ş~eter U:dlt. lira, r.li..ıı<nııın faaliyetini azalt -
' 1 1 1 • ın:ı.ı-.ll!\tudır .• 

l>otıeç cenup cepbes;nde Sovyet bir-

i 

~evam ediyor ~!trt tG kasabayı ger! almışlardır. 
E~ller Mısıra hi:cum 

j Almanl~r s~"'*ıt'1f"'!u taz • ct(!ek 
yilı cdıyorlı:ır _ Almanya Httıt?in, J;ati mıı.hıyette yeni askeri 

f 1 •• har~)rh . f 
ı lf!ısıra oucum erıeeekmiı - ~yapılacağına ait sözlerınl tc -
H ongl{or:gd aiti ""at1tıda Jruv- sır ~ Dcyli Telgrai gazete. i Alman 

k ~ cJeV\tt reisinin Mısrr Uzerino bUyUk 
ı>etleri •umandftnı öldü - hir darbe vurmat;a. karar vcnnl~ oı.. 
f;f anülaya Yertiıletı aıker ına~nın milmkün bulunduğunu 

k l r rnu!ıt-._ çr •arı ıyo ""~l görmektedir . 
ValJ!ııgtonda DltlJl1ııı öf(ilmelcr de. Lib)QQ k' h k A 

vam ttnıekteılir. ıtııa,:'ıuc .ÇÖl'ÇU ev. a ı are at 
~t bi "' M tarıü Jn.,.ııız kollarının Biııgazl, 

velıd g "'"' ı;a" ~ "- • .., konuşmuş- nu1J\ı "' 
il mel -o c.e l\c!'i ~lrt körfe:z.i sahilindeki o. 

ınrd:r. Gorı s er tı...... -,_rayda Ru7.. a 
· ma Od -v.r~ vaY "'e.rdılt aı ı resmen bildiriliyor: 

\'eltin çaıı~ asııı~ yıı.pılınııttr. 1!!_ bUt"n aı'ln B;ncrazl'yi örten 
Çörç!le bi yH. sara.)<!\ buauııl bir o • ._,. " D .... 

da. ayrı:ınışlır. Telaıtıt nıOP.Tirlerln xne deki dUtnl&ll takviye kıtale. 
topıanuıarı da beyöl;ıı ~"-J yanınca. rıııın ltltneııi neticesinde mütemadi 

ıı .... - yen lll'tatı bir tazyik altında tutulmuş, 
ki dairede ;ap ~aıc~r. :eerUn ai - ~'fl~ 
;,. ıu;i nıa.bi'll eri Çörgııık .ra<ıinglon zL St ltoııarımız Bingazl cenubunda 

Uk b ~ y.,.,. ki rt kôrfeztnio sahiJ.1ne varmJşlar. 
Ya.retiııi bUY lr &tll• ııe karşılı • dtr '1tı:ı 
~·ar:ı.lt d~rnektedirler: • ~ haber verildil1ne göre, dtıf 

Hı:- gUphe yok kt, ~-" boyım iğ'- aıaPıcte arı, Mikili batısından çeki~ 
:ııı.. ~k ... ~ kWUyeUi malzeme terkct • 

rni~.r. ~e ""'ılır, 'l'akib kıtalanmız blr çolı Atınu.n hıı.r!clyo llaııtııpdaki ka. • ~ 
naat, Ç:örÇilln M. ~it tarafmdan ,,. )(at ~ ltatyanı esir etmişlerdir. 
Va!:ingtonıı. davet edUıtıl>I yolundadır. ıra b~ 'btıtlln dikkat. beL-:.tz önUmUZ. 

Ul"ka.~- ~ de 111lll dU•man kuvvetlerinin ta 
l-reZ1l, bu nı "' ""' lnttllJ • Amerl • ıUb!J:le v ,.. 
ka.n harbinin sev!( •t .... ""'si netice- _.,..._ e l.nıhaımıa huredildlğinden 

tU d oor- esi•:,_:~ llaY13J hakkında benUz tefsi. 
s.nd lti !elllte U~ Uerl geldL ıAl -T~•tlır 
t.!• mtit.aleasi da ile_rt ~...nırııektedir. ...,.. ... · 

ısu1 - .,...... "'tece fena. hava ~artlanndaD I1ıgiltereı!e ve . B~rı~ J.JllCrikada, · ta)'l 
r:ı:olin, bu .c:ıtkcUı "'al~etl k&r§ılıya.. 00

ddl aıır tayYarelerimiZin hareketleri 
l.lılmek uıere çok 1U1ıahı.n lt&r&rlar cı ıa. ~ette sekteye uğ'ramıştır. Bu. 

bUrl•' •) """" ıııın ki taber, Gedab!anm batı cenu. vern:ıclc JlleC ,, ~'-lll\1e )llllundııltlan ~ 
cıa aynca ııöylenlYor. ,.ııe 4 <IU~an ta~ıtlanna muvafta • 

