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rakdmı, Amerık'an tebliği b ıdır.pr: 
ı Lonı1ra, 11 (A.A.J - s.ıs.oı Bir ob·· ·-•• •--• d-u 

Cihanşumül 
Tayyare 
Hücumları 

ı Tokyo ve dlter Japon 19hlrleriDID ua P:-;.• aaıe mu 
l bombardımanı bakkmda henüz birle· baJ'l'&iın ıpını kopardı, 

S 
; şlk Amerlkadan hiçbir habe'r gelme • fakat... 

ovyetleı 1 ::::tn:;;ı::~=D ~::mı: Tere d•l •He• 
BI R HAFTA DA 

merkeatnde mevcut aakert .ı.abrlkalar tekrar 38 metrellll 

Hüseym Cahid YALÇIN 57.000 
:.._ bo;ıı;tıa;. netıceaınde battan lllreje çed• 

V~, %0 (A. A.) - Har-

maktul, 1135 General Marşal bi~e=~ timt'iN'eld u ZAK Doğudan Orta Şarka 
ve Mitin batıya kadar her 

cephede lllrdeD mllthlJ ha\'& btt. 
CUlldan_ Adet& btittin dünyayı 
k11eübJan iMi uçak almılan miıf· 

A . k d ~tarda ha.reiret Y8l*L ~ bir 

esir verdiler merı aya öndU =~e: v~ ur:; 
tetlkıer tantmdu yapdıyor. Ame- F in c ephesinde Generale laüoiyeti belli 
rilıaa ~ pmllerinden baftla.. olmayan dört lıifi relaltat 
._ filolar. reis Razveltbı vaadini ____ ..... ..__.. ..... --:--So_vy_e_t _klıııiııJ'tl_.~.17-.• ____ l!a• Jlaab , . _..,._ edi70F 
Yerine getirerek, Japon topnlıla- y.- - P-Y- N9\')'0l'k, IO (AA.) - General 

r._ lllllllarebeJl ıattlrdtller. ,& .. Bitleri• 13 acl Afrı·kada ı·kı· maıar oıaror ııarpı. Hopkim hava yolu 11e İD&'il. V1lltlalJa IMJ7Clalanadaa fırlı- 0 t teredeıı buraya gelmlflerdlr. Refa • 

Sam NlkolM Na.tvidad ve T~ 
1 da dütman ileri menilıeriDe 'bll&
nlr bir abı yaplDJlbr. BUyUt mit 
tarda harp malzememi tahrip ecliJ. 
mil ve dttpnu• aiJr JıaYJP1R _.. 
dJrilmiıtUr. Celıu ve Pam;v ..._ 
nndaad kunetlerimis, ...... ... 

(Deftml ...... , 

Yaa ~ apoa ltpJi altmda no•am rab sk A 1 R, T cw, AR katıerinde hQvtyeUert malQm oJml • 
....... ..... ft memleketlere 911 a erı yo v ..,IJ yaıı cl&'t kifl buluDu:yordu. General 
...... Jaldo'ddu'. Orta p.rkta llarpl derbal Vqtngtona hareket et. ingiltereJ8 JIDİ lakYİJI ::=-.: ı:::~ G6ring yapıhyor Alman hatları :::: .. - x..-~ ııunauari geldi 
Yeltlller. taglHereclaı yola ~ • General llal'f&l lnsnten Ue p79t Londn, ıo (A. A.) - B. B. ~ 

r_::;:~=:: Bir mesaj nedş- ~~hl..I:eH~~~,acakı:i:nnı gerisine paraşUt- ::~1&11D•1aravanldJtuu * ~~~1r.,... 
~;!:::;i:E:: rett~i~g~~~~ e 10,'i;.~ôf.::l.t.k._ çUler indiriyorlar 

1 
haline tevirdller ve bir daJdka Sôytedi Berlla. ZO <IWıo. -t 8) -1 
~VVelki f..Uyet humlRUIDI lılr 6- --o-- i l llealz JOlaDD Alman teblltinde bildhildJltne 
=ihn durpalajana kaJbettller. AJ· 3 b k 1 t "5re geçen batta .arfmda 18rk ' 
bl n..tnanda, Jmvvetll açak fllolan llaref81 llrl•ı i (1 i Q m e • ""'tiıetıbıde ~ıı.den 1l3M C• 

IKJ;a) altımdaki Fnmız Ve~ dlJGr ld •. reye indiriyor :..~-· 15'1000 maktul verdi• 
foprakJan tiserlnde her gUnkti • l 10 ....._ jgal edDmit • 
t.lııtp vulfeılİDI ifa ederken, o ,.Büe ltarp ltarp edenlerin Loncln. zo <A. A.) - B. B. C: ür. ~ topla ~ tulliyetıı 
~ hıgllis t&J')'aftleri HambuK .,_ ___ L--ntla hdimle N".~ Kronld pmete9l, Afr!· =,•~ JDelwneıai de ele 
'91ninl ·•-Jer ~ .. de bınktllar. ~ra -s- k4ila Atı.e ~. Hm Ok- 0 

"""· ~ ıoo 000 
ş. ,;;;; ..,.,;:hır anda gö:ı olmaları llsunllı!,, yanam..,....,.. idil ini& edil• tonluk 12 ticaret;;;;; IJmai ek 

ÖllliJle getil'elıllmekt.eld sorbık d6- n, ,. (AA.) _ Bltıerbı 158 OD. mıelrte oluı ld yen! l...a yo- n~ 10000 t.onk* ;..'Ohtmaıat 
ilin tlöne baa ftillyat ll&hneslae cu yıidöDDm1l mOnuebeWe Jlarefal hmdan 1ılıbledbw. yUklU '* gan6 ile dlla' Uç ~ 

" IDÜ ..... dald giieJUklerlD GOliDC bJr meaj nepetmlfUr. Kare- (Deftlm 1 lbaellcle) ı.tm:lmJIJtır. 9 ticuet: ce:mmı de 
azameti ..._ delalet verir. F... 1-ra ~. 

f&l 0&1ntr, ba m ... jmd& Hltlerbı lll· ç d b• tz 
kat itte _.tt.efilderln g~l gün. • ın e ır ze ele ŞiMALDE KANU dtlsll denm eden gayretleri bu yul kudretlDi bellrtmlf ve OD1Dl Al. ÇARPIŞMALAB 
•lnllua 91lamı)'an hücumları iw• (Devamı S belde) 
An ......... sokmuıtur. Görünü- WA••arce iDii• ıı•• Lon.dra, 20 (A. A.) - B. B. C: 
.e t -. .._ a.- lb .. ıan. Amerika c1yan ınedüi • W .. ..., ... llmal 'blS11reliade p 
cumla,. .... lldl, &lıa ldtlsle Htaici~ •ldinwni rü ~ • (A.A.) - .......... tanır ~r cılmüt.aıdJr. Le• 
ve daba ellei lılr ma1aiJet ......... ft!-- u.. talı:lp edm bir ma "1ldtW 7f/llt d!IP- nİDKl'8d cıhwmd& :au.ıar ~ • 
na doit'D 191 ve~ bir adın' ~ Na nmleırl Yw ~ oenalınada den eJd*larr ıaıevtikri takviye et. ı.-. ~ 
tefldl edecekfk uwaı .... ,_._.. Ssaoo ,.mlDl tabrlp ebDiftlr. YOsler- ~- J'lnlerln alır aylat ver Ç6rçı•ı 

.Japonlar ma~n olan aaltla- ,...., 09 ...... ...,. ~- (Dewmı l lllelae) 

- politi)malDa sadık b1ank, -. ...-...... ı·n .:r . A er· 
•tdan bombalarm Japon teblrle- .............. _ ___ G· IOk Ol • • w· A· gl)IZ. m ı-
:..;:ı:.. =-=: ·--.._ ----- uz ç er ıçın ulr ımanyaya kan işbirliği 
~~:--::.:rıe= 1::: Martinilı oe Fr-..u Gliyam. kurs açılıyor akın yapan l,..UU o;;;;;-"-let~ 
l'lıdl1llu. sararıan imparatora na taralımudan el lonmcm- tayyarecı·ıerı• Nasın tli,.,. lci: 
hllll:pe etmek Uzere saraya P. na Utüam et1-ıı.:-
da ,.,. devıet adunmm .at- -...... Orll ld _.. o1_,aıar ....... "DDnya mıvaa.sini 
'Vee ..... t v~ olduğunu bil- v........,. (A.A.) - Apn mec. - ... .. ..... tebrı·k ettı• 
direa ,....,. -.1gn1ı haldbti do- ua harici,. encamaı n11ı1 KGDall Ucantl ,., ... ,ıMlllar Amertkaldlrla ltirtiktl 
'-'-eh yoldan bbe itiraf et.mit aılf7le demtfUr: k k ıltltlhi.la.Jı oı"hr • .ıapoa1ar o kadar gafil av.. fCJ!ler u.vaı 8url1'1deJd hQr l'ran- Sdabat veWeu, ~ )lak. ıtıkçtlltlk ICiD kurwacak olaD ltuntu T•--•s gazeteli urup ar., .... ..,..z,, 
~ ki dllpWl uçaJdarllll mlarla ~ t&arrus edecek o- laDdUt kanunUD hDkDJltlel'JDe d&J&. reoecek " lhtlmulan abllat 'tÜAJe.. 96_. • •• • (A.A.) - A.~ 
bir~ manevraAJll& çılam!t luna, lürt1Dlk, Goaadıeloup, n J'ran. narak memlebtlmlsde ~- Unce kabul edlldlktıen-.ra yapabile. lagllt81'8 mlllare• am V&flngtca eD:l elglll w llıısUtıe • 
.. ,.. 8f8klan umıetml~ler ve ... ms G6)'Ulll& tar•trnnsdan el Jıroama.. yapmanın ancak ba lflerde thU.- o. celderdlr. b I I I rmlD ortqu1ttald ~ dnlılt DUll'I 
illlaldar& ~kl~k jbtiyacını duy· mm lltlsam edecettm. u..u_ Jdlr lanlara IDblAn - tu117Jte ,._.... ~ ye~ muavenet veklJe. .. • • atlllm• ıca-y, LcıDdnıdıa puar ÜfWI rtd. 
::.:.~-· 8oma da dllpD&D boal- l'ranmlara bOcum etmekle lılsl. lıılD.. Ur. tı bu m•kNtla t.lanbulda blr sösJUk· alltrn .. W. de•e••-•ı- ~ UeDe ~ ~-~!_*~ ~ 
~ bwr yapmsdtklan IÖr... dl laaldld mauadı laakkmda aldata- Gkltlk"1111k :yapacaldar, ps.mk 14. çUIUk kunU ._.... karar '"1'1DtfUr. ._, -- - auııı....- - -. .......... _ -r _ 

le"-e leaz-emnı ilJtlyorlar. maıs... bal edecek.,. •taoe1r1sr uaü aas- Kun taQlllDalı birinden 1Ubana ta- l.outlra, IO (A,. A.) - Cuma " barptm _. sala lflıldlll Jllll. 
A1nıaalar B mburgda lngllizlt. allyete ~. Kuma JtUrak ede. gUmi İnglijs bombardıman tana- (Deftm 1 IMlll) 

::ı::-=ıeı:~;::; Tu" rkı·ye Gu"reş eı·r111 c·ııı·kıerı· . ::=-:.:~s:.ı:: =:~Avu::e.: ld, -- t.tlrqeei yalını: Bam- n 1 IDUf olan Ol'taaaektep maunu olmala- Jinde mühim bir fa.brtkayı bcıaıba• 
..... hvmm delll HaJDbarg nıllr. Ortamektep IDftunu olmı)ou1ar tmı•Jan mllıwlebctiylıe Batwkll 
~ .... de Londnnm ~eri o·· .. .. J k um.uman --.u tl-..tnde ...., bir! Ç6rçll tnpııls hava kuvvetleri ku. 

