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Ankarada açılan kitap 
sergisinde, Atatürkten 
bahseden 186 kitap var 

Mlllt piyangonun dünkü 
9eklllşinde ikramiye kazanan 
numaralar 5 inci sahifededir 
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K erç'te . Bu s&aAa•t Cümhurreisinin Türk 
gençliğine hitabı 

"Sizden ahliklı, çalışkan, ümitli 
ve kuvvetli olmanızı isteriz,, 

"Vatanın geniş ve dar zamanlarını yalnız kendi haksız 
zenginlikleri için marifet fıraatı bilen soysuzlara 

nefretle, iğrenme ile bakınız,, 

"Kötü fırsat dütkünlerinin yalancı mumları 
umduklarından çok kısa 
bir zaman tüte bilecektir,, 

Gençlik ve Spor bayramı mitnasC"betile lstanbulda Fenerbah~ ~dında yapılan 
merasimden bir kat ttıstftntane 

k\kua 19 (A.'i\. ) - Cüinhurce· 
lel Millt Şef ismet ln8nU, 19 M ayu 
ııtadyomunda Gençlik ve Spor l>ay
ramı t8reninde Türk gençli~ino ap· 
lıdaki hitapta bulunmuşlardır: 

Türk gençleri: 

ANKARADA TÖREN 

Reisicümhur, mektepli gençlere 
takdirlerini bildirdi 

H arp okulu 
vUcud larl le 

genç lerinln çelik 
yazdı klarr ( lnön U 

sağ ol) dlleğl sürekli 
alkışlarla karşılandı 

149,256 Rus 
esir edildi 
Almanlar, mareıal 

Timoçenkonun taarru
zuna i flu etınlı gözlle 

bakiyorlar 

Berlln 20 CA.A.) - Alman bafku
nınnda.nlıtınm tebliğine g~re general 

Almanların 

Harkofta muka
bil taarruzu 

Von Bock, Timoçenko· 
nun cenahına bir darbe 
indirmeğe çalııiyor 

'l'ELGBAFLAB 

lngiltere'de 
ikinci cephe 

hazırhğı 

Havas ajansına göre 
hararetli bir §ekilde 

devam ediyor 

Von Manşteynln kumandasında bu- Londra 20 CA.A.) - B.B.C.: Gen~ Bem 20 (A.AJ - Havas ojansınm 
lunan ve bllfün -gentşlltfnc• Kero bo- raı von Bock, Hat'kot b5lges1nde Rus ıstihl>arotına göre do~ cephcslnde.ld 
~azına varmlf olan Alman ve Rumen sald~ın önüne geçmek ve marepl muharebeler, fklncl bir cephe açmak 
kuvvetlen dllşmanın son mukavemc- TJ.moçcnkonun cenahına btr da.rbe için inglll.zlert şlddetM işgal etınekte
tınl de kınnışle.rdır. Bu muh.a.febe es- indirmek lçln mukabil taarruza geç- dlr. İngllteredo harnretll hazırlıkla.t 
nasında. 17 piyade, 8 sftvarl ve 4 zıtblı m14 1ııe de dlln geceki Rus td>U~ln.e yapımnktadır. • 
tugaydan mürekkep ' Sovyet ordusu göre bu muka.bll sald1111Iar ptl.5- Amlrallığın husust eşhası ellerlnde 
tnıha edilmiştir. küıtülmüş ve Rus lleı11eyişl cıovam et- bulunan sahil ve kara hareketlerine 

Şlddetll to.kip hareketi oonasında mlşttr. yanyacak olan bUtün totografllerl 
Ruslardan 149256 esir, ııss top, 3614 Rus tebliğinde izwn - Bardento kencllslne tesll.mc davet etmesi buna 
otomobU, binlerce at ve birçok slllh ıstucametlnde en §1.ddetll çarpışmalar btr dellldlr. 
ve harb malzemesi ~. S23 dil~- cereyan ettiği ve Alına.nlann taar- İngtlterenln en btıyük denlzcl!d. 
me.n u~ dU.,Url\lmll§tüt. ruza geçtikleri llA.ve edlllyor, nddedllen amlro.1 Cunnlnghıımın ye-

Ka111 kıyıya. geçebilen dltşman J>a· Bu lkl mevki Harkoftan Rostofa gl- nt vazlfeslnıe bUyUk bir ehemmiyet 
kayası 8.#ır kayıplar& utrat.ılınıf, Kert den de.m.lryoıu' üzerinde ve Harkofun atfedllmE'kted.lr. Am!ralln screk At
sularında bl~k dtışnan ıremllerl de 130 k.lloınctre cenubu şarkt.slnde bu- ıantlk ve gel'Clk Pasıflk muhnrebel&-
batınlml.ftır. lunmaktadır rinde testrl b!lyük oıocaktır. 