Ru:weıtı.n, Çöroile lııtuwedeki ha. k1 ı.a.t ~cum edilmiştir. Birçok ara. 
:ırat UzerindO ve .Bıı ...... - a...ı.ta.nyanın b& Jta P edilm.1§ ve dllfınazıa rni.L 

•~d -.."it .,.. lıia> ~lar verdirilmJ•tir. 
l&tıkba!i uzeru• e ~ bırak&cıı.k "l/Z2 l!k " 
şaruar tekti! edeceğ-t ~ ohmm;ı.I{ ~a klnwı geceııi ,,eyyar kolia-
t..ı.dır. İnlillZ mUlet!~ 4merlka.n mil- rı ta tı bın. dl1fmanm Gedabiadakl 
!t:tinln menfaatlerine "··r oıarıılc ""Ö. ıjerl ::~ alanına. bir akm yapmlrJ, 

___ .,.ırkl ~ " fil .. tayYareyi yerde tahrip et _ 
t11f anı.,.....- an ~ Te bu mıttit• 
nıentaaUeri b1riblr1- ~urıaanm im L_ 
ltl:ıınz doğilBO de, Çot ıor olacağı Hotll~-~da. Kanada 
zannedıımeıctedir. K0rtd"1.ı~ efleıi hur.ıandanı Şark cepheainde 1111 

Şark cep::ıcıoliııdekl ~ pllnce )!1lll '6a nazırıııs, Horıgkog • 
A.lı:n.an tebli~ dlln &"~e ~unıarı bil • aa ~ telefutmm alır oldu'1mu 
dlrnutttr: rıaber :e~ktedlt·. öienıer arasmdıı 
Şark cephesinin llletltez }tQ6iın.lnde Kaııad ~eti liumıuıUanı tuğöene -

,.ddetli muhal'f!beler 4e•\m etnıe.ktc. ral I>':ıllQıı da bulunmaktadır. 
dir, Kıta:a.rıınJS mubtıellt .,,oktalo.rda poısı lııııdiriyor: 
dli§ınanm kuvvetli h.11,araıı mu . JıpOUki ltıta.ıan, tnguızıerln. Honl>-
vatta.ıctyeUe pUakUrll!llltı.r ve bu ın. k~«&rt~ mukavemetini lnrmışlar 
"ada, 19 sovyet tankı ~p eunlşler. ve ı--d ~ günU akşamı Cameron 
liit". Savat ve Stuk& tıl~are te§kil. tepea!Jl ~ ltaıey\ i§Cal ettikten ııon . 
teri kara nıuııarebelertıı, )ardıııı et • ra 'foPlnt \>e Kili c.ivarınd&kl mliB • 
ı:.ıi~ler, düşı:nana mU~&<idıt }tallll za • taJıl>"Cnl nıt"'kileıe hücum etmekte bu. 
Y411t nrdtnni§lerdlr. 8u ta1Yareler, ıunrııutl8~. 
bir~Jk tank ve her tıırıu lratıS tahrip BU te~llt1tı ve c:varmda' l lst.lh -
ettnifler ve birçok ba~yı ııarp dı. k~~im~ geçe hUcıırnu esnasında 
'tnda bmı.krııışludır. zapl.C"" k "tir. 
Sıvastopol sularında, ~ h:ıvıı aozıı ~ l'akmındakt harekA.t es. 

KUvvetıerl tanı iaabet:Jt ı,odlb&larla. nasmcl&• ..,. illtklnuna. kadar alınan 
ll>..r Sovyet ııarp remllılıu ~ ut •. tngilll ~"'1tı1ıı aayuı, ııs i, İngiliz, 
ratmıştudJr. Sava§ ta~toeJtl'l. Ba - 814 il ı! 

9 
Cllt \'e 187 si Çlnll olmak U. 

ilkçılar yarıına~n dolusırnda or. z.ere ıı~ lllıl'. 
ta bl1yükllikte t>11' yük le~ batır • ~ 1c:~ı. dU§man ordusunun 
mt§lardxr. ceea.retl -..-Ul\ıQ'ı ve dil§m&ll kıtaları. 
lzoatiyanın "erdifi 1ıJ1a-t nm zoaıı:~tınm zaa..Jf. utradığmı 