Suriye HUkOmeti 
istifa etti :s lılr flldr peyda etmit ol· numuzae i cumartesı· günü 11 pblllaclclohınan ~ dtlD mandamna gönderdip tebrik me-

--:.- n.ıettlr. JU1D - tuafında ollllliu l'lbl Ja- Mjmda IÖJle diym': "Bıı elun eL 

tı ... lltteıilderta 1aava kuvvetıert şehrimiz-1 l k ~- DMmda ölen tayywecller bot yf!8 Yeni lrabineJi Hüma. el 
t ""--da tok Deri gittikleri ar- ue gapı aca ~ )'&pmak s.tlJenler ma.. re canlara vermemlllerdlr... Banai tıefkil etti 
il tevn ve bakir kabul etma. .,. - kadar ber ~ 8lbbat Taymis gueteat de bu llll>elı 
~ propsmı beulı: bqluo Mi1811011an 41 ı•ııfl ...... • ~ 1Dlnou.tte ı.ııunacaıc yazdığı bir lwpy>a1rNede 1ncilis 8*rm.ı'm, ıt (6..A.) - D.S& .. .._ . .......gıç böyl~ ..... 1aıdlt. .ıı&T& laıvnüeriDln ~ .tasma halMrlll' ..mmm .... 
lap.~ -1111da aeaklardlıll Ankamt l9 ( A.A J - 215 ni· Tcıkat. Samsmı, 'l'rUmm. Sey" kat'll bltlad*'•n ha.va taarrmla- dtllM stın. 8ar1Je ldl1rOllla 111t111 
tla bombardımaalara ..... 8&ll 942 de Jstanmlda W"beat IÜ· ban ~ ittinJd1le. e• rmdP.ıı ~en oöyle diJoır: •tmlftlr. Yeni ldllı:tiıetl, - • il 
~bilecell mihveri dllfbdtt,. Türkiye birincilik mijsaba ... - Mfidlıemi Bura. Sair ırmanyada "BekledWriz a1hı nihayet~ .. Banal~ •tmlf .. a.p.ldlllkta 
:W., • Ucu lma1&tmda 1111 b· ret iıaeaktJr Bu mlMll&- keR m+i9e1ı k Bdlme. bölple- lll ~. f:nPtere mubC'ebelİllill bafb da.b1UJe aazırblbU da ._. • 
'- .. 11\'affü olan ml&Wlkler = ~ edecek bölgeleı ~ -=~ ÇID er ,... ••• şimdi WQrammı ~ruz. Hava W'IDe almJtbr. Yem _,.. .._.. 
-... ~ı vı gemllerlat de pıo- kuvve f.eknik ve coğrafi dmam· BiriuoldeN her 8DllftaD bir ....... ~aldlllU • kuvvetıerlmizln akm1sn muvaffak 1'a1s - el - Kurl ve )'9Dl wllGila DL 

~a:~ e~..: 1 t&öre aynJmqtıl'. • ~- oJmak o.n '2 aoretGi y er '>laMpnar g&tt.eriyor •• , mn 11-..n • A.trapır. 
-...-.:...~ M.. ";sabakalara iftirak edecS ~ edecekth. 1938 de 5 yıl Yni DeW, IO ( A.AJ - Bir E • M ••d " l " ~~acaıı. kat'i olarak temin • _ ... tardn' için lraluimue olan kuDıaWJD yada dolu keelmbıd t ---=------- - gııl~l&l&>ı.ıan~. KocalliA •. .2.. ::.: 1*i ma.abli&i&rıa :~ ~~~ m nı:ge u ur u-r J hmir .. Merkelll tzsdr. Y~ ~ noktada geri süriHen Cin kuvvet-

e f aftSQUQ Denisli Burdur bölgelerinhl itti· Be, yd iginde en gak Wrincılilı: 1eri ,eni menilere çeklJmei '-' • • d k e 'lıt ·ı A 

Naa,.naı SOly&IİSI partisi ~ · Meıkezi SIYU. ÇAınım. ~~ cıı==...~- ~~{A.AJ - B: gun e ı ı ı as 
to man~ demir '" kan. Yolla-

F' A e •ISplatn lı~dlRda • izmir at yarı,ıarı :'8vett1:;:.:::r :n~ Suçlu memurların bu sabah Ağr 
~ 1 erıne ilini timdi lnglliller yerine Çin· -d h k 1 . b landl 

bomba atlldı ingiliz atlan arasmdaki ııer ~- ceza a mu a eme arına aş 
-o-- Nalia oclıili sini a.t•Nlllra mewlla• lalml• ,....._ 
~ =.1a1..ım hendikapı Çobankızı kazandı - _ .-Aff ..... ""- , ....... un •* ....... 

, - .<Y .... 2 acNe) bt-. A.Panıa aTClet etmlfltr. (Yama 1 llMlcle) 
.(Y.._ 1 laclde) • 



Dünkü Maç ar 

alatasaray Feneri 2 -1 yendi 

izm·r at yarışları 
--o-

/ngiliz atları ara111ndaki hen
Jikapı çopanlnzı kazandı 
1mılr, 19 (Hususi) - tmür ilk

bah&T at ya.nşlarmm beşincisi bu· 
gUn gilzel bir bavadn binlerce me
ı'a.klt 6ntllıdc yapıldı. Alman ne
ticeler şunlerdtr: 

Birinci k<>§U: 
Dört ve daha vu:ka.n ya§ta Arap 

atlarına nuı.h&ustu. Mesnfesi 2000 
metreydi. 

ı - Tomurcuk (Niyazi Dün. 

Hamamcılara 
kömür verilecek 

-0---

0telciler de Sümer Banktan 
çarşathk patis <a alacaklar 

Zeytinyağı 
satışları 

--0---

ihtiyaCI olan bakkallara 
yağ verıl~cek 

' 20 N!SAN _.. 1942 

Yanıserdangeçttıer 

O SMANLI onlasuıula Mr-

Diğer maçlar normal 
neticeler verdi 

li'utbol lik maçlarmn. dün Şe
ref ve Fener stadlarında de•;3Jl. 
edildi. Günün en mühim maçı 
Şeref stadında Fener.bahçe - Ga
!ntnsaray karşılaşması idi. Şa.'1:
piyona üzerinde tesiri olmamak-

sona eroi. Her iki takım da ~a
mfla.rmı memnun eden bir oyun 
oynayamadı. 

dar). 
2 - Ceylan Tek (Nuri SUmer), 
3 - Tarzan (Fehmi Vural). 
Muvasalat jkl boy, bi'r boy, müd 

det 2.23. Müşterek bahis . ganyan 
175 kurua. 

Bundan bir müddet evvel hamam
cılar ve otelciler cemiyetleri namına 
blrer heyet .AD.karaya. giderek bazı 
temennilerde bulunmuştu. Hamamcı.. 
ıar ho.mamlo.rınm kUlhanlan ısıtmak 
tçin kolaylıkla yakacak madde bula
madıklıırmdan mUşkUl vaziyete d~. 
tUk!erini vo hattA bU yüzden bazı ha. 
mamlarm ımpatıldığmı, otelciler de 
patiska yata!•, yo1-gan çarp.fı ve yas
tık yllzü bulamadıklarından belediye 
zabıtası taUmatnamcsinln koyduğu 
ııartıarın yerine scUrliıneslne lmkAn 
olmacfltmı altıkadar makamlara. bil. 

zeytinyağı flyatıa.rmın tel9bitl.ııden 
ıonrn ı.tanbulun zeytinyağı ihUya.cı 
nazarı dikkate alınarak oelırln blr ay
lık ihtiyacını ka11ılayacak kadar zey. 
tlnyağı çıkantması takan11r etmtşti.r. 

denı;eçti ve dallnlıo tstm.. 
ıerini alan bazı askerler vardı ki 
ölllmü göze alarak. blr ka&Irp gt. 
bi dü~ ordUS11Dmı ortasına ''e 
ya yalçm kale bedenlerine sal~ 
mlar; za.fer uğruna hayatıarmı 
verirler; çok zaman muvaffak o
lurlar ,.e orduya zafer yohıinı • 
çarlardı. Onlar içbı geri döıunek 
yoktu; kılıçlannm kmlaı'llll lanp 
atarlaı·; kollarnu sıvarlar; •AJl&b 
Allah!,, diye Jaykmırak ileri atı
lırlardı; eğer kale ma.ıgal ,·eya 
kulelerine tomnııa~aklar;a. lahçla
mu ağrzlnrma. alırlar; böylece el. 
terinin serbest kalmasını temin -. 
de-rlerdf. 

! a. beraber bu iki ezeli rakibın 
müsabakası taraftarlar arasında 
mutad heyecanı uyandırmış ve 
stadı binlerce meraklı doldur
muştu. Muayyen saatte takım
lar sahaya ~ağıdaki kadrolarla 
çıktılar: 

Galatasaray: Osman, Fa~. 
"'>alim - Mustafa, Enver, Eşfak -
Hilı:rnet, Arif, C-ernil, GUndilz, 
Gazenfer. 

Feneıi>ahçe: Nuri - Muammer, 
:-.1urat - Ali Rrza, Esat, ömer -
Fikret, Abidin, Melih, Tur:ı.n, 
Ot.ban. 

Maç:a Adnan Akının ha.kemliği 
altında başlandı. 

Rüzgan lehlerine alan Fener 
bahçeliler devrenin ilk on da
kıkasmı haldm oynadılar. 
Yavaş yavaş açılan Galatasa· 

ra.ylılarm yaptı:kla.n o.kınlar Fe
ner kalesi için tehlikeli anlar 
geçirtmeğe başladı. 

13 üncü dakikada Gündüzden 
yerinde bir pas alan Cemil Ga.· 
latasarayın ilk golünü g{Wel bir 
sütle ya.pb. Gnla.ta.saray forl:ırı 
bu golü kazandıktan sonra Iai 
fantaziye döktüler. Uzun paslı 
:fakat netice vermiycn akınlarla 
Fener kalesini yoklamalarına 
rağmen netice alacak hareketi 
bir korlar yapamadılar. Bu dev
rede Fenerbalıçeliler hilcumda.n 
ziyade müdafaaya. ehemmiyet 
vererek oynaynrlar. Sağdan yap
tiklan akınlar sola nisbeten da
ha diizorıiin ve dalıa muntazam 
oluyor. İki Sarı - Lacivertli için 
çalışmasma rağmen Melih iyi 
:ma.rke edemediğinden bir türlü 
~pelilc pas alamıyor. 

Galalasa.ray üç ortası srkı.~* 
ve yan yana. oynayorkı.r. 

Bu devrede en karekteristik 
ihidise 43 üncü dıı.kikada oldu. 
Muradın yaptığı bir kafada.u 

E§faka ferikik Çekti Nuri karşı
ladı fakat bloke edemedi top Ce
milin ayağına geldi. Cemilin şu· 
tünü bu sefer Nuri fevkalade bir 
k"l.lrtarrşla bertaraf etti. 

Devre Galata.sarayın 1-0 ga
lebesi ve hakimiyeti altında so
na erdL 

lkinci devreye Galata.saray!ı
lar rüzgar aleyhlerinde olduğu 
halde başladılar. Fakat Fenerli
ler tabiye değiştinneleriı esasen 
fena. bir gününde olan for hatla· 
nnı darma.da.ğnuk etti. Kaşı sa· 
rılx olduğu halde oynayan Arifin 
~ekingen, Cemilin etraftan teh.--ne 
yememek için temkinli oyunu, 
Gilndüzün çalışmasını sarsıyor, 
iki açığın ihmal edilmeleri de 
netice alrr.ama.ıanna basl?ca. a-
mil oluyordu. • 

Fenerbahçe müdafa.Mının bu 
devrede tatbik ettiği ve muvaf · 
fak olduğu yegan yeglin adam 
marke etme sistemi de Galata.sa· 
ray forlannm istedikleri gibi 
hareket etmelerine mani oluyor
du. Fenerbahçe for hattı da iJe
ceriksiilik ve Galatasarayın dün 
cidden güzel oynayan müdafaa· 
sı ~den netice alamıyordu. 

lkınci devrenin 21 inci daki
kamnda Melihin önilnde kimse 
olmamasından istifade ederek 
SUr'atle Galatasaray kalesine in· 
diğini görüyoruz. 20 metre açık
tan Salimin bütün sür'atiyle Mc
lihe ye~c:;crok topu aynğmdan 
sökmesi maçın engUzel hnrcket· 
!erinden biri oldu. 

33 Uncü dakika.da Gazenferin 
bir ortasından Arif istifade et
mesini bilerek kafa vurdu. Nu
rinin kaiası topun Jrnleye girme 
sine sebep oldu. 

2-0 lık vaziyetten sonı a Fe
nerliler oyur.larmm merkez c:ık
leti tekrar Gclatasnrny ka.Ies: 
önüne indiler 36 ncx da.ki· 
kada Galatasa.~ay müdafaasının 
bir anlık tereddüdünden istifade 
eden Melih takımmı:ı. bir ~erci 
sayısı kazandırdı_ K:ırşılıklı htl
cumlnr arasında r.eçen mütebakı 

rlakika bittikten sonra oyun 
--1 Galata.sarayın galebesiyle 

stJLEYMANt1·E - ına.·oGLUSl'OR 

Şeref stadında ilk rr.aç Süley
maniye ile Beyoğluspor arasında 
olmuştur. Sfileymaniyeliler hakim 
ve güzel bir oyundan ~onrn Be
yoğlusponı 4-1 yenmiştir. 

tSTANBULSPOU • ALTJNTUG 

!stanbulspor - Altıntuğ lstan· 
bulspor takımı zorlu bir oyundan 
sonra Altmtuğu 1-0 ır.ağlup r.t
miştir. 

Bu maçın ilk devresi 0--0 be 
rabere bitmiştir. !kinci devrenin 
ba.jlarında .Altıntuğlul~r kazan
dıkları bir penaltıyı gole truıvil 
edememişlerdir. 

mı:., tKTAŞ • YEFA 

FcnerbahÇ\! stadında ikinci 
maç Beşiktaş ıle Vefa arasında 
oldu. Beşiktaşın şampiyonluğu 
üzerinde mühim roli.i olan bu 
maç tamamiyle Beşikta,..c:m bas
kısı altında geçmistir. 11k devre 
yi 2-0 galip bitiren Siyah -
Beyazlılar ikinci devrede daha 6 
gol atarak maçı 8-0 kazanmış
lardır. Şeref, ŞUkrii, Hüseyin 
ikişer, Hakkı, Sabri de birer gol 
yapnıı~lardır. 
Maçı Feridun Kılınç tam bir 

dürüstlükle idare etmi§t,ir. 

TA.KsDI • BEYKOZ 

Fencrbahçe stadında ilk maçı 
Taksim ile Beykoz arasında ol· 
du. lkinci küme düşmek tehlikesi
ni geçen hafta Beyoğlunu yene
rek atlatan Taksimliler dün de 
birkaç haftadanberi sürprizler 
yapan Beykozu 4-2 yenerek 
birinci gündeki yerlerini sigorta
lamı§larclır. Maçın ilk devresi 
1-1 berabere bitr.:ıiı;tir. 

tıtlNct KtblE IAÇLARI 

Fenerbahçe Stadında Eyüp 
Galatasarayı yenmi.<;t;ir. Davut
paşa da Ra..-r.iyi 7--0 yenere~ 
ikinci kiline lstanbul gtırupu 
§ampiyonu olmuşt.ur. 

Sarıyer halkevinin 
kır koşum 

Sarıyer Hnlkcdnden: 
1 - Spor şuberulz tarafından tertip 

edilen seri ballndekl mukavemet lto. 
gularınm 6000 metre olan sonuncusu 
23 nısan 1942 per§embe günü Büyük. 
dere Ue Tarabya arasında yapüacak. 

tır .• 
2 - Koşuya saat 12 dtı baıılanacak-

t.ır. 