1 a v e •ti Y & .ıı ı n ı.ı ll, • t> i r J kayde~ CUr. 
T 1 k v i n d e n b a t ı t a. dotn& M arıilnQ ctaher ~luırılıyor 
Leningrad tstıkam..-u.n<l~ tıerll • Japentar lıı:anıu §im&llnde Ltnga • 
Yen Sovyct kıta.l:ı.rının litkldı 'fikv!n• yen kısrfeZ~ asker çıkarmaya devam 
•n 80 kllometr~ garb1nde '1oı.ııo9 neh.. etmeııtıdir~. 
rlnc ula~tı:tıarmı. Aln:ı.an1-tt ~ 8. HarbU':ç~reu tebliği ınuharcbc. 
~ 8ilrduklerlni ve neht-ı bit kaç nln g-ttti 'ldl. 'ıtan blr ~ddetle devam 
noktadan aştı darııu 8Ö)leıneıttedlr. ctUğıııl b~ "ınektcdlr. 
Alm.ı~ııu 1>e.taklıp 811Platı~ıt"' or. Ja'P"" ıı,~tol'luk umumi karar • 
ınana kaparıın•ııtardır. it' ~alın gl.hııılll A .,.. 'babri~ fU'beleri Mln. 
blr kar tabakam ıçinde le~ ;;,uısala. da.nao ~ c;ıkanlmıt olan Japo.:ı 
n ort mda ve sıtırda.n 11.te.tı ıo de. ktb\l~b~di deniz kuvvetlerile 
r ce soğukta Aımaıılan ~b ,.- lm.. srltr bit el 1l'lltt yaparak. bu ad~nıo 
ho. etmektedirler. n:ıerkesl oıall bavaoyu tamamen ~gnl 

(~~ı .. MtHll ,_J'111'1"1'--
INl<tlıll , ........ , '-rl• ...,. .... ıııa 

•••Yta ııııarilll&.e ~th•deorfl"""*) 

EVLT.Nl'UE TEKLII11.ERt. tŞ AR.A 
&L\., t:;ı \ERME. A~L SA'flM 
gibi ticıırl m:ı.t ln·U h<ll'I ıolıw;ı·:uı kU. 
~·ôl' ll.AnJ&r pa.nw1cz neşrelonur, 

Evlenme tehlilleriJ: 
:ı. Boy ı,i8, kilo iO, 'Siyah saçlı, ela 

gözlü, orta. tahsilli, e.tekt.rikçi btr bay, 
gtiZel ve i11~r bır- bayanla. e..ıen _ 
mek istemektedir. ( Akto.tay) :remzine 
müracaat. • 75 

:1- Birıs! 29, biri 23 yaşında, büyü. 
ğilniln boyu 1,70, kUçll~nUn 1,Pi5 iki 
si de acık esmer, sıya.h dalgalı saçlı, 

siyah gözIU, Jdkıları bll~ün 66 kUçU 
ğün 60, dul, iyi aileden iki kardeş, ya~ 
ıanna ve tlpleı-ine uygun maaşları ıoo 
den fazın, lise tahsilli, spor yapmış, 

iki kard ş veya arkadaşla evlenmek 
istemektedir. (Çöl) rezm:inc müracıı. 
at_ 71l. 

::- Yas 25, boy 1,65, kilo 68, kara 
Ica.,şlı, kara gözIU, d3lgalı gür saçlı. 

*Lise son sırufta bir genç, mali •a. 
zlyetlnin bozuklutu yl\7.ilndeıı, hergtin 
sa.at 1 den 80D.ra çalışmak istemekte. 
dır. (Kutay) rel!l1ine mliracaat. 
* İlk t~.hsll görmll§, olwıxıak yaz • 

mo.k bilel' bir bny, clddl bir mUessc8e. 
de veya telefon işlerinde çalışmak is. 
temektedir. (97 G~nı temzlne mU. 
raca.at. 

·~ 41 yaşında, eski vo yeni tUrkçeyl 
bilen, avu:uıt yanında do. çallşmış, he
"aP ve daktilodan anlayan bir bay. 
münasip ııartıarla iş ara.makta.<ırr. 

r S.S.) remzine müracaat. 
~ 16 yaşında, ortaolrulıı. devam eden 

hir genç. <S~leden sonra resmi , veya 
hususi bir mUes.ııeııede iş aramaktadır. 
(C. Guç 300) remzine müracaat. 

.;; Tıp fakllltesine devam eden bir 
g-enç lise talebesine (klmya) orta.o • 
kul talebelerine (kimya ve riyaziye) 
ciersi vermektedir. Kadıköy Tallnıha.. 
ne tramvay durağı No. 1/2 kat 1 de 
Cihat Başarana müracaat 

* Tablm lise& .2 inci smıfta oku • 
beyaz, mütenasip v1lcutıu, gtızel, ev yan bir geııc;, mna vaziyetinin bo-
1.~lerinoon anlayan, Hse tahsilli, ay. zukluğu dolayı.sile, hergün öğledma 
da 00 lira geliri Hi.000 lirauk &erveti sonra resmi veya. hususi bir mUeme.. 
olan asil bir aile kızı, uzun boylu, ya. , ~ede ehven ncretıe çalışmak istemek.. 
~ıklı diirfuıt, karakter sahibi hiçbir tedir. (V. Girer) remzine mllracaat. • 
§eye mUptelıi olnııyan, mUhendls, dok- * 19 yapıda, ort&cMlul 2 den tas -
tor, ımrmny, haı iciye, maliye mezunu, dlknameli J'8ZUl1 g1lsel bir genç, ıw.ı
veya. son sınıfta bir bayla evlenmek &! bir mtıesııuede ötlpllk gibi bh' S. 
istemektedir. !~ edilmek Uzero b!r aramaktadl!'. (A.B. U) remzine mn -
adet boy !otoğraflle CFevkalMe) rem.. racaat. 
zıne m•ırnraat _ ı:.o * Ort.aokuı mezunu, esle!. ya.zıJ'! ve 

lf ve İ§çi arayanlar: 
:;: 16 ya..,ında, ortakul mezumı, yazı. 

ııı gtizcl, daktilo bilen bir genç, resmi 
vt>ya hPsust bl: nıüea&eaede 1!f aramak 
tadır. Be§iktaş demirciler sokak N,.,. 9 
Adil Av rbc-lre mUracaat. 

·'·Liseye devam eden bir genç, mali 
va.zlyetinlıı lxı:ıul<l•ığll dola.yısile, öğ. 

leden sonra çalı~mak istemektedir. 
(N.776) remzine müracaat. 

::< Lise 10 dan ayrılmış, 19 Yll§mda, 

hesabı kuvv<>ttı, biraz daktilo · bil<"n 
bir genç, tahsili ile nıUtenaslp bir i§ 
aramaktadır. (B. A. 32) remzıne mD. 

racaa.t. 

e:tti~lerlni blldirmelctedirıer. 

üç Japon tayyaresi, Kızıllı.açın hi
ma.yesile Manila.dan ~ d'-ler oehll' • 
lcrden gele 1 m!lltecllerfn bulu.DdulU 
mc:rkezi lxımoalamıştır. Birçok ki§1 

ölmü~tUr. GörUnllge g6re dilfmaD bq 
yar~'erl '1 ısu~i bir şirkete alt petrol 
depolannı~ yakl.qmak tstemt§tlr. 

Pari6te :uikaırtlar 
Parıs !IJ dl gnır.teal yazıyor: 
I lin ı;..,b il, H"rnı sokağında, lfont. 

rcull' n e:-ılü wıcdlye reisi, l.omünlııt, 
Soupe, bır mo o ll letu tarrJınd3n o. 
tomat \ tu!c1-·e "-.ınılm\l§tur. Moto -
aatdetlı lrn m t r. Soupe, Qmitam bir 
ya..._, t~ hz.stan ve kaldırılJmil:U'. 

Alı .. n "'al ına ar.ıl::ı.rı, mı beyan • 
r.ameyi ı rdlr: 

Parisli, Hucto t, ılll§man lehinde !a. 
Uyettcn, Nancill, Henrt Ja.hlcr al.l!b 

· e mUhimtr. t ':ti m kl<!n. F ~nay 

A uı.: Roeses ıu Augusta Lenuna g1zli 

tlllh ve milhlmmnt bulandurmaktan 
dolayı idama mu. •·~ım edilmiş ve bu _ 
gün kurşuna d.zllmtşlcrdir. 

Yahudilere verilen ceza 
işgal altındaki I"ransada yahııdi -

Jı!re tu.rhedıleıı bir milyar fran.Iqık 
ta.ı.mlnatın taruıııı.nt ttımln ma'kııadile 

yahudilerln bundan eonra ı;ahal mas. 
rıül'lrı lçl.n ayda azami 115.000 fanık. 
tan !azla para çcl,mC'lerl menedilmiş 

tır. 
C<>za tabsil m~murlUrı ve bankalar 

Alman askeri makaııılar..nnı lsteaiğ' 
::nıtıın mıı.ıo:natı vcTmek mecburiye 
tı.ııdedırlcr. 

T.:ıllmata ayturı ııareket edenlı;1 
g-lddetıl cezalara <;arptrrılae&ktır. 

daktiloyu pek iyi bilen, askerlikle a.. 
IAkuı olmıyaı:ı bir genç, mUeseeMJer. 
de ftya devlet yanında. kAt!pllk ara
maktadır. Aza kanaat eden ve dU.rtWt 
ç.al~ır. Kartal Malteresl Bağd.a.t cad. 
de.si No. 9 B,K. remzine mUraca&t. 

::: İki çocuk sahtbı, kocası basta lılr 

kadm, kocasının ilA.çıarmı ve çocuk. 
larmm ekmeğini temin etmek için 
hergün sa.at 8 de:ı 17 ye kadar hlL 
metçlllk, odacılık, kapıcılık gibi bir 
I§ aramaktadır. Bu kadın.m işinden 

memnun kalmaeağt gibi, çok ytikaek 
insani bir vazt!e de yıı.pılmış olacak. 
tır. (F .K.Ö.E) remzine acele mDro • 
caat .• 

* Almanca bilen bir UnlveTslte tale. 
besi, en münasip şera.!Ue rfya.ziye ve 
nlmanca dcrııl verir( A.R.) remzbıe 
mOracaat. 
* !JJr taı.o gOrmOf bir geJl9 ciddi 

bir mUeasesede, tesUm ve teldoo L~tn 
.de çabfllıak tstemektedlr. lstlyenlorln 
Kumkapı lı:adlrga hamam So. No. 2 
B.N.E. remzine mUracaat. 