3 - r:>ereco alanl:ırı:ı. muhteU! he. 
diyeler verileceği gibl en çok atletle 
l§Urak edecek teşekküllere aynca ku
pa verilecektir. 

Böktay amca nUkte1l kon::ışmaıımı 

seven, neşeli btr 11damdı. Şimdi aor
uınk &ırMı Tcınuçlne geımı,u. Yerncl: 
yerken: 

_ Siz de Pekini! dBn4'Cek mlslnlı, 

Bekt.ny nmca? dedi. 
Bel<tnY dU:ıUndll: 
_ Hayır. ŞlmdUlk burada knlaea-

t'1Dl· Pekinde ı,ım yok. 
sonra ynvnşça Uilve etti : 
- EğeJ" sulh çnbul• olarsa. Japon. 

ya 5ruııııne geçmek flkrlnde)1nt. Ora. 
tam giden tnclrler Çok p:ım kazanı. 

yorlaJ'. 
- Zengln olmalt nlyctlndeslnlz de· 

mek'? 
- :;:;üplıl!Slz. YeryU:ıüode bu niyet. 

to olmıyan bir insan rnr mıdır'! 
- Hakkınız var ama, harpten yeni 

~ılmcak olan memleketlerde bol p:ıra 
kıı:ıanmnk o kadar kolay olma a ge. 

rek ••• 
- B11Md , O mcmle!cetterde para 

daha kolay lu\mnılır. Blıtıassa Jn1>on. 
yada. Çünkil Japonlnr Husynyı yoo. 
ın1, vnzlyottedlrler" gurorl:ınndan, 
ııeııelcrlnden ne yııpı:ı.ct1ltlnrını bilmez
ler. nıı Jmrgnşalıl•tnn ıstllnde etmek 
çok kolay olur. 

- Ben Jnponlılrı iyi tanımam amn, 
J.Uogollstnnd:.ı bir dostum b:ına Japoıı
tarm ~ok tutumlu olduğunu, israftan 
dalm:ı ı.:ıçındıb'IDI söylemi ti, 

- Onl:ır ld Japonlardır. Şimdiki 
mağrur ve mu:ı:.'lffer J:ıponlar bol p!l.. 
ra sartetme~ i büyiiklül< lrapl:ırınclan 
sanırlar ve iiyle hıırcl<r.t etmclctt•n 

tldnc i ıwm : 
üç ~c;ında yerli yarmı kan ln

gilizlerc mahsus. Mesafesi 1400 
metre. 

ı - Sevda (Suat Karoosmnn). 
2 -1\Ienev·~ (Suat Ka~an) . 
3 - Ceylim. 
Muvaım.1at iki J::ıoy, iki boy. J.Iücl 

det 1.51. Gnnynn 205 kuruş. 
'ÜçüncU lm:;u: 
üı: yn.c;mda h:ç koşu kaı.o.runa

m.P,i Arap ntl:ı.rma mahsus. Mesa
fesi 1200 metre. 

1 - Hızır ( uat Karaosman). 
2 - Veci1,e (Halim Sa.it). 
3 - Rind (AU Ersan) 
Mü~te-rck bahis ganyan 295 ku-

nt~. 

Dördüncü k05u: 
üç ve da.lıa yukarı y::ıı;ta :ı f ka.n 

lngiliz a.t ve k.IS!'3Jklara mahsus han 
clik::ıp. M~:ı.fesi 1600 metre. 

1 - Çol:xuıkw: (Salih Temel). 
2 - Ali §ah (Cavit Apa.ynrk). 
3 - Şans (Suat Karaosnı..an) 
Muvasnl:ı.t bir boy, bir boy. Müd-

det ı. 4 5 d:ı.'ltika. Y-üşterek ba.hJ.s 
ganyan 270, plase 165, plB.<ıe 185. 

Besinci k~u: 
Dört ve dalla yul<an yaşta yerli 

ranm kan lnı;il!zlere mahsus. Me
safesi 2200 metreydi. 

ı - Heves (Su.at Kara.osm.an). 
2 - Neriman (HUscyin Kurt). 
3 - Güllü 
Muvasalat vaziyeti iki boy, iki 

boy. ~Hiddet 2,23 dakika. Müşte
rek balıi:ı ganyan 190 kuruş. 2 - 4 
üncii ~ular ar3.S:Jldaki çifte ba-
his 115() kuruş, dördüncü kO§uda
ki ikili bahls 700 kuruş vermiştir. 

Serbest güreş tel"fi 
müsabaka lan 

Diln Kumkapı ~Urcş ı.ulül>U !oka • 
Unde tecrübesiz gUre§Çllcr arasında 
ııebest gUrcş terli müsabakaları ya. 
pılmış ve §U neticeler almml§tır: 

56 KlLo: 
ı - Semih, 2 - Kemal, 
61 JUL<>: 
l - ö:z:can, Z - Adnı:ı.n. 
66 1{.lLO: 
ı - Sa14.lıaddiıı, 2 - All TUğan. 
72 - KiLO: 
ı - Fanık, 2 - Mehmet, 
79 KiLO: 

1 

ı - Niyazi, 2 - Ahmet. 
87 Ktı..9: 
1 - Abdullah, 2 - AU. 

Bisiklet seri müsabakası 
B!eiklet seri roUsabako.Iarının üçUn. 

cfü:U dUn Topknpı _ Bllyül<çckmecc 
araıanda 7:S kilometre Uzerinde yapıl
mıştır. Müsabaka.ya be' bisikletçi iş. 
tirak etmiş ve neticede Topkepr ku. 
IUbünden Muzaffer 2,39 saatte b!rlncl 
gene Topkapıdan Hamzn ikinci, ve 
l{adrl UçUncll gcl.ml§Ur. 

dlrml;.ılerdl. 
.. 

Ha.mamcııara, nakll vuıtasını ken
dileri tedarik etmek suretile Zonguı • 
daktan l<ömUr alabilecekleri cevabı 
~lmi§Ur. şimdi hamamcılar motör 
aramakta meşguldür. 

Otelcilere 1.se SUmerbank fabrikaln. 
nndan patLska vC'rllecckUr. Fakat bu 
patiskalarm aımıo ,;ekli ve ınutıak bu 
ibtiyacıİı karşılanması üze:inde te
maslarda. bulunmalt Uzere otelciler 
ccmlyetinclen bir heyet tekrar A.ııka. 
raya gidecek ve bu mesC'lc de katı bir 
neticeye bağlanacaktır, 

Saraylar tamir edilecek 
Milli saraylar müdUrlUğü, latan. 

buld:ıld mlllt saray ,.e köşklerin ta
mirlerine karar vermi§Ur. Bu meyan. 
da Dolma.bahçe sarayı ile Beylerbeyi 
sarayı yağlıboya boyanacak ve bo.zı 
kısımlan tıımir olunacak, F!oryada 
deniz köşkü ile umumi kltiplik ve 
yaverlik dairelerinin tamirleri yapı -
ıaco.ktır. 

Veni l<mek kartları 
önUmUzdcld aya ait ekmek karuarı 

gelml§tlr. Bu aotorkl kartlar iki ay
lık olarak tanzim edilmiştir. Bu hat. 
ta ıçl.ııde tevzi ~I bltml§ olacaktır. 

Tecrübe lyl netice verirse önllmü.zde. 
kJ aylarda da aynı şekilde kart dağı. 
tııa.caktır. 

• BüyUkndıı.da Cemilin kahve.sinde 
kumar oynadıkları polUıe ihbar edilen 
Mehmet, · MU3tafa ve Salih yakalan . 
ml§lardır. üstleri arandığı vakit buc
tnrdan Mehmedin ceketi yakasında bir 
miktar para çıkml§tır. Hepsi adliyeye 
verllmi§tir • 

• ıcocamustafapaşada bakkal En . 
ver, 125 kilo piri.ne ile 40 kilo merci. 
meği yüksek fiyatla sa.tarken cUrınU. 
meşhut ha.ıtnde yn·.ı:aıanmı§, 2 numa. 
rnıı milll korunma. mahkemesine tea 
um olunmuytw-, 

• Bir mUddettcnberi memleketimiz. 
de bulunan Bükrcş büyük elçimiz 
Hamdullah Suphl Tanrıöver ynrm ak. 
tının vazıtcst ba§ma hareket edecek. 
tır. 

-51· 
zevk duyarlar. 

1·1lzilno karsı .Japooları bu kadar 
~ekf5tlren Bcktay amro arada 8Irada 
Japon lmp:ır::ı.toruna ve Japon büyUl<. 

lcrlno de a.tıp tutuyordu. 
Temuçln bu b:ıhıl derlnleştlrmek Is. 

terken, nedense birdenbire asabı bo· 

roldu, mevz.uu detf5tlrdl: 
- Buradaki barlar, çok cğlcncell 

yerler ıınnırım, değJI ml? 
- Evet.. sok eğlencelidir. Fakat, 

oradaki çl!:Clderden birini koklama • 
mak ~rtııe. 

- Çiı:eı. koklam:ıkt:uı ne tıkar? 
.- Ne mi !;ıkar? ,ralmna yapı,n .. bir 

dnlın kendini onun pc.nı;f'Stnden lrnrta. 
ramazsın! 

- Bı>n çlı;el< lrohlamusr.nı severim a. 
ma, yakıun:ı. y:ıııı ::ıc:ılc <;tçeğl değil, 

- Barıının c;iteklerl rol< yapır;kan . 
dır. l{endlJlt onl:ırm pcnr.C!floe lmptır
mal<hı n korum:ı.lısm ! 

- Bu l>ğildünU hlç unutmını~ağun 
B~l.tny nmca! 'i'e~':l,!lr ederim. ı:;oo 

"Upho ~{)le ki bu hu ustn tcrrübdl bir 
ndanı m! Fak:ıt, im söylediklerinden 

anlıyorum ki, ııen de bu çiçeklerden 
blrlncı tutulmuş glbl in T ı 

- Evet .• eveL yalan deftl,. Tlyen
Fo isminde bir kelebeğe tutuldıım. O. 
nan ellnc1en yakanıı na ıı kurtaraoo. 
ğmu bilmiyorunı. 

- Çok mu gUz.eJ? 
- Bu, gtiıelllk, !)lrkfnllk meseleal 

değil. İnsıı.nı kendine öyl blr 
çekı,ı, ÖJlC bir bağlayışı var ki .. buna 
33§mamak kabil değil, 

- O de scnl seviyor mo acıaba '? 
-Bu c.lhetı hlo dU,Urunedlm. Ben 

zaten r,ılmdiye kadar hiçbir kadmm, 
benim gllıi blJ' erlteği ~evebllecettnı 

aklımdan geçirmedim. 
- !liftin '1 Sen sevllmlyecek bir er

kC'I< değlMn! Uzun boylu, gealt o
muzlu.. <'lnde eşine n:ıdlr rnstıaıur ya. 
ıasıldı bir <'rl<ekslnl 

- Ynııımd:ın haberin "'tir mı? 
- Saçlnrw ıılmslyab,.. göücrln Cllll. 

lı .. lçlıı te~. hlll'Cketll, atel'll bir adam 
ın ! BUtUn bunlnr anc:ll< rubu genç 

bir crkcl>tc bulunablllr. 
Bcktnyın omuzlnn kabardı: 

Malfun olduğu üzere toptan zeytin.. 
yağı ııalı§lan hüktlıılctçe durdurul· 
muıtur. Yalnız bakkalların beyam:ı.a.. 
meye tabi tutulmug olan zeytinyağla
rından 20 tenekeye kadar ııatıı yap -
malarma müsaade edllınlşt1. Şlmdl pL 
yas::ıya toptancılar vasıtaaıle yağ çı

kanlmakt.ansa. ellerinde yağ buıwıan 
ve beyanname~rde bU hUBUs teabit e.. 
dilen bal<kallara 20 ııer teneke daha 
sa~ için mUaaade edilmesi., ancak 
ellerinde yağ bulwunı:.dığı bllinen mu. 
temct bakka.lara da 20 §eJ' teneke zey. 
tinyağI verilmesi münasip ;-örülmek.. 

Ölümü göze alan bir insanın 
karşı.c:ımda damıak :zordur; hele 
lm~ı taraf biraz gafil olursa mat• 
lup olmak muhakkaktır; i.naanta.. 
rm mavaffaloyetsizllklerinhı eıı 
mühim sebebi ölüm ihtimalini dU. 
6ilnmelc ,.e ölmemek arzusmıa ka
pdmaktrr. 

tedir. ._. 

Şimdi öyle kahramanlar yok 
ma! Yeni !!erdengeçWer kimler• 
dir? 

BugUn toplanacak olan fiyat mura
kabe komisyonunda bu husus görü§tl. 
ıecek ve tevziat için katı bir karar ve
rilecektlr. 

Gene bugünkü içtimada pirinç ve 
fasulyeden ikinci bir partinln çıkanL 
maın humısu da tetkik olunacaktır. 

iaşe müsteşarı 
Cenup vAIAyederln
de tetkikler yapıc k 

Sık sık resmi tebU~e oku
yor yahut radyolarda dinliyoruz: 
akma giden on sekiz tayyareden 
ycdlı;l dönmemi~ir. Dil5manm yir
mi ye<li tayyareslnden dokt1Z11 dll· 
~iirülmü11tüJ", 

Riitiin bu <lönmiyenler ve d\işii• 
rülen1cr harbin başmdanberi on 
binlercedir. Kftra harple.rinde ka
~·ıplarm ~ayı ı yliz binlerle ~i.bte

rillyor; hava hartllcrinde can '"" 
rcnforin kimler olduğu onlnnn 
mensup oldukları ordular t.amfm· 
tlan hmmneliteılir. Dönmlyeıılcrin 
,.e rfü.enlcrin genç ,.e ne~ <doö.ı 

--o--- yUzleri hayallerimizde ndeta caıı 

Urla yağına fiyat konmak lııruyor, insanbğm bu e:ıeli facia
larını yeni fıı.cialarm kapkara say. 

üzere 
Ankaradan blldlrll~ı..ııe ı;örc, iaDC 

mUate~arc Şükrü Sökmensi\er bu nk. 
p.m cenup vllO.yeUcrlnde bir lcitiş 

seyahatine çıkacaktır. Bir ha.ftn ka. 
dar sürecek olan bu tetkik seynhatı
de mll.stcşar, ia§c i§lerine ait vaziyeti 
m~allinde tetkik cdecekllr. 

fa1arı Juıpı~·or. 

D~er tar:ıttan ltlf& mUctc:arJ1(:1, 
Urta yağının sa.tıo !lyıı.tmı tesblt et.. 
m~k ~redir. Mahıfill.ııc!e s::.t.:ı ı . 
calt olıı.n Urla yağının beher kilosu 
için 160 kul'U§ verilecektir. Nakliye 
vcss.ir masrafları bu fıyattan hariçtir. 

23 NiSAN 
o 

Mektepler çar§ambadan 
cumarte•iye kadar tatiı 

Gcr,.cn glin tramvayda bir tay• 
yarcci gördlim; gri elbise i ga:ret 
ltmi7.ıli; önU.ndc bir çift kanat t.::u . 
' ıınnn kasketinl yn.n yılmıı~tı; " • 
g rncııom d.-.m.anmı ağzmm kenn • 
rınrfan savuruyordu; gözleri ıı:ını.. 
t ıl:ırla doluydu ve he!' an dört 
~anı tetkik ediyordu. Pnrln'k ~iz• 
mel eri '\-ardı; ince ve Iı.ürpc \ ilctı
llu bUtUn ıııinirdi; yay gibi r. •ı,:o
<li. Tler ha.llnde se\'lmli, z:ırli 'o 
pek yakışan bir caka. göze !:" pı • 
yordu; eğer tayyareci olmas.&ydı 
bunlar Jıiç ho~ gitmlyecekti, J" kin 
o:ıon ~h mc.la asalet kazanıyordu. 
Çiinl<li bu, bir '-ataa fedaisidir; 
':-u ~-eni serdengcçtilcn1en, Dal' . • 
Iıchmlnıı b"ridir. Eğer Türk yurtla 
bir tcca.,'iizc uğrarsa ön 6dta, 
<>aflardan ço'd ilerde, dU~DlAD bıt
dothmnıu ö~~inde çlll'pı~acaktır. 

23 itlsan çocuk bayramı münascbe. Fal•at ey aziz delikanlı, sen hep 
tile bütün ilk ve orta oıruııar, önUmtlz l>üyle, ka.c;keti yana ),lanL,, ~lznıe
dekl çarşamba güııU öğle eaaUerlndC'n !eri pnrlatmcj ofaral•. ci~ıa 
cumartesi sabnhma kadar tatil c.dlle. du:n nnu .,n,-uı:-arak, gözlerin ve 
ccktır. 23 nl.san gUnü sabahı,_ bin be. ı •1arol:r.tlerin hayat anularile, ne
yıı.zıttn, ötelti Taksimde ~ı torcn~ ya 'ı • C'.\·l~ dola ol1uğu halde hep anı
pılaco.ktır. Beyıız:ıttakl törende, EmL>ı ınmlıı dolaş; sen yaşa ve '\ıı.truı 
önU bolgcslndeki ilk okul talebesııc sulh ıicinde Ya.<>asın' 
v lıl.yet, beledtyo, pıırU, çocuk esirge. • • ~ • 
me kurumu milmessmerı hazır tıuluna KADI RC AN KAF l.l 
cnktır. Tak'Jım meydıı.nındakl tören • 
de de Ukokullatı:ıı ikinci devre talebe. 
s!, htikClmet, kaza ve parti erkA.nı 

1 hn:ctr bulunacaktır. Mera.sime istiklal. 
marşı ile bll!'lanacak, nutuklar söyle. , 
necckUr. 

- Sen ne tatlı ltonu,uyouwı, deU. 
!uınlı ! Benim Adeta erl;;ı-l•llk gururu
mu luı~ıl.1duı, Ben ı;erç~kten uyuşuk 
kanlı bir erkek değtılm. Ftıkat ne de 
olsa yaşını elliyi buldu. Senin gibi 
gen~ dc~-Ulm, • 

- Sen, b<>n<2en çok gençııln, Bel;;t.::ıy 
amca! Benden !.'-Ol< lçUi;rin halde benim 
kadar carhot olmadm. Ba.lbold ben üç 
ankn ile ot-redeyse sofranın başına u
} uyup Jınlacııfrm. 

Eu sözlerden c.ok hotlanaa Çinli 
kız ara sıra Temııçlnln yüzüne maııa
lı bakışltırla beltarak glllUyordu. 

BeJrtny atl)('a da Teınaçlnd~ ~k 

h0!jla.nm1etı. 

- Sen nrrdr-n 9ıktnı karşıma, de. 
llkanh' Bu gece blxlm çlçeklertn, ke-
lebeklcrln barıM Beninle beraber gide. 
ceğfz. Kendlınl ona üylo kaptırdım ki, 
Tiyrıı _ Fo gUzel mi, çlrkln mı, bunun 
tarluncb bile d~ftılm. Bele blr kero de 
onu ııen gör! 

e eyi tehlikesi 
lt r teren suların 

ıslahı 
G'ı;cn l:ı:; esnamnda tll§arak Sey. 

lt\p tehl!l-;e i gö3teren v~ Uzcrınde 

mııuı tedbirler bulunmıyaı:ı tesisatı 

lttıfi g6rUlmlycn suların ıslahı ı~ın 

mUnaknll\t vcklUetl tertibat almağa 
::ıaı;lnm:§tır. Bllyük Millet MccliBinde 
son ltabul edilen kanun hUkUmlerille 
de dayo.na.rak cıcnen tertibat aımma. 
111 lAum gelen nehlr ve çaylarla dere. 
ler teabit edilmiştir. 

İlk olarak Kütruıya civarmdald 
Kapan deresi ile San.suyun wahı ta• 
karrU" etmi§ ve bunun için IAzımge
lcn taluılaat verilmiftir. 
Diğer tarn!tan Ege mmtakasınd• 

bu sene yapılacak ulah amellyeııi ~ 
tesUı:ı.t ltlertnde kullaı:ıılm&k tıtere 
dekovil teetaab satm alı:nmuı ' 'e bt1 
temaalm lcap eden yerlere kunılması 
takarrür etmi§tlr. 

Bu seneki faaliyet progI'mma cJıL

hll olıı.n mmtııkaıa.rdan en müh!ınll11 
Seyhan mmtak&SI, Ceyhan ?e Scyh&Xl 
nehirleri ayakla.rıd.ır. 

Teınu1:ln Urperd.l. tatanbol S llncll icra memurloguıt-
Tlyen - Foyu onunla beraber cör. dan: 

mek.... 941/3178 
Ba ı, ona çok ağır geleeckU. Bir altıcağnı tembıl tçlıı Mczecıl 
T-0nıuçln, Tiyen - Fo ile ka~ılaşmak Up paraya çevrilmesine karar vcrııeıı 

leteml~·ordu. Kar,ıla1'aa bUe, onu de.. 40 teneke 690 kilo mıktarmda cı~surıı. 
lir~ ııcven bir adamla Tiycn • Fonun el<SUra, Redor marka zeytinyağı balık 
}'ıtnmda duramazdı. pazo.rı ynğ iskelesi tUtOn gtınırQğU 
Belkı de bu yüu.ıcn bir tadsızlık ÇL kemerli sokak 20-22 numarnlı JllO.. 

kacaJc, "e o mm:uı Tt-muçfnln biltüo halde 22.4.0'2 tarihindo saat, 9 d• 
PlAnlArı attU't olacaktı. saWacaktır. KıymeUnln dörtte ucunU 

- Il.ıy Wıy .. gideriz, dedi • Fakat 1 bulmadığı takdirde 24.4.9i2 tnrıı1ınde 
bu geco değil Ba~luı bir gece.. ikinci arttırma auretile aynı mııiıtıld0 

· - (DC\'1ılmI var) ve aynı ııaattc satılacağı ııtuı olunur. 



~ 20 NİSAN - 1942 _ . __ g AB Bit - Abam poet&. 

l·inabed'çay ve kahve SON HABERLER 
&h!bı Ye l':<"lrlyaı MUdllrO • h • 

.,__ hakkı tank uı ın ısarı Fransız taş·st liderine 
• .' 1 .. • • 

-.ucııgı yer: Vakıt Matba.aaJ -<>---
AB<>:\"E ŞAnTLAW Bayilere yüz.de 10 a kadar bomba atlldl 
~ :nırıcıye Ec:neb! kar bıralnlacalc tt . Londra, 20 (A. A.) - Paristcn 

1 
l&.00 Kr. ıı.oo &r. ~ Berline gekm I* telgrn.fa göre, 

, llf\lk 2.ıso • u.11 • •nlllıarlara pazar günıt1 Remıes'de Frarunz 
l 

•Jtlk •.oo • a.oo • -..n.c +~1ft~ 

8 mil 
nasyonalist t- - "".ın<W~t?sında 

ay:ııı uo • ı.oo • roa ..... ,. Fnw11ız foşiet lklerlerinden. Jak 
--..... ldar~ telefonu: MS70 ~• Dl Dorit'ya bir bomlı& a.tı~. 

8aa8 JGr Yine Beı"lindf'l 3hnan diğer-

Normandi vapurun
da gene yangın çıktı 

-<>---
Atq nı altındaki 

dairelerden baıladı 

Yaagıa g çllkle 
ılad idi . (BÜnd.P. ~ Ankara.dan blldirilcllğine gtn'e k&b. bir tel, RcnDıeıs'dc devlet tiyatro-

. ve ve çay lnhJsarmm. :iDlalaı·lar u· sunda k.alabal:lk bir di.nleyici küt.-O 11/l.,ID(J mum mQdtırlug11Doo !§Zetnecek olması lesi ~da söz aldrğr strnda t-•a.şing!on, 20 (A.A.) - :.3ah 
·--- Z: dolayuıile umum mtıcıurııııun mllteda. hatibe bir el bomb:ı~ aıtxkbğı bi'· riye nezarı:.tınin bildirdiğine gö~e. 

~ eşaı Patenle 
LAv n r.özleri 

vil sermayesine s lJlllyon ura llAvul diriJıınc'dedir. Normandi ~ enknzmda çü· 
teklif olunmaktadır. Kahve ve çay El boınıbnsı, ı:trafrnda a~ada§- rümekte bulunan maddeleri çı· 
itıhisan hakkmdak11Ayihanm diğer lan bulur.n.n Do:rit'rıun durduğu karmakla meşgul bulunan işçil9· 
hUkUmlerine gtirc inhisarlar idaresi- mahal istikametine doğru ikinci cin ayrılmasından sonra gemi cn-
nln !aıik alAmeUerl btılun.'\n kapalI galeriden fubt!lnuştn-. kazmdan yei bır yangın r;tknı~-

Uerlin tt-li bomı..--- ...... n-:ı t v m .,.... kan d · ı · kaplar ıçmdo satılacak. çekJrdek kah. rasnıdıa • • • UWW1 ...,,,.M .. 46er ır. ıang , a~ çr • nıre,e~ ın 
ve ve çaym peraken4e sabf fiyatı 11.. • a.: ve lbirincl ve ikinci or • deniz s::tlıı altında bulunm:>.sı 
zerinden yüzde on kadar bey'Iye veri.. k~stra koltukları önünde otumn yüzünden g~lükle söndürülcbil-

rı.e "1ar al Pctcn dlln FraD&lZ milletL · ıecekttr. tı; k~ ~mdan atıldığım ve mıştir. Gemınin üst kısın: hasara 
111~1~=~ :dyo ile beyanatta bu • U.ythada. mablt\t a&tı§lar, knçakçt. ~~~~nııe dilştuğilnü zik • uğranıamıştır. 

' · nre,.~ı acmiştlr ki: Yeni lık ve taklld tulleri haltkmda da cer.al tnf•ıat • Yangına ait ilk tehlike işareti 
1 

r htıkOınct kuruld:.ı. Benim tayin o· hUkUmltt nrdir. ..1 . perdO:eri yırtınış ve be.. cumartesi günü saat 18,10 da, 
o.rıııtnu hnlefım olmakta. devam cclen ZI muz)k iletlerini basanı uğrat • ikinci işaret saat 19 da \e açu··n-

ra1 D:ırl . ftlmt?r l.ırl· nn at .... ımizin ve impara- - • cüsU 19.40 da verilmiştir 
U~ec. ımıuun mUd!lfansmı temin ey- Limanlara memur Ayni teJ,g~ biır kişinin hafif· Üc motopomp gemisi No~andi 
"llıeın~:ur. Otoııtem aıtuı.da ı..avnl ~ ~<lığını ve suik~ fa.il'- cnk~ndaki yangını suya boğ· 
1at~totln d~ "c iç poliUluı.sınm L alınacak ~ hetıiiz buJıunmadığmı iliı.vc et- mağa. ç.aJışrrken geminin yatmak· 
lıt11 1 llzertne alacaktır. FeWtetL t.e-dir, ta bulunduğu rıhtım kenarındaki 
~,I" -~en hallevı anmda L&vaDe bera· --o-- itfaiye kuvvetleri de y3.Dgına 

ilk rıı:ısanm kalkmrruı.snu temin e. Tah.Uini yanda bırakmıı Pillplalerde hakim olırnığa savıışıyorlardı 
S'JgUn oı !~ yenı nlzamr kurmuttwn. olanı'ar da un" tı'hana (Ba.,.·ralı ı ncirle) Kalın ve siyah bir duman talın: 

... ~o hazlranı kadar katı tılr • ha . »>- ka~ büt"" Manh t'" ·· · · 1a. bir'Ikt • b"l ki rı reketıne İk8l'§l mrarla muk • . .ı un a ı:an uzennı 
.\\"l"\ı.rıa; e temelini kurduğUmuz ::ıre ı ece er vem.ete devam ct.m'!.'~t~ir j ıstila etmiştr. :Yangın ancak ~ 
~ C§kllfı.tı eserine devam için D". • . vanst ~··nd" ··1 b 0 l ·nf.: o ~dlsı ite biri MUnhallcr çoğalmıı olan devlet li_ uşman topçu ve uçakları <le - ·o uru e J ml51wr. 