* 16 yapıda.. orta. mektep muu. 
nıı rlyaztyeal kuvveUl. yazw güzel, ta 
ll§kan ve c.l.ddl bir genç, rcsmt vey.a 
busuııt bir müessesede t.alışmak iste
mektedir. (Çalışkan Almnsel) ~m . 
Eine müracaat. 
* I"ert.evniyal Useaindc okuyan bir 

genç mali vaziyetinin bozukluğu dola. 
yısile öğ'leden sonra, herhangi t>!r mu. 
esıseııed11 veya otellerde e~vc:! t>lr Oc. 
nıUe ça.lıfmı.k istemektedir. (M.Z.K. 

367) remzine müracaat. 

Aldırınız: 
Aptlda naıı1z1eıt pub olan o. 
ku~ .......... ,... 
mel(tuplan lctarebanemlzden (pua1 4 

lan ~, bel' ctbl ..... tan ött~~ 
llladar " uat ı 7 dt'ID eonra aldU'ma
lara. 
(O.R.K.2072)(G. Mbıe) ((Muhabera.t) 
IDcnlt) (Kardefler) (35 Aydoğan) 

(l\lonek 36) (Leman Y.) (İş anyan) 
Sadık 33) (8.E.) (İş) (P.1. 24) 

(Üçy1ldız) (F.Z. 3ll) (S. M. Klveş) 
(27 F.G.) (H.O.E. 69) (Anlaşalım) 

,K.A.A) (Aarl} (C.T. 20) (F.G.D.) 

ı F'eYkaı&dcı) (Akyüz) (Krizantem) 
,O.K.) (L.I~.i9) (Enıckü) IT.R.lll 
lıı'lrt:n KA-t)ıU 1' A )tBahar çıı;cğil 

(S.T. 2 (H.N.) (GUven) (hmbe ar() 
d. 'üsttin.slp) (Y. Akın) (Muammer) . 

s ne ~!"""!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!~!!!!!~ <::se;z:S: ....... ~ 
. sen&IJ Q yıızdlrd'. 

cwm' .,...cw _ az 4 '-=" '!! 
Salih ıeliın ver~? 

·o: . BIR GECE 
b~lkı o alı§am 

in ir.ini doldur • 
·ke .. ~ "G«:nç b:r 
nİi·· v:!mıl~~· ~in 
e- ... 'ı: Tal'hrı d ..... . ~ .. ' 
rd:.ı. 
: lus:ıca ba~m · 
ri, h-:n de sazını 
anla tnıak iç~n, 

: "UuU ıüyledi: 
ıs • • 

l...-. c1-... r.ı, c.r. 
... c.:ir.ı y ... tJu;ıa. 
z.,.,,.:cf ,üı-.. :ü 

odaya. 
rnı b:r S!>UIZ 

ıairin? 
, .. r:mdi geldim 
.. ,. ~ .. .. l .... .. . ., , . . 

tf8C3l~di3ini aö;leme • Sonra 
senin kaleden kaçtığını anla 
ym ya!t::ılar :ar.. Bura da ki . 
m.n oğlu oldui'. .. Ju bile sak· 
Jıy::ıca!tsm ! 

T '. :ı.ı.r: 

- Peki .•• 
D.::..!i, fakat l:~iviyetini sak 

bmLi o.ııa çok ağır geliyor • 
uu. 

Köy odasında pinekliyen 
bir sa:ı: şairi vardı. tiu adam 
1.;:nJn auım Taire uzala
ra!.~: 

- Al o~l, dedi • Een sa• 
z;ımı vereyim •• · ha1di çal, 
söyle! Gönlümüz tenlensin .. 
Jçi mi:z forahlauıın. Köyümü· 
ze çoktanberi senin gibi ya -
nık !: ~ali bir su tairi gelme • 
r: 1. 

ı.. , .. . . , 

~ ~)JI: ISKENDElt F. SERTELLi 
.. 71. 

rneınnu:ı olJu. Sazı eliııe al· 
dı, çalıp ıöylemeğ~ .'b"'1aclı: 

Ben bir aJ.u fQıra,,. 
S a.z ,almakta n10.hi.ri,,,. 
Ancrmtlan adsu clofdııt"· 
F Wıat 19)'11 T ahirlrtı. 
Köy ihtiyarl~r~. biri.4irleri· 

ne bakıtarak g.l.<!U1}t\iler. 
I!unlardan hırı: 
- Gübneyin babalar de

di, a~ını sakl~a ~ f •tiyot· O 
na ~orla adını •.or!e· -=~~k do • 
·, · ' lu oır • · · ~ · 

Onlara ilQ.~ etmek borcu • 
muz dut· 

·r •-T ah• ~tıu bıraktı: 
- ~:~ız aç •• be!e bir 

kere yt'llJ Jr. ,__ )İ~lim de ıonra 
dertletiP ~'111111.ruz, dedi. 