Circtlnlz ıı ;1ıiyorum. Fran;ıer manla.rı i§lctracsi umum mUdUrlUğtl vamlı olarak Corregidor knlcsini Polisin yaptığı inc!:lenk~ 80· 
tı.;: fcl~ke~ım~uı: vo.ta.npcrvcr e.i ; merkez ve oubclerine memur alm.'11a.sı nte, nllında bulundunn:ı.ktadır. nunda yangının man1ar pargala 
'itı:vetıe ba......... Wıanlıırmı mu\•a. için ~mir gelmi§Ur Bunun lçln bir ;-\cın günlel'de dUşman mevzileri- mu tutuşturan bir asetilen kI\-ı!cı 
k ,..-.~amıza mUsaadı; ede. · 11 t to · mından "Iktıg~ l J t B tir, BUtUıı kalbtnlzl Uniz hU müsabaka Jmtih:ını ~ıım11tır. e n e~ ~ pçu:muz, dUşma.nm b ~ . n an aşr mış ır. u 

1.Utı:ı.et ctrafmda t 
1 

ege ~ ~ehli - Cuma gUnü yapılacak olan devlet •ı P? <!ört ve muhtemel olarak se ep takriben, 9 şubatta aynı 
fınıct Yeniden inop anınız. l'.en ümlt. Umanları işletmesı umum mlldürlUği.I hı:?" l:'a!arya.sm.ı susturmuştur. Tc- gbeemıde çıkan yangm ~ebebinc: 

llrıı anmamızı YO ı;J.rli hn\'ıı. ka k t · · nzemektedir enızı mUmklln ltıl cal t merkezindeki bu musnt1ka imtihanı. • 1'§1 oyma e. eşlIJl.LZ ----~::.:..· -------
11,.blğcr tarattan yeıı~ ba~:;kil Laval na orta.mektep mezur.lıırı knbuı edile· fıı~n bomba uçaklarmı çok ~- •ark cepbeılade 
• beyanatta bulunnrnı· dcmlııtir ki• cekUr. Fakat bu tahsil derecesi aaga. ııcl.lerdc ~çnıo.ğa ::r.ccbur etmlştır. ~ 

l> au buhran .. 1 ·~ ~İareşa.İ ı1 derecedir. Lise ve yllkaok mektep Corregıdor kalesi üzerinde dal• <Batıtnrafı l neide) 
Clcn'in b ... ~ .. ~-ctrı .. :. "'.yi ka 1 tab81lln1 yan bırakmış veya lise lle galannn b:ıy:rağımız bir aral!k düş- .:ın.ıı~ . ,_, , 

l"ld ~ .. g.,.. eroıgı ı - man cndahtmm t · ·ı bağından u-"'rı aın .... 5IlJYor. Merkezde Smc. 
ı:ı' en dcrL11 surette mütehassis yüksek mekteplerden mczu., olanlar k C$ıl'l o le«l9kc 30 k:ikımeotre mCSQ.fede çar-
~nllıun. B:r cok güçlilld<>r Ma~ dahi imtihıına girebilecek ve her tab. - opn:ıuşt:u"· Mutad olarak ba.yra- pışmalar devamdadır. Rus ı;ctoı_• 
~ 't'afından ;rtad:ı.n kold~rılımştır 1 sU dereoe.slnde bulwıanlarm muvatta... ı gumz, düpıan çemberi alblıda ~ ri Abnan kuvvetlerine ağrr zayi -

.u tt-bah, hUkümeıt faaliyetine ye~ kJyeU ayn ayrı nazand1kkate alma. ~=~e~: ~~!;etep; u.t verdirmektedir. Sovy~ ge -
~~en ba§ladnn. Güç olan vazife· cağı giıbl muvattak1~ı: kaz!\nıuılar oeleri A.lm:ın ha.t.'anıım aı·ka.sma 
da • 1><.ıgünkü v:ıziyetimiz hakkın- devlet llm-.nları lfletmesinde tahsil ~~~e =~~ ~ üze.• ~Ut.çiller inılimıŞ!erdiZ', Bu pe. 

d~let .....:~t-ı- ~ rdi- · iik nzlyeUerioe göre memuriyet ve be.· , Ut ın- b·.....,,.ıı, ,__,, l 
:. o la ·"°~ g'""""c gı :i • remde o auretıe maaı deroceslle tayin • Şıddetli ~ba.rdımaıı· PS!'\aAIJl • raş ç~ ı.~ JJ.Üy el'i za.pt ve 

· et" n Yış zilın.iyeti .ile geniş nis- 1 aa Batası yanmadasmdaki tahklın et.m.işlerdSr. Almanlar tank 
l,,~- kola.yla.aa-gı· hİ"'"'ı'nı· .. _"'"-"O • olunacaklardrr. 1 ' ~. • diiş • • ı -...ı.ı. " -.... .,., l<ı"'·J maıı mevuınden _.,len bir ~uı- ıerm hlmayesınae yaptiklan taar. 
f'ılt 1' lfıı.rcı;:ı.l, diş ve ir., sı"Y""etin .Askerli~'inl ya.pmıı.mış oln.nlar lm • - ov uuım ~ft---· -. ._ pa,..., .. .,,, .... ,ı;ı_,,;;. --.. ~' ba !'U%1'arhı. buradaki Rus para.~ü+"ülc 
l)IJ ~bana ı.-crmc kk!, baIUı Uhc.na kab!ll olunmıya.caktır ·~ ~vt;e ıw-y~c y • ·.~ "" 
a yı~ bır mcsuliyet )' üklemi.şt.ir. • nlk be.ğı kopmuf ve yavq yaVBf rint çlk&tmaya m-uvaffak olama • 

h:ılllıuıııa beraber, nuatcscf, dün Afrikada ·ıııı· cı,..Skeri yol qağı inmeğe tıet1am11 f8bt ,. Dllfkı.ıuır. 
!(! t:rı ve radyo td'si.lerindc söy. " re değm~tir. ' RUS TEBLlGt 
~'lld:fi gib!, ına.r~o.ı. tam Eali.hi- <B:ış tarafı ı adde) Bunu gören bir yazı..ı ile mü- d Loa) cır;• _zo (CMl)o, sut 7,U 
r:ull~r.ıru venniş olduğu doğııı de· Hattıiat.iva .Afrikasmdan geç. tehaasa bir Ç&VUf Ye bb- er he • e -· >un geıceyansı Moskova• 
~ d mckte ol bu ı1-1 m-- ""- , ba - k da ~eoredilen resmi Rus teb!i<Ti: t~i •• ır. Eğer bol bugün hlüüm.et a.n ~ otaınob•l yo- .,.. ~uş ar, yragmıızı u- -o 

Bitlerin 53 lnctl 
d6nnm yılı 

ma,tarafı ı ncide) 
man milleti için cldo et.~ olduğu 

muvatfaklyetlcrln Alman milletinin 
mazfde bir asır 1;;lı::d~ elde ettiği mu. 
vaffakiyeUer ile dr.ht uıukayeee edile_ 
mlyecek kadar bJylllt olduğunu .Oyle 
ını,tir. 

Mesajının diğer bir kısmında. ~ring 
şunlan de:nektodlr: Mantık bize kar_ 
ıı harbeden veya cvveıco harbetml§ 
olan mllletl<ırln boJ.Bcvizm ne mUcadc· 
lede Almanya ile birlc~mclerini icap 
ettiriyordu. HIUer, b:ı dc 11 lcUer ve 
ınillet\eri müteaddid dc.nlnr anınşmA_ 
ğe. davet etmiştir. Bunlar :ı?dınnnml§
ıardır. 

~esaj §U cilmlelerle bit:ncktedlr: 
''Cesur olacağız, met.in olacağız, 

dllşmıınlanmızı mağlQp edeceğiz.. BU_ 
tun kun·etıcrimizi, lr:ıdele:-lmlzt vata. 
nıma:m mUdafıı:ı"ı g-ayeslnıle toplıyn· 

c:ı:ız_,, 

*"'* 
Berlln, 2Q (A.A.) - Hltıerın 53 un.. 

en yıldöntlrnU mllnasebetile propşga.r. 
da nazın C"'..öbcla kıf mevsimi eenaam. 
da Alman as!t':?rlerinln göstermif ol • 
dııklan kahra.manlıklan tebarüz ettlr 
mlşUr. 

Nazır doml§tir ki: 
- Biz burada ve memleket içinde 

günlük i§lerlmlzle m~rul buluı:.duğu.. 
muz arada FUhrer kararg!hmda sa • 
balılara kadar pl4n1a.rmı h&ı:Irlamak.. 
la me:guldil Aakerleı1 içinde bulunu
yordu. Bu.:,-il.'l. de AlleJıta.n duamız 

Fülıreri bize ba.tı§lamam, ona )"el1J 

devreler için kuvvet vermeat, Alman.. 
yayı za!erc ulaştırmasıdır, 

.ngihz - Amer kan işb!şliği 
(Baştnrafı l nride) 

masI lUzumunu kaydetm~ ve bilhas. 
sa §unları &öylemi§tlr: 

"- lnglltero ile Amerika arasuıda 
sıkı l§blrliğl yapıl:nasma bo.§vektı Çör. 
çil ve R:?!s Ruuelt kadar tamamUe 
k&naat etmı~. bafka insanlar buluna_ 
cağmı aanmryorum. Ç"~rçU delD.leUle 
Ruzveltin §ah.san bana gönd~rd!f1 ha· 
rarctll ve tc§vlk edici meaajın mubte. 
viyatını •ize 1toa edebilme, olaaydmı, 
memnun ve mağrur olurdunuz. Flkri
mlzce, Amerikalılar da bizim kadar 
mUnaııebcUeriınizin sıkı o muma muh 
taçllrlar. Amerikalılarla birlikte dU.n 
ya mııvazl"llesinl kurabilecek ve mu. 
bafaz:ı odebilece11& Amerlkahlara iti. 
rnat edebUlrainlz. Onlar bütün kalh
lerile mll§terek mUcadele ve davaya 
glr!JDlil bulunuyor;ar. KuvveUert gün 
den gUne artmaktadır." 

Balgarlıtanda 
et s·oklm 
datıtııacak 

a 

Sof ya, 20 ( A.A.) - i'\azrrlnr 
m~lisi bütündoımuz ve et kasap· 
!arını derhal sefe~ber etmek ka· 
rarmı vermiştir, Et stokfa.rı ma~ 
kul bir §ek ilde taksim edilece!;: , c 
dağıtılacaktır. 

~~--~~-~~~ 

lmalyet mödgrıtt. 
tın eki lbUlis 
Bazı mt;murla.n muiıtelif mtt .. 

lte~lerde gösterercık ,·e;.-n bo:'d ro!.a 
m ıncvhurn iı:.ınılc:· k::ıYdedcrek bu 
namla? aldrlrlan ma·;-;ln rı ihtf~A • 
een zimmetler."ınc eçh1l"e1':ten 
maznun lstaıılbut cnı ıi\·ct mUdür' 
füğü birinci 6U'bc thil mcmın-la -
rmdnn NatıJ:f B""ırer, <:mniyet mil• 
<1Ur''iiğü mmımelit ?:"emnrıı Ce • 
mal, Arne.vutköy ko.-n ·-~r reuavıni 
Resmi, emniyet :rniidıir ·ıı'il dör .. 
diincli şubede mur m r t memuru 
Oml:ın, moto3i!t1ct ı po lıs memuru 
Mootafa Cevat, !}O i ... memuru Kad 
ret Acar, üçiln~ü subc L.abrl< polis 
memurla.nndwı N<'cmi liçar vo 
Erzincan emniyc-t komi'>~ıiiğindeıi 
mütekait Neca1iui.ı muhu.kemelc" 
rine bu eabah bir k·smmın :ınev• 
kufen, bir kDlmmm dn ga.ı.:ıimev. 
kuf olarak ikinci ağtrcezadn bq.. 
lamnışbr. 

lhtil.8.ıs edDcın panmın mildan 
4048 liradır. 

Evveh\ bu suretle zimmetine 
2365 lira 39 k\ırua geçirıneJctL>n 
ma.mun Omıon .ııorguya çekilmiş, 
eunian anlıa.tmlŞ tır: 

- Yapılan :ıten beıninı kat'~ 
yen haberim yoktur. Fakat para 
maalesef almrnşt.Ir. Ancıak bunls· 
rr, ya.nımdn bordroM.n «ontroıı i§i'n 
de lrulb.ndığmı Sedaıtla Muet:afa 
admda.ki ~urlar ya.pmıştır. La• 
kin, ne yam, ki hor ikisi de ı;u 
anda suçlu datiyle a:nunızda dE• 
ğil, 

Diğer 9UÇ1.u Cemıa.l d,e hiebir 
§er<lcaı ha.beri olme.dığmı söyllye. 
rek: 

- B :r gün Osma.n b:ına: "Bor· 
öro':ır k1rJemniş, maliyeye böyle 
götürmek ayıp, şu 12 i3mi yaz da 
böyle götürelim!., 

Dedi ve OOııa 12 isim yazdırdr. 
Bunlnrm :mm yerinine kendi 
s imza etti. Oç tanc.aln.i de b::ı.na 
imznl.'1.tt.r. Vezneden parayı alıp 
rnan ~lan dağıttıktan SOJ!l"a eebirr. 
de 3, 4 memUl'Ull ıruı.a.,ı ka.ldr. Ben 
de bımlan tutup bir :mtılt'buz :mu -
kabilinf! e O sına.na ver<lbn .,. d~ • 
tır. 

Muluı.keme gazetemm makineye 
verdfğ:mlız strads devam edivor • 
du. · 

. -ı ~. mare!clin b:ına tevdi et. ltmdan biri, Atla.s 01cy8mıaıunda cakl&r:DL aJmıel&l'dtr. BaYrağm ye Diln cephede :nnd<ll bir deh§)ik• 
nı. 

1
.. Duvala. 1. ~-- re 41\ ...... _... • :1k l)lma.nuşla'. Cuma günli 5 t:ı}• A • k l~~ 0 YUğl! vazife dOlll)"lS Je bükü- ımanınUAU ba$ıyvak _...,llle Jnani olan bu aaker m e d 

ti ~"t rclsiyim. Bu vazifenin icrn:ını- <;.:.t gölü clvanııdan geçcl'Cık s..: grupu §iddctli dilfman bomba.rdı • yare kaybctmcımlze mul:ı.ıW 12 rı an or 1_ 1 su 
a nıa~alin otoritesi benim için ~n:ıı {Iartımıa. vrumaktudtr. t• mam altında del'hal tamir işine uüşman tayyn:resi tahıip ettik. ' y 
.~ ın~~. Güç b r esere ~lıyo- d:ı · yo fSc Belçika l<:ongoısun- bqlamışlar ve dirck,e bayra.ğl dil Unive;ıUe taleLeıi O •• h ı ·ı " h 

. \~muvaffak Hma l> için 01\Ul"! ~geçerek Cubaya kadar uza- zeltip yerine getirdikten 80Dra nyanın en pa a Si a ıyle 
~ d tine ve tecrübesine ·ntiyacmı adtr. bayrağı direğe çekıruşlerdir. müzelerde tetl:ikler 

t ır . Bu iki miih.bn levazım yolunun Halen mllll bayroğ;mız Correg·- yapacak • " hı d ı t ~dolu Ajansmın Be .. :tndekl mu_ ;say~. Ümit:bunıunu do . oor kaleei ilzerindc meydan oklı• ~'\rlf vcklJUğl Unlvt>ralte talebe - Si a an ırı iŞ ır 
lıaı..~ Franaadakl kabine değişikliği ~hlilt li dsur~tiyie 10.000 ınilllk yan bir gururla dn.'galan·makta ve ıcrlnln m~lerimlZdeki eserlerden 193 ;;;;ında vunlan bndırmekteuır: kilom e ~nız SCyahatl ;yolu, 3 bin doeta dilşma.na ada • ka.!en.iııı eli· t.a•n rnıınnalle faydalaıunaıaruıı temin 1 6 kanunus:ınısinde Aınerıka ı kurşuıı olıı ,.c atar. Bu alış to1' 

" ıctııerın çıkan tebliğden başka etrelık otomobil yoluna ind mbde olduğunu ga.temıektcdir. iGl.11. öğleden 80llr&1an, uerıer OzeriD· o~, us~ er l_:rln d _" .ıde "''-'''cut hp· ı.ür'ııllidir. İyi a.-.ker bu ıurcklc hır 
",~tıtaıeada bulunmadıklan Kırtı.1 rilecektir. • General Vairıvright bu hareke• de mnzeterde t.etltlkterde buluıımaıan_ rınkrıld tuf~rı yerine yarı oto· <laklkadn 30 kurşun atabilir. Talım· 

41•ı tc · .. ı-... _.. __ ,_ tir B malik bir türek vermişti. Du tü iek Ji cr!t'r bu silAhl:ırJa atı~ sansuıı 

b 
n Ahnıın""yı .. , .... ,.eunden son- ZAYl 1"'WOSA ""4en -erleri, mil"f bay ıu kabul etml§ • ura!an öğleden • -u J'" <U.J- - EmiııönU kaymakam w •• ,.

1 
bu 11 kllşirinin adına i:ıafelle Gar:ı.nl a· dakiknd:ı 100 e kadnr çıkarn11şlar .. 

• ırada gtlntın ehemmlyeW siya&! dan al-'ı.s-.m oıı.ıumun "•k•rllk lığun. ragımıza yapUA an ~erefii hi%- ııonra faal etüd m ~erl haline ge d t c 
1 

... e• o _, ,. m t•- _._,_ -'h-... ~ T tkikle ını a~ır. ,Jır. Du tüfeiUn çarpması pek azdır. 
ti • ıı Laval'ln ba.veldlllğl mesele· .,md" kullandııo.- maa. e o.çu uu-YJ _...,.... teıbr ... et • UrUecektlr. e r yapılarak te•ki. '-" n il d B ,... " .. .. ..... mührümü -c.+· Diğ'" d ••t -''cude geUrll ........ ktir. " ıcr Y z n e askerine yarı oio. Bu itibarla omu:ı datıa az '·oruhır. 
~t:tı'ı· a§vek1Wkten "~ '"ka cbemmt - tim y zayi et. u._. .. ar. cT' cepheler e ~ ... .... ...- ,, hı IX'-5' • enlalni •J.aca.tmıdan ea"•-ı-•- de.ır. '"'- _,_ • ...ı..t •-rı- USerlDde topıan.,.. .. ma1Q. matık silllı veı en memleket ya:ııız ve asker uzun zeman altta devam 
~.... r kaç nnzırlrlh da elinde tutn- b"'~"' yoktur. ......,,......, &er' ~ ..,..y .r._ ur. ,,,_.. .... ___ .....,. A "k d B ·· r k ..... otan o· ..,........ merı ·n ır. u tu e terden bir lR" edebilir. 
"e~ . Laval'tıı Vl§l'dcn Fransaya BüyUld4nga _ Sepetçbellın 8idnsy, !O ( A.A.) - Avustml- :~Pd&~=~e:~u:::e. .cGre nesi 100 dolara mal olıluAuminıı Bu silAhın kaşifi olan Con Gront 
l:ııltletı~ lstlkaın.Un yeni nizam isti· kak 71 No. Ettim Amlnıl 90

- yatebliği, müttef"ık hava kuvveL· ancak çok zengın bir millet orcluıw- ıs2 yaomdadrr. A.ıden K•mdalr ,. 
~ Olatagına o1)pbe edilmiyor. • * • le:rinin pazar günü yeni Britan· nu bu s~lihlarla teçhiz edebilir. Fransızdır. 12 sene evvel ailesiyle 
' '-

1
11 ~lyete gelince, buzların çö ZAYİ- 628' No. lı sandal PIAka.mı yada Rabaui limanında demirli m·ştır. Takviye edildiği anlaşılruı .. Amerıkah asker olsun olm:ısııı beraber Amerikayn gelmi~ ve ölçü 

~ oızn ar{U;.lyt çamur denizine çevir. zayl c~Um. BUkmU olmadığı ll&ıı oıu. Japon gemilerine ka?'§ı geniş öl· dü.şman uça.klannın şiddetli mu- ıure~e çok baAlıdır. Onun için A" tabrlkul3nnda çahşmı~tır. Geceleri 
~elteu:~dan dotayı, gcnl4 ötçUdcki nur. ç~dede taa.ruztar yaptığını bil· halefetine rağmen ınilttefik hava merıkan ordusunda türe~ın miihını babasının ve kard~l~rinın kurduğu 
llıa1tıadı ·in §imdlllk geçlkeceği sanıl- Yorgi oğlu PaYli dirmektedir. Bir düşm:m gemisi kuvvetlerinin bütiln uça.klan sa· bir ehemmiyeti olması tabiidir. ntış salonunda nişan atmakta Talit 

~l'abe r, Şark cephesi esas olmaklıı ·-~~~--------.:.m;;uh:;t:em=ııe~l~o:t:a:rak:..tam=~ısa.:· ::bc:t:..:a~l·~l;i.me;;n;..;üsl~enn~·~e-dö•·n.rn;;;~fu:§:le:rd.i.:·r~·;.._!_~G:nra::n~t~t~ü~fco!ğ~ı ~lı:ir~d~e~!a~d~a-s:c~k:.:1~ geçlrlrm!t ve kendlatnde ,.em bir 
lıoııııı;~-bu Ukb:ı.hann da, ttiyadınl lt\ı~eue"•k kendi Gtlrprlzlni ynpacağı "O•.~ tüfek yapmak merakı uyanmıtlır • 
.. 1\a"te ... :'1hnı1ıı edilmektedir. A4Afo6 "*" __ ~ lunduğu için oda hizmet.çisi mat- Doktor Besner Mytık bir hay • diğidir, Simon Doyl camak&nlı sa- G:ırant'ın tasarla·ıfıjı sillbın ya· 
"" " • .., dl so tul L · B · k ••:ı h ret nidası koparclıktan sonra·. pımı zoi zor olmuştur. Anc:ık 1040 

04dir<11ttn Ploınııtlk muhabirinin ' ti. il uız Ul'Je "OC 11.111o er fır • londa ya.nmd.a kimse olmadığı hal. "·t o " o ""tta kend'-· :ı-- h t ttc - Bu -uhak!"nı ...... ı··.ı Ç''"'~ gU• d b ikincitecrininde fabrika bartada 
"l lı!ara &vrc Lnvalln Franaada ~... ""l _, USWI sııre ..... - ..... '' """ c eş dairika y:ı.lıı.rz kalmıştır vo "' ı.... d!Sn UK ~1--bilit"di ş hald L i B ıu-- buluyoru.m. Dedi. Bu ft.:ı-- :!300 li\fek yapmaltn mu.nifak ol" "<llı'la l.o hl~ıiintn tam manası hak- Uıl 0 - ."9<" • U P. uz ur• ~.,. co.uowu doktor Beancrin loyme:tli ifadel(.• ~ır- ına:~rada hiçbir hayale kapı_ ' ' Jemu doktorun kamar:umtda söy .. )arık ve tcsblt edilm.iş ayağıyla na ri a.ncn.k bundan .sonraki zıunana muştur. 
,._ctı, <\l dır. Lavaıtn iktidara dön· /ırıa ,......,__ ~~ğı. ·~·buanı· ~ •. zlıerinı'mon Dobedeylunfi bo~~!:'ı :• erl b!kar, alt kata iner de bir aittir ki bu mUddet kin dP. ya'. Daha sonra Conson isminde W. 
'<l:f nıanıarıa _..."- _ "' , A&dmt nldilrebilir? Slı.e tekrar C• nızca elimizde g(irünıl"ler vardır. Bostonlu mühendis hu s.lllihı tadil 
L rtltın"k tam 1.§btrllğlııl be. ~ .,. • ...... cap e_cler. or __ n Doyl doktorun ne ,;,,·yonım, ,Simon Do,·lun k"n•"- • ""i 1 k d 1 ilk 1 bf •-•-'lldr " tedır f -.."- .;:>uıw ..... "' .. ........ Fa.kat kat'iyetle bir ~ey .söyiem.ek cc rrc :l ı:ı m ·emme r şe ...... 
ı._ ttı &n ve ennlık yapmak :mreti altında o ........ "". cihetle ka • -""D a'-TtlınaSma "'"dd"ten ·ım. - k 1 d b •tı .. ,,· ""~~eu ncak Fran.sız mllletlnln mu. !llUu&... z;~ ~ B ,..._. .. imkt!.nlarma. ylne malik b'.ılunamı- so · muş ve y:ıpı r:ıasını a ası ..., 
'.tul( e tahdit olunacaktır .49. ~YI tel'ketıneıt veya hizmetçi k§.n yoktur. una ihtimal bile ve~ yoruz. tirmiştlr. Coııson modeli ttUekler 
btııı l'o t} " llt- htM5U'Jl göt'llpneJt imltlnlarma r;:leınez. Mis Ro0so tm I Bel! günde lOOO tene yapılnbılmektedfr, 
t cec.e ~NDl!l: i~Ieıne9ine maddt tman bulunma• malik değidi, Bmaena.Ieyh hizmet• - Bunu biz de biliyot'U?., diye tabancasrnı ~! ı:~l ÜZ"~~ 1 B1ribirlne rnkip olan bu iki JU(). 

~it-. ı._okyoda blr kere A_ .. ft hava dıgm· ı yemı·n ile -s:y1.1 ... -ı..ı1n.1-. Btı ~~~-iyi blr f-t ..... -:.urunu o.-ro ısükiltııeUe c_evap verdi. . • 1 l A lk ı ""! • ~ nk l ''<Q ... , _ uuuu ı::ıv .ı.v~~ UU&cw""~ ........ --· ...... bo.~alttığuu ve genç adıımm yere c e mcr ·nr n ınu um nıun ·:ı.,:ı a· 
~ tallın reu ~imi§tir. Fakat bu. muhttlif noktalar hn.kkmda kiınle. a:nda eö ~~~dan iııticvap srra tm'd.nsız oıınuın.a. nı.gmeıı bu va. }"UvarlandığmI görmü!jtür. Ve Si·· rn sebep olm~şt~~· _Amerllrnn ordu· 
iıtç 11.txıalttao ll:ıakaadlle verilm~ olduğu rin ~ııhadetine dayanabilirim: Ev• . Y yeoegi imalı sözlerle ciyet hakikattir. Ben Luiz Surje- mon Doyl kırum:ıya boynoon bir su <iarnıı.~ _ı.u~euını donanmnsıda 
~bir llÇak ır, 91lnku Tokyo Uzerl.nde yeli Mts Rohsoınun, JimF'antroptuD vaz.ıyeti ~l~ği~ ve bir stiküt hak Din ııözleri Uzcrine ~ nıa.ntıld ne- mendilı derluıl bacağı üzcrıne tut Con• on tufcgını hcf{enmckteydl. 
ı..ıt!arı t lrÖrl.llnıe""' 1• ve tayyare ve ır.r-tm,.•el Jakelin dö Be'1 ortun. la ıstedi~ıru. Simon Doyla anlat • tkeYe varıyorum ki, bu da doğ • 1 Co "d l" t b" d d ııııd· ~ aatly tc - =tı ..... ı..ı. mışt.Ir Sım.-:ü kal rnuştor. Mösyö Fantrop ne gör • nson ı c:ı ıs ır o am Ce ı. 
ııı.eı..:-Yhrel e geçmemlştlr. Ameri_ Sonra da doktolr Besner ile Jııl1a d bnr.m va an aynen tek- rudur. mUş ve ne işHml,,c;t.ir? Duyduğu 10rclu ve doııanm:ı mOnakaşalıırınd.a 
ı.c ~1- bo e1'iııJn Tok-.va hedef nflt Boverı'n. rar e e : iılticva.bı mt"aamda Yen' mal·'mat.mı rw.etino vnkayı bi ı ı ı t-f ki · · • b" "il "1 ,,VJ bw • tç!. SJnJroa. Doy ı u r sll~h sE'Sklir ve Simon Doylu ı c\'a rn cı er \ l'll o u c · t'rıne ıyı ıı· 
~ıı::rator Dlbalar attıkları, ancak Doktor Beenf!rin suc;Ju, mücrim lııııate '" lıa dönerek: başta.n tuta.r:ı.lt ycn:den b:r fikir kırırırzrya boyanmış bir mendili ba müşteri bulmuştu, Çine IOP.000 ll'r' 
tıı,. ~Ye blr aaraYlllda oturanlardan olması akl:ı yalan geliyor. Buka• "){&ly&, rica ederim, bcın-lın. vasi- !fileilesl kurduın. Sbnon Do~l, Ja- <:a~'la tuttuğu halde görmüştUr. , cc tiHck satmıştı. 