Köylil~ed·ı'*'iaafirlere ye · 
ınek get'rh!~r. Fakat, köy 
halkı, 'f• ı:in cevher sahibi 
bir genÇ 0 lliunu tahmin e -
d~rek, b&I ~j~h aohbetin kızış
l1UlSY"'t bO Sl)ardu. . 

irl• ~· 

yordu. Tahir bunun farkına 
varmıttı. 

- lh• .. iyarlar.. de!ika.rh -
lar ! hepinizin gönlünü hof e-
deceğim. F a'l<,t, sizden bir 
dileğim var: Ben yolda sazı. 
mı kaybettim. Bu sazı bana 
satarsanız, ben de aİH bu ge· 
ce birçok maniler söylerim. 

Köylmer hep birden: 
- Bizim ihtiyar şair za · 

ten onu r.oktanberi eline al • 
mıyordu.:$ Du saz ıana hedj. 
yemi:ı olaun. 

Dediler. Tahir ıev-inçle sa· 
ZJ aldı: 

Uinnet olsun (Kızclköy) 
ii n halkına. 

Şimdi ı>arc! ım a§lt zevkinin 
farkına. 

Yarın cür.büş olsun köy 
me anında, 

- Biz miaafir eeveriz .. 
Dedi. Bir batkaaı: 
-Senin gibi Tanrı miıafi-

rinin batımızda yeri var. 
Diye söylendi. 
Bir delikanlı söze kantb: 
- Bu bir duygulu qıkbr. 

~iral,alım, aöyleıin de dinli· 
ye Hm. 

Tahir bundan sonra tekrar 
sazım aldı: 

Ba/uırın geldiğin nerden 
bilelim; 

Bir gül bitm~, yapracığı 
düzgündür. 

Eaen rüzgar saçl.onndan 
tel alır, 

• Deli gönül bilrnem neden 
üzgündür. 

Yazın geldi;in nerclen 
• 6UdiıRı 
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~~ cı:uaraan ınaad:ı tıer~uD saat ili ı;~ 
§ . t•'n -ıoııra. l'eleforı 40l'!ı ~.ı 
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TAVSiYE EDER 

2 um• • r 11 
Doktor Hıhı Bakım 
DABtLtYE nro·raHAssısı 

l'aksim: 'l'aıinıhanede GUngör 

,ı•Y•en•f l!:ll'ılın_y.ak.lq•ınaa_.• =~~~ !!.~'·,-t.ı.,..z.im·edeoo-•k•o•lan .. ' 
ticari mllesseselerin, bUAJure güçlWderle l~ı.laşma.malarmı temin 

için a.,ağıda yazılı, ınali istişare bürotıwıa müracaatları. 

KAZIM YURDAKUL 
Sabık Hesap Mtlteba.Mısı 

GaJata, rıırıkalar Cad. ~ Han 21 

Devlet Deniz Y otları işletme 
l\1üdürlü~ü ilanları 

Umum nıUdUrlüğUmUz Van şubesi kadrosunda. mllnhal 210 lira kadro 
"<icreU. c.oktorluğa 3656 sayılı teadül ka.nunu esaslan dairesinde tayin ya_ 
pılacaktır. 

Taliplerin zat.işleri müdüriyetine müracaatları ilan olunur. (11385) -----..... 'ı·urkıye t••burıretı ' 
ZiRAA T BANKASI 

l(onılq tarifti: ı~. - Sermayesi: 1000,000.000 Ttırk Uruıl. 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para 

Ziraat Bankasında kumbaralı v~ Hıbanız t:ıııanı:.t hesap.arında n ıı2 
50 llra"'t bulunanlara senede 4 defa çeltilccek kur'a ıı aşağıdaki 

pi': o göre Htrumlyc d:ı.ğıttlacaktrr. 

4 .. üllO 2,000 .. 120 .. 40 .. 4,80() .. 
4 .. vOi! '.!,0011 .. 120 40 .. 4,8()() 

" 4 .. ~r.Q 1,000 .. lfiO ., "!il .. ~.200 .. 
40 .ıoo ı.ooo .. 

• Dl.KKtV! Hesnpl:ırındu •I para.tar blr senı. ıçlndc :iO lira.da::ı aşağı 
dllşın!ycrue ı,ro.ınıyc çıktığı taKdlrd"- (ii> :w rıızı::ıstyıe verUecektiı. 

Keşide!_,.: ll Mart n Haziran. 11 Eyını. ıı BlrincikAnun u.nhıe 
rttıde vapııır 

s mıı:we ------- . --1 

npıırtrnıan hcrgun oğlcdC'n <10nn1 

' •ııt~ 

1 z jnhisarlar U. Müdüriıijünden: - [ 
- Keşif ve ııartnamesi mudbinCO P.ışabahçl' fa.brıknsrndıt. yapılacak 

ve kanalizasyon inşaatı kapalı :.:a.f li utile ~aptırılaca!;.lır. 