<tedlr. zarar gelmediği bildlril· rardan sonra Lub Barjenin bir cer yetlm maıam. Ben ~ diyebilirim kc'inle kavga etnıezdt'n ewcl hlç Bundan sonra ne olmuııtur? Şimdi Amerikn ordu ve donnnması _a· 

i
L raht aleti ile tm.tledfbn.11 olduğu ki?,, demiş ve Doyl da hf\Jrim bir lıim~ye görllbncden salonu ter • bunu görelim: yara'aııan Simon rnsındnkl hu miinnka~alıır 9 ay sur. 
1\1 r- meydAna Çlb.r. E!ıa.sen doktor Bes se~: .. Çı>cuğum, aptallık etme ketmiş olabilir ıni? Ha~·ır •. Dok • Doyl bir si:rı.ir buhrn.nt içinde bw• ı lii. Tecrübeler ~apıldı. Akadt'nıile · 
rransız mahkQm edı'ldı" ner şahsi harekeıtlmle de bu şüp. ldm9e senin bir ~y gfüdUğUnU v~ tor Resnerle Mi'J !{ovenn ifade • lur.nn mn.tma;:c l Jakelin dij Ilelic- rin reyi :ıhnclı , YC nitın)C't hiçbir ~e· 
~ heleri teyit etmiştir. ya duyduğunu iddia etmiyor ki. le-rine ehemmiyet vermemek, hat- nı gö_tiırmelerini ve kendisini bir 1 ye karar verilmedi. 194 .1 'tle ~rd~ı 
~ Ilı, 2o <A.A Fa.kat doıQla.nm, bumda ildnei Her şey yoluna girer. Ben senın.. ta bu ifadeleri almaktan tamamen an içm bile yalruz bırokınamaları- Gıırunı tüfekleriyle lcslıye edıldı 

t11 ınahkcn:ı .) - l'1 lncl tümen bir mesele ile karşılaşıyorum. Lu- le meşgul olurum. Kimse seni it. \-11zgcçmek doğru mudur? O da ru rlcn etmektedir. &mra da 8Q • \·c donanma siHihendazlarına Con· 

1 
lillllta•t eai, devletin dıı emnı_ iz Burjenm ifa.desi &r:ı..ııırmda kas • ham etmtyeeektir,, diye cevap ver haytr. Fakı!.t dikko.t edilecek bir lıond:t ka'an Fant.roptan gidip dok- son tüfekleri Yerildi. Şimdi lıu tfı 

~llaızı lıarekcUnden dolayı tcn söylediği imalı !!&Ierln hede- miştt. FAi.sen hizmetçi kadmm i • nokta baeta.nm daimt ner.are.t nl• tor Ecsneıi ça.ğırması:nı rica et 1 feklerin hangisinin dııha işe yorn; 
·1tııya tııahk ınUebbcdcn htdemau \ fı doktor Besner oıamu. Çttnk{l malı sözleriyle bekled.:ği bu vaitti L'llda bulundurulmasma rağmen 1fı1ttlr. 1 oldu Sunu harp snhnclcrl lıibal f' ı\ 

Qm etm~ur. doktor Bc.3nCT l>ugiln scri)eat bu. Ye bu ~i dde cbnişti,, bir an bu nczaretiD ibma.l edil • . ((Devamı var) cektlt. 



LONDRA ŞEYTANI 
Yazan: Çevtreo: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 
• 34. 

- Siz Mıswr Okvrayt'm ııezo istifade edebilecek bir geçit ha 
retçisi değil mismiz? zırhvordu 

- Evet. Siz kimsiniz? lÇ°eride 
0

bir soba duruyord 

12,30 Program, memleket saat ayan 
12,33 Şarkı ve tUrkülcr 12,45 ajans 
13,00 - 18,30 saz eserleri ve §arkılar. 

18,00 Program ve memleket saat aya· 

'J:lSAN - 1942 

• " ,- • ~ ~ •• "ı ,: • '; • ~ : • • • • • ~ ' • • • 

Kadm.nı sesi tiz perdeden çıkı- Duvarlarda dolaplar sıralanmış_ 
yor, sesinde korku YC telaş sezı tı. A<ı<"mi bir el bu mutfakta hır 
liyordu. yemek hazırla.ınıştı. Masanın üze· 

- Siz binb(!Jjı Landon değıl rinde kirli tpl->-.t.lar ve sahanla 
misiniz? Onu gördüni:iz mü C:ı. yumurta. ve sucuk bakiveleri bı 
nım Mister Okvrayttan bahsed1- bardak ve boş bir bira §·şesi dll 
yorum. Durun, si7.e !§ığı yaka rnvordu. 
J1111l.. Tim Landon bir koridoru takip 

Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

rı 18,03 Radyo dans orkestrası 18,45 
Ziraat takvimi 18,55 Fo.sıı hcyeu 19, , 
30 memleket saat ayan ve ajans ha. 

"erleri lD,45 Serbest 5 dakıka 19,50 B 
.~arkı ve tUrkUler 20,15 Radyo gazc. aş 
tesi 20,45 Bir marş öğTenjyoruz • ha.f 7 
tanın mar§ı 21,00 Konuşma (Öğret • 

men santl) 21,15 Şarkı ve tUrkUlcr 
21,45 Radyo senfoni orkestrası 22,30 
memleket saat ayarı, ajans ve borsa. 
!ar 22,.f5 • 22,50 yannki program ve 
kapanış. 

Geriy~ döndü. Memudaı da ederek bir antredan ~eçerek o. 
onu takip ettiler. Tavandaki l!i:n- par1manın alt kat darresine da_ 
ba yanınca, Tim, Martanm giyin- hil oldu. Odaların b:risi alakMmı 
miş ve sokağa ç·kınağa hazırlan çekti. 

iCABINDA GUNDE3KAŞE ALINABiLiR 

11:11 
----------------------------~--------------------~------------------------------~-----&--::::,_/ 

m1ş olduğunu gördü. Başındaki Az zaman evve'ine kadar bura. /ştanbul Defterdarlığından: 1 
şapkayı ensesine doğru itmişti. da bir insan oturmuştu. Masanın 'Oskildar Adliye binasında yaptırılacak 6646.42 lira keşi! bedelli tamir 
Omuzundan bir rönar sarkıyor. Ü7.erindc ra.stlad·ğı pudra tozla_ işi ınııı Emldk MUdUrlUğünde mUt.e§okkll kom!.sUonda U.D42 cuma gUnU : 
du. rından ve b·r dudnk bovaı;mdan saat 15 tc açık ekslltme ne ihale edllccckUr. Mukavele, elu!Utruo., bayındır-

- Gitmiş, dedi. Hem Mis G:ir- bunun bir kadın olduğUna bük_ !ık i§lcrl genel husust ve fenrJ §Brtllıımclerl buna mUtcferr1 dlğ-er evrak 
le wa.ber. Yukarıya gelmez mifil metti. Aynı zamanda bumuna Muıı Emlak MUdUrlUğünde gllrUlcbllır. İsteklilerin en az bir taahhUtte 
niz? teshir edici bir lavanta kokusu (4000) liralık bu ~e benzer iş yaptığına dair idarelerinden alınmış vesika. 
Yine onu takip ettiler. Taş mer. geldt \ara müsteniden İstanbul vIUl.yetliıe ınUracaatlo. eksiltme tarihinden tatll 
divenlerden ayaklarının gürültü- Tim bu kokuyu bir kere da.ha gUnl1:ır1 harlç (8) gtlıı evv1:ıl alınmı§ ehliyet ve 942 yılma ait ticaret odııaı 
sü korkwıç akisler veriyordu. alınıştı. Zihnini vordu ve bu ko· vesikalarını ibraz etmeleri muktezldir. Fazla lza!ıo.t için mezkflr mUdl\rlU. 

Marta o derece korku ve heye- kunun Lidya Daney'e ait olduğu. ğo müracaat. (4607) 
can içindeydi ki dişleri biribirine nu hatırladı. Dohıbm trözlerin· - --------------------
vunıyordu. kar~tmııca bir cift nahalı cins ~ 

- Ya aşağıya düştilyse? Aşa te11 inekli rorao mevdnnn <:tktı. 
ğrdak:i apartmanın kapısını vur. Dairenhı pencerelerinde kalın 
durn a.çaıı olmadı. dPmir kaf,.,c;lf>r vardı. 1 

Bahçeye nasrl inmeli? 'T'im iki hafi ve ile beraber el. 
- Eve ne zaman geldiniz rafı ivice ara.cıtırdı. Dolabın gö1 
- On dakika oluyor. Tıyat· rafı ivice ara..<rt.ırdı D;irer bir mc· 

rodaydık. Halbuki odasının kapı· m11r da SkotJaııd Yard'a telefor 
sını kilitlemiı:ft,i.m Çrksa çrkSh etti . 
pencereden Çllkmıştır. Yazı masasmın ufak b;r gü_ 

Mcrinin oturmuş o!duğu daire. zünde bir brovnik tabnncasına 
yi araştıran Tim, genç kızın clbı· ait açılma.rmş bir kutu rnemıı 

selerini bir iskemlenin üzerinde çıktı. 1 
gördü, bir çıkın yaptırdı ve has- O s•rada Tim'in aklına Marta· 
t.ahaneve gönderdi. yı yukanda mridorda bıraktr!<· 

Marta vaziyeti nnlar gibi oldu: lan geldi. 
- Mis Grir hastahanede mi? Yukanya bir memur gönderd. 

Yaral mı? Yoksa... Genç klZ-' memur eli bo..cı döndü. Martanm 
yaraladı mı? yerinde veller esiyordu, Kuş çok_ 

- Onu caddede b:tap bir halde tan uçmuştu.. 
buldwn. Biru sonra hasta arabasıyla 

- Villiyi görmediniz mi? birli~ bir doktor geldi. Ceket 
Tim bar;mı salladı. muayene edildi Mister Okv· 
Aşağı katın kapısını çaldı!ar rayfın üzerine çok yalun b·r 

fakat vi"le içeriden ses gelmedi. mesafeden ıki el ateş edilmişti 
- Arka tarafta bir kapı daha Kurşunlarm biri amudu f kariyP 

var. Zcnnıma göre bodruma i. biri de beynine snnlanm1ştı. 
ncr. - Katil arlcadan urulca yak 

lkinci kapıyı da kilitli buldu. la.şıp ~'i>Ster Okvra.yt'ı haber_ 
lar. sizce vurmm; olmalı. 

- Bir de garajdan tecrübe e· Biraz sonra Skotland Yar,: 
delim. memurlarından komiser Bonnet 
Garajın iki kanRdı vardı, ve vaka mahalhne gelip Tim'in uClk· 

bu kanatlan bir a.0 .ma kiHt ka- tai nazarına iF.tirak etti. 
pryordu. Hafiyelerin birisi bu - Bu gece bu garajda iki ir.
i~Ierde mütahassıstı. Bir k~dın san ktaled;ımiş olmalt. Birisi i\1ts 
uz.erine a"'lı.htar deliğinin şeklin: Grir'in burada ölU olarak gördü_ 
çizdi ve k-sa ?.amanda bir may ğli adam ki genç kızın ifade-;ine 
mnn<'uk uvdurdu. göre kocası olamaz. Zirn Mı.:; 
iki hamlede kapı açıldı. Fa_ rrir sokağa firladığı zaman Mi6-

kat yerde çuvallarla örtülü bir ter Okvrayt daha hayattaydı ve 
cis;m yatıyordu. kapıyı yumrukluyordu. Mist<r 

Hafiyelerden birisi örtüyü Okvrayt'ı öldüren kurşunlar1 
çekti. buldum. Bunlar tokmn.kladığı 

1 
Tim Landon yerdeki cesedi gö- kapmm tam mukabil tarafına 

rünce verinde irkildi. ginnişler. M~le basit: Okvrayt, 
Mic; Grir kadın olmadan dul ol- fazla gürültü yapıp Daney'i 

muştu. rahtsız ediyordu. Dostumuz Da 
Zira yerdeki ölii Villi Okvrayttı. ney öyle fazla srlcıntrya gelmez 

- 25 - tabancasını çekince zavallı akıl 
Uzun bir sessizlik oldu. ~a.stasını temizlemiş. Şimdi va 
Hifiyelerden biri mırıldandı: nt olan sual şu: Mis Grir garaja 
- Bu ~ çapanoğlu çrlctı. Genç girdiği zaman yerde gördüğü öliı 

kız burada yalan öliinün kocası kimdi? 
olduifunu sövıern;ş miydi? - Bir de kadm kimdi? 