2 - Keşif bedeli (36.086.60) lira, yüzde 7,;ı muvakırn.t teminatı (195C.49) 
liradır. 

3 - Eksiltme 2.1.942 cuma günü sa.at ıo.ıo da Kab;ltaşta levazım bina 
smda merkez mubayaa koınl5yonun.ın yapııııcaktJr. 

4 - Şartname ve keşfi sö:z;U geçen şube ~".nesinden ve ~kara, lzmır 
ba§mU14llrlUklerindcn (1301 ırnrıı~ ınuk'lbilinde alı•ıa m r. 

,, - Eksiltmeye girmek i.9tiyuılerin (10.0ouı Hralık bu kabil in" ııtı mu 
vaffakiyetıe yapmış Olduklarına. dair vesiHll. ibınz e(lcrek il;,, e gtl. 
nünden 8 gün evveline kadıır umum mUdürlUk inş11.at ubcsind,·n ay. I 
rrca eksiltmeye iştirak vcsikllSI almaıan ıazrınaır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mUhilrlU teklif mektup! ırını kanuni \ eslkn 
larmı ve mUnakaBaya ı;1rak Vesikasını ibtiva cd cı.:l<: o.an kapalı 
zarflarmr ihale tarıbindcn bir saat evve:m.-ı !t !ar arlı geçen komisyon 
riyasetine ınakbUZ mukabilinde \erm .l ı ızınır.ıır. Post d:ı va olr.. 
cak gecikmeler kabU] etll1Il1t!Z. (llOS J 

:f• ~· :r. 
1 - K~if, şartname ve planı mucibiııcr iıf,ı~t- izin P11l:ıt1ı, nede yap. 

tıracağx 1-cap n inşaatı işi k •pa!ı zarf uııuuıe cluıiltme.}e konnı.ı'lt·n. 
II - Kc,;;if bedeli 17231.25 li'"U Ylizde 7,5 ıırnvakkrı.t teminatı 1W2.34 

li,.adır. 

nı - luii.:t.rııc 9.l.9l2 cuma günü saat 10.30 da htnnbulıln Kabataşta 
ı'tun merkez levazım şu esindeki nlım koml yonunıia yaprlac:ıktır. 

IV - Şartname !stanbuJda • rzım aubcsi v.,znesm'1cn ,.e tzmir, Ankara 1 

Trabzon tıcşmüdUrltlklerUıden (!<6) k..ıruf:.a aıınc1.b111r. 

V - Mfuıal J.E1r.ı.ya girecekle> m. ·ırrıu tckl f tnC'ktuııtamıı kanuni Yd:a. 
ıkle yüzde 7,5 g .. venme parnsı ınakbuzi.I vcyıı b9.Uka temln~t mektubunu \'C ' 

şartnamesinin (r) ! krasmdıı yazıtı ve ı.tuyı ilı iva edecek lnp ılı za .. ıun. 
ııı ihale gUnU eluiiltme saatıncton bir sac. t cvvdiııc i'aoi<ı~ mezkur l<:omisyo 
ba~k:m!Iğın:ı \"cyıı Trabzon bıtşr.ıUdürlüğl\ne ı ·. uz ıul:nbili'td ~ verme. '. 
!eri JAzındır. J>osuıda vukul.:>ulı1rak gccıl.t~ •1 krıb:ıl olunma?.. ( 11:!3i) 

SATILIK CAM TOMRUGU 

Sinop Devlet Ortnan j~letm~si Revir Amir!isinden: 
ı Sinop Devlet ürnı,,n letırıcsi cııu IW• tt.ran (.!ı!ııo.:uııdrt ı:ıd.t 

cut 593 acted" muadil ::os.ssı metrcmtk~p carın:: ı.:ıchcr mctreınikıU. 

muhammen l::<>del üzcrinde:1 ecı1': , tttırm ı 'l' s:ıtılığa cıicarılımştır. 
2 - 'romrui;:!arın uyrıcn ba.ş kesme payl:ırı mevcut ,.c kobukt!lrr so. 

yulmul} olup kabuksuz orta ';utuı UY!rınaen ııcs:ıpıanmuıtır. 
3 Tonıruklaıa alt satış sartnamesi orınnn umum mUdilrltıhlerile ts. 

tanbul, Sam3Un, Kustu.ıno!\tı oımn.n çc,· rgc mli<ıll:-1Uklerilc lncbolu, Bafra, 
Taşköprü. Gcrzl'. Boyab:ı.t. Ayar:cıı· şcfrkleril Sinop revir A.mlrliğindc g·ö_ 
rille bili ı·. 

4 - Tonıı· la.tın mulı ımınen bedel üzeri ı J ıı yiizdc 7 5 mm·akkat te_ 
nıınall 419 llrn 60 kuruştur • 

5 - isteldllı:r ınuvaklmt lcmln,,tıarmı h •ınllen 5.1.HH2 g-Unü saat 14 
te ı::ıınop ~ı vlet orman fşletnı<>ıı! bin sıııda.ki s:ıbş korı!syoımnıı. mllracııat
lıırı llD..rı olunur. (1117!1) 

SeJim1ye askeri satınalma komisyonu ilanları 
S" •mivc kı'}lasında mevcut lf\00 nrn0aya vakm lıavvan glibre~i tl1 'llen 

mllza\' ele l omıs':-nnu mar'fr• ıe T':ı~"~l":b C'l.l "l :ılmnc::ılrtrr. T{'"'lln:ıt1 67' 
t, · ·. '>·•t:ın ı _ 1 11 de•ı ı1 1b::. I 

g.ıı.: 'lııiy't!• ho ıi 'Ona uııir,l'antlnrı.(11311> 

~1 tLKK.A!\TTTN - 1941 

De-Ylet Demiryoltarı Ye Limanları J,leıme 
Umum idarcıi ilanlan 

:\!ulı ı:mıcn bctl·•li (2j04) lir ol.:ın Ceman 31.300 M!;: 
:-ıo a::Iet "·1m c l mc 300 adet çam kalas ve 550 adet çam tahta (12.:ı.. 

pazartesi giinu S"a (14) on dörtte Haydarpa.şada gar binası dahlllll 
ı'omlsyon tar .. fmdan uçık ()ks;ltıne usullJc G.llın altnacktır. 

Bu ı:o<c glrm k istiycnlcrln tıs· lira (oOJ kuru!!luk ınuvakknt t 
,.e kanunun ta in etliği vcsıi;.;ıc birlikte eksiltme ı:;ilnU saatine kli 
komisyon mliracaatiarı lazımdır. 

Bu .şe t ı:ıartnamclcr ltomlsyondan parasız dağtWmaktadır. 
:(. :r. ... 

Muh.ı ııı .. ıeı. bcd~li 171SS 50 Uru olan \tlç) kalem kereste ö.1.942 
gwıü sa.ıt ( 15) de lmpalı zart usuıne Ankar da idare binasında sauıı 
nacaktır. 

Bu ı~" giımcı< lstiyçnlcrln {1280.14) llraJ·J, mu•akkut teml.ll3.t ıl 
nunun tn,Y.ıı cttıği vc$kalan ve teklif. rlni uynı gün saat (14} e kad:ır 
ınlsyou reisliğine \ "nnelcrl ltlzımdır. 

Şartnameler parasız ol ... rak Ani.arada nıalzcnıe daircsind2n 
paşadn tesellü'!l ve sevi; !]e(liğlnden dağIUlacııktır. ( 11182) 

SATILIK KÖKNAR TOMRUGU 

Sinop Devlet Orman i~lelmesi Revir Amirliğinden: 
ı - Sinop devlet orman i~letmcsi can lrnrtara.n ch.ı;ıosun• q_ lstıfte 

"Ut l'.!04 :ıdct muadil 460.90-0 metre uik'ı;ı kö' ı.arm b~c. nıt:tre 

17,lö muhammen bedel üze,. na n k artUrm:ı ile satılığıı. çık ırılfll 
2 -- 'I'omnıl•iann ı:.yncıı b ş ı ııc payları m vcut \C lcahukları 

mu:;ı o:up ımlıuksuz ortıı. lrntur u .... ~ıııden he.;aplanmr. tır. 
3 - Tomruk~ara ait salı: "'rtnam~si orm:ın unıum roUdUrlUğu l 

tanl.ıııl, Samsun, Kastamı•mı o :nan !::evirge mUd .\rltlklerile !nebr>lıı 
l'aşkoprü, Gerze, Ayancık, Bôyab 0 Il ;{}erile ve S.nop rcvfr fımirl1 ' 

ı;i:irUh~b.lir. 

1 - Tomrı kların nıuh:ı.mm~n btctcl lizeıind n yüzde 7,5 muvakl< 
ninatı 592 lira S:l kuruştur. 

5 - İstekliler nıuvakkat teminatlar• • h::ı..-ni'cn 5.1.G12 gUnü saut 
Slnorı devlet orman işlotıneoı binasındaki sntı<ı J.omısyonunn mUtncıı 

i!ı'\"' olunur (11180) 

~~~s 
•• 

TüRKiVt: 
ıŞ BANKASI 
Küçük Tasarruf 

Hesapları 
W-12 tKRAMtYE P~~J 
l\.EŞİDELER: 2 Şubat, 4 

\layıs. t 'ğustoa. 2 İkin· 
clt('!Şrln tarihlerinde 

(':llJllD' 

ı 942 tKkJiMtVELl:Rl 
ı adet 2000 Liralık = 2000.-
3 ., 1000 .. = 8000.-
2 .. 750 .. - 1500.-
3 .. 500 = 1000.-

10 
" 

250 .. = ~500.-
4U .. 100 .. = 4000.-
51) • .,o .. = 2500.-

200 • 2~ m: 5000.-
200 • 10 ""2000.-