- Bura.da kocasının ölü olarak - Hangi kadm? 
yattığrm görmii~ olma.<ıma ihti - Anladığıma göre lbayan Da· 

mal ve:remivorum BilAkis kocasr ney de bu evde haooed.ilmiş. 
onu dı.,andan kovalayıp. gen~ Bermet bUtün odavı ara~tırdı 
kız mraj knpısrnı sürgiilcyinL'C - Burada cebir istimal edildi· 
kaoryı krrma~a çalışmış. gıne veya bir ınUcadale vuku 

TURKiYE 
Küçük Tasarruf 

Hesaplan 
iM! ~RAMİYi: PLA.Nı 

K.F.Şh)l!;l.gK: t Şubat, t 

•b,._, t "P'°' ı ika 
dıtıertn tartnıı.-rlQde 

,..,.ıu. 

Bu •Utunlarda okuyucıo1anr.ruun p. 
Letemizlıı betldı ,..nrndakt kuponla 
blrllkt.e gönderecekfe.rt 
EVLENME TEKUFLERl. tş ABA 
MA, iŞ VERME, ALIM, SATIM 
gibi tlcarl mahiyeti batz ol.mıya.a k1l. 

çtlk UAnJar ptll'Ul1 IHlfl'OIUDo.r. 

iS BANKASI 
llMX l&JsAMl J(~ 

1 adet ~ UnJıl - 2000..- Urı. 
1 • lOOO • - 5000.- • 
J • IOC • - 1000.-• • 500 • - 1600 . 

10 .. .!60 • - ıooo.-
tıO .. ıuo • - tOOO.- • 
50 • 5() • - l600.- • 

2eO • le • - 6000.- "' 
20t • 10 • - 2000..-

• 
smıfm<ta okuyan bir gene;. kardeşinin 
askere alınma81 dolayıaile çallfmak 
mecbul"!yettndedlr. Husust ber IJI ya 
pablllr. Doktor yanında çalışmayı ter 
clb eder. Beşiktaş ortababçe Çelebi og 
ıu eokak No. 21 KAmll Çalışkana mu 
rıuıa&t. 

Tim gara.im vanmdnkf dar ge_ 1 buldu~a bir emare mevcut de 
çi<1e ve oradan da mutfağa geçti., ğil. Yatak olduğu gibi rnunta 
Elindeki elektPk feneriyle mut zam duruyor. Komudinin oözleri 
fağ-ı aydmlatıtı. de intiz.:unla booalt1lmışhı.;. Bu 

k • İdar'! işlerde lhtls881 olu blr 
Evlenme te /illeri: bay; 1§ aramakta.dır. (Erker) rem 

Daney•in r.alışrna tarzı hic; de- rada R"ayet süklınetlc iş görül_ 
• 85 yqmda blr insana yakqan ev· :tine müracaat. 

sat ve meziyeti ••·ıyan kimsesiz be- 1 tı 
- • krnektep mezunu, italyanca ve ğİ§miyordu. Her yerde mutfakla müş. 

garaj arasında tehlıke anınJa ((Devamı \'a.r) 

26 Nisan pazar akıamı saat 21 de Şehir Tiyatrosu 
komedi kısmında 

üRK MATBUAT TEKNiSVENLERi 
Malul, haata ve ihtiyarları menfaatine 

BÜYÜK MÜSAMERE 
~?r':ıi!~m~:s Bayan SAFiYE 

Ve arkadll!lannm konseri ile 

HAZIM ve V ASFi RIZA 
ŞEHiR TiYATROSU TAM KADROSIYLE 

S4ADET YUVA Si 
hlmll komedi te •llrprWer 

lllletk>r komedi kısmı ıffeslnde satıım:ıktadw 

kAr 80 lira m&&flı memur blr bay fr&nBızca bilen, aakerllkle Ugtsl olmı. 
aynı vasıflan t&§ıyan asil aileden ya. yan bir genç 11 aramaktadır. {M.D 
§ile mUtenasip bir bayanla evlenmek 1'115) remzine mUracaat. 
istemektedir. (Ciddl ıı )remzine ınU. 

I racaat. 
• Yaş 18, boy 162, k!ıo 58, kumral, 

kibar bir aile kızr; memur veya su • 

bay bir bayla evlenmek lstemektedlr. 
(E.O.) remzine mUracaat • 280 

• Yaş 34, boy 180, kilo 80. sportmen 
bir müessesede HO lirn maa§lı, tipik 
bir bay; 20 llA 85 yaşlarında, balık e. 

! tinde, beyaz, çok zengin bir bayanla 
evlenmek istemektedir. (GUne§) rem· 
'llne muracaat - 281 

• Boy 178, kilo 64, yaş 19, uzunca 
boylu, bir bay, kimsestzliği dolayısı. 
le bir evi veya biraz geılrt bulunan 
bir bayanla evlenmek istemektedir 
(İki Ayyıldız) remzine mUracaat • 2.g2 

l~ arıyanla1 
• Muhtelli orta okullarda öğretmen 

I 111< yapmış. hutnısl blrçok talebe yetiş 
1 tlrmıı blr bay; ehven QereUe alman 
· ca " r1ya~lye dersi vermek istemek· 

·tdlr. (İyi ılğ'reUr) remzine müracaat 
• 24 Y&fında, tıp !akWtaı Qçt\nc11 

Müteferrik: 
SATJLJK ARSAi.AB 

* UskUdarda Doğancılar vokuşu 
başında, bozacının yanındaki arsa ile 
Kadıköyünoo çarşı içinde Sllg11UUc:eo
me çıkmaz sokaktaki iki evlik arsa 
satıııktır. İsUyenJerin Haber gazetesi 
başmUrettıbl İhaana mUracaatları. 

Aldırınız: 
Apğrda remlrlert yaztb olan o 

k11yuculanmızm oaınlarma g~Jeo 

mektupları ldarebaoemlzden (paz&r 
tan han(:) bergUn eatıabtan hğleye 

kadar ve saat l'7 den sonra aldıJ'ID8 
tan. 

(Ayyıldtz) (Pembe gül) (Kimsesiz) 
(E. Ural) (l'eıınbe zart) (Y.Ş.)(Oran) 

CM.U.N.) (2,2,44) (F,F,) (KUtpane) 
(H.K.) (CM) <A.L) (B.Y. Kaya) 
(N.A.) (Aslan) (Emekli) (El) 
<Anlaşalım) (Ciddi) (1, Şenkan) 
CSezen 26) (Nadide 79) (Tunalı) 

(Ayyıldız) 

1
. evıeı lı e iryo ları ve ıı.ımanıarı 

lşletm e Umum ldarası linları 
Mulıaınmen i>cdellerıle miktar ve vasıflan ll§ağıda yazılı iki grup ıtıfl 

zcmc her grup ayn ayrı ıhaie edilmek Uzerc ( 4.5.942) p:ızartesl gilnU tı.11' 
ıarında yazılı saatlerde Hıı.ydarpaşada gar bınası dahilindeki komlayoıı tf 
rafından açık eksiltme usuıııe satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek lstiycnlerm her grupun hizsında yaZilI muvakkat uıııl' 
nat ve kanunun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme gUnU saatlerine ~ 
dar komisyona nıtiracaaUarı lA.zımdıı·. Bu l§c ait §artnameler koını.,yoıı 
parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 500 ttıp kopya maldnesı mUrekkebl muhammen bedeli (G75l ilra. ~ 

vakkat teminatı (50} Ura !63) ku.rug oJup eltsiJtmes1 saat (H) 
dörtte yapılacaktır. 

2 - 10000 adet teksir makinesi mumlu kdğtdı muhammen bedeli Cl,,ı; 
Ura muvakkat teminatı (120) lira olup eksiltmesi saat (H.15J oıı dfl 
dil on beşte yapılacaktır. (4582) 

• ... * 
Muhammen bedeli 23390.00 lira olan 10 ton kUp ve 12 ton kristal ıeı' 

6.5.9-12 çarşanıba ı;UnU saat 15,30 da kapalı zarf usuıu ile Ankarada idtf 
t:inasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca sa.tmalınacaktır. 

Bu f§e girmek isUyenlerin 1754.25 liralık muvakkat teminat ile kanuJlıı' 
tayin etliği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.80 a kadar adi r 
çen komısyon reisliğine vermeıeri ıazımdır. 

Şartnameler parasız olarak A.nkarada maı.zcme dairesinden, Ha)'~ 
paşada tt>3el1Um ve sevk §efllğınden temin olunur. ( 469:S) 

• .ı._ 

Deniz Levazım Satınalma Komiavonu ' • 
ilanları --------

ısooo kilo 111ğır eti 
ıooo l•llo ku) un eti 

Yuko.da cıns ve mılctan yazılı iki kalem eUn 21 nJsan 942 salı gQilfl ; 
at 15 te pazarlıkla ek .. lltınesi yapılacaktır. 

11 latekhlerin bulll gUn ve saatıe tcklıt cdcceklerl fiyatlara göre heSS~~ 
nacak katı teınlnatlarile birlikte Kawnpaşaaa ouıwıa.n komısyonda IJY. 
bulwımaları. <"701) . . .. . 

40000 desimetre2 Amerikan vidala.sı 82.fO- 813.90 
1000 adet Me~ 4526 1286.oO 

1 - Tahmln bedeU. cına ve miktarı yukarda gOııterilen iki kalem r1>' 
ı:erııe pazarukla alınacaktır. 

2 - Vldalanm eksiltmeai 22 nisan 942 çar§amba gilnU saat 15 ~ '# 
fbı.in keza aynı günde sa&t 15,80 da yapılacaktır. 

3 - Şa.rtnamesi.nl görmek illtiyenıertn tıergtlıı ve pazarlığa işUrak ,/ 
eeklerin de belli gUn ve saatlerde Kasımpa.şada bulunan komlsyoı:ıaa ~ 
zır bulunmaları. (•698) 

• • • 
ı - TaabhUdUnU l!a. edemlyen bir mUteahhlt nam ve hesabma olmak Dl 

re bir adet (Autbort) motörUnUn 23.4.942 pCr§Cmbe günü saat l' 
Ka.aımpaşada bulwıan Dentz levazım aatmalma. komisyonunda ~ 
lığı yapılacaktır. .J 

2 - Şartnamesi hergün l§ saati dahilinde mezknr komisyondan ~1 

alınabilir. latekllleri 2490 sayılı kanunun i.atedlğl ves.ıkaıarla ve ,; 
lif edecekleri fiyatın yüzde on be§ n.lsbetindckl kat1 teminatıarUe '/ 
llkte belli giln ve saatte adı geçen komLsyoll& mllracaatıarı # 
olunur. (4709) 

• • • 
3 metre Bronz çubuk 18/19. m/m kutrunda 

150 adet Umbalı fabrıka 

2S6 .. Çıralı hatıl 

5 Yarma &llrgen 
112 .. Fabrika tahtası 

56 .. Fabrika tahtası 
95 .. Çıraıı hatif · 
8 .. Çıralı çam kUçUk 

20 Çıralı hatıl 

20 kilo Gomalak 
50 .. Tutkal 
50 Telli amyant ipliği 

200 ,. Ağ ipliği 12/H, 12/16 
25 adet gürgen kalas 6Xl8:25X300 

400Xl8X2,I> 
.WOX25X6 
600Xl6X17 
4-00X26X<i 

.WOX25X2,5 
400X28X6 

700X35XM 
400X28X8 

15 ,. GUrgcn direk 15Xl5X50() 

Yukarda yazılı 15 kalem mo.Wımentn 21.4.942 gllnll saat 11 de ~ 
papda bulunan deniz levazım satmruma koaılsyonunda pazarlığı ~pj)İ 
caktır. 1stcklllertn belli glln ve saatte mezkQr komisyona mUracaatıaı1 
olunur. (4711) 

• • * 
ı adet Tam dizel motlSrU 
1 Dört zamanlı benzin mot6rU 
1 " Tam dizel grupu 

l - TaahhildUnU ita edemlycn ınuteahbltıcr nıı.ın ve hesabına ~~ 
fi.zere 23.4.942 per§cmbe gllnU saat 15,80 <ta .Kasımpaşada bulunan ~ 
ıevazım gatınıılma komlllyonunda yukarda yazılı 8 ltalem motör ve r 
puarlığı yapılacaktır. 

2 - Şartnamcsı hergUn 1§ saati dahilinde mczkQr komisyonda.il ~ 
siz alınabilir. İşbu grup ve motllrler ayn ayn taliplere de ibate edilee"~ 
gCSre iateklllerln tekUf edecekleri fiyaUann yüzde 15 nlsbet1ndekl ıtati 

1
1 

natıarlle ve 2490 say ı k . ttl ı ı anunun I.stedlği vesıkalarla belll gUn ve aaa 
geçen koml8yona mUracaaUan llAn olunur. 0710) ,...../ 

Kaldırımcı aranıyor 
lıtanbul Elektrik, Tramvay, ve Tünel isletmeleri 

Umum 1.!üdürlüğünden: ~ 
İoletıneıerimtz demir yollan §ubealnde çalıı.ıtınlınak ve ıınuhaııda ~ 

tereceğt k.ablllyete göre günde 250 kurup kadar Ucret verilmek au,retJI' 
kaldırrmcıya ihtiyaç vırdır. 

11
0! 

Askerlikle alAkaııı buhınmıyan isteklilerin nUfue hüviyet cru:<laııı 11 
nüba1 kltğtdı ve qı oahadetnamelerile birlikte 21.4.942 tarihine kada~ışl 
giln saat 14 ile 16 arrsında idarenin :Metrohanı zemin katındaki t> 
ve .llcU mUdUr!ilğilne mllrauatlan lllzumu blldlrUlr. (4686) 