Bertin 20 (A.AJ - D.N.B.: Mareşal • 151n tak& 
Tlmoçenkonuıı Harkof IXSlge.stnde Gene Rus tıebl-o cte Kerv mın -
yıı.pmakta bulunduJtu taarruza l..fiAa sın.da muharebenin ttddeUe devam Kanada Fransa ile 
etrn~ gö-ztyJe bakılablltr, et.tltt bellrtllmokted1r. .. • 

'HarkoE cephesinde Biti u.ıve Rus tebllğlndıe Haaof mu- munasebatını kesmıyecek 
ha.rebelert ve A1ma.n mukabil taamı- Londra 20 <A.A.) - B .B.C.: Knna-

Moı~ova 19 (A.A.) - Harkof zunun nnsıl tardedlldl~ hakkında da B~k111 B. Makon.zı Klng Kana
cephesınde tank çarpışması devam tatslllt verl!mekteldlr Moskovn rad- danın Vlchy hUkQmett ııe münaselın
etmektedir. Almanlar elde edebil- yosu Almanların mu~vemetlnl anu- tını kesmlyeceğlnl söylemlşt ı 
dikleri hütUn tanktan, Rusların ıo- dane dl.ye tavsif ediyor Almanların 
kulmağa muvaffak olduklan keaitn- zayiatı ağır olduğunu ııa.~e etm~tlt. 
lerc atmakta, Rua taarruzunu durdu
rabilmek için blitUn emniyet ve itl
matlannı tanklar llzerinde toplamtf 
bulunmaktadırlar. Şiddetli bir le.ar
tılık taarruzda beş kilometrelik bir 
tepeye 150 tank ıalmıılardır. Von 
Bock, batka bf r kesime, bin"bir{ ar· 
dınea ııra<dylo yüz:, 80 v 50 k
tan mUrekkep kuvvetler gSndennit
tir. 

R uelar timdi, cepheye muvazi ve 
iki bUyUk ıehri blribirfno baf layan 
hayati ehemmiyette büyüle yola yak
laımaktadırlar. 

Londra ne diyor? 
Londra 19 (A.A.) - Ruıyada 

birbirile tutu~uı olan kuvvctler:n 
ehemmiyeti hakkında hcnllz malQ
mat yoktur. Söylenen rakamlar çok 
farklıdır. Kınm ve Ukrayna harb 
sahnelerinderı timdi yalnız Ukrayna 
kalmştır. Ruslar Kınm yanmadıw
nın bazı noktalarındıt mUdaf aaya 
devam ediyorlar ve hattA bir iki 
köprübaşını da ellerinde tutuyorlar· 
aa da gösterdikleri muvaffakıyetli 
mukavemetten istifade ile buralann1 
bo§Sltmağa koyulmuşlardır. ÇünkU 
Ruslann takviye kıtalan getirmeel 
imkamız değilse de çok gUçtür. 

Alınanların Moskovanın ~ll gar
blslnde bulunan Kallnln bölgeslnde 
faaltyete geçtlklertno dair bazı al&.
m.etıer vardır. Almanlar bu bölgede 
hUcumlardn bulunmuşlo.rsı. da geri 
pllskllrttumQfler n ıooo nefer r.ayla.t 
ve~et'dlr. 

Çin'e dört 
taraftan hücum 

Japonlar, bu nihai taarruz 
için büyük kuvvetler 

topluyorlar 

Londra 20 CA.A.) - B,B,O.: Mevcut 
altı.met.tere göre müstakbel Japon 
taarruzu Hlndı.sta.na va Avu.stralyaya 
değll, doğrudan dog-ruya Qlnıe yapıla
caktır. Jap()Ill&r Çlne garpta B1nr
me.nyn.dan, cenupta. Hln.dlçlniden, 
şartcta Çekyıı.ng eyaletinden ve ot
malde San .nehirden, yani dört tsU
kametten sıldıracaklardır. 

Cin .sö7,cQsUne göre Jıı.ponlat bu 
taarruz için Blrmıı.nyada ve San ne
hirde bllyilk kuvvetler ta.hşlt edi
yorlar. 

Pariste bet rehine 
idam edildi 

Londra 20 (A.A.) B.B.O. : Parlsti 
2 Alman askerine t.aarnız edlldlğln· 
den G rehine kurşun adlz.llmlşt.ır. Mu· 
taarrızlar thbıır edUdllmecı takdirdi 
ıs rehine daha kurşuna dlz.llecektlr, 

Atinada tifüs 
hastalığı çıkb 

AUııa 20 CA,A.) - Burnda t.tf111 
hastalığı çıktıtınd.an hilkQmetın eın. 
rtyıe IMktepler, tiyatro ve 8lncmaıar 
kapatılm~. 

Tokyo'ya yapılan hava 
hücumu tafsilatı 

Londra 20 CA.A.) - B. Roosevel' 
Tokyoya htlcıun etmiş olan Amerikan 
tayyarelerine kumanda eden ge
neral Doyıt.le Amerikanın en bUyült 
nlfam olan Kong~ n1şa.nmı ve~ 
tlr. Amerıı..-nn tayyarelerinin o taamı11 
esnasında. inşaat te7.g!hında bulunan 
blr Japon kruvazörünU ate~1Cd..lklert. 
Japonyanın en büyük ta:toyare fahri· 
kası olan Mlço Blşl rabrlkalannı tah• 
rlbettLklert şimdi t!§a edl.lm~tlr. 

Sevgili ve değerli varlığımız olan 
ıizlerin Gençlik ve Spor bayramı111· 
:tı kutlamak için aranızda. bulunuyo· 
ruz. Sizin iyi yeti:ımenize ne kar!at 
cikkntle baktığımızı f rkediyor m•ı· 
aunu:r:) Hocalarınız, ana babalarınız. 
büyükleriniz ve devlet adamlarını:r:, 
vatanın geleceğini temiz ve kudretli 
ellerinize koymak için aıık ile hazır· 
lnnme.nızı istiyorlar. fyi yetişmenbl 
kolaylatmak için, ııize her vasıta;'l 
tedarik etmiye çalışıyoruz. Sizin h~· 
yatınızın sıhhatli ve ne§eli geçm~i 
için, bizim çok göreceğimiz fedakar· 
lık yoktur. Sizden ahlaklı, çalışk;ın, 
ümitli ve kuvvet li olmanızı isteriz. 

Almanların gayreti timdi Harkof 
Ankara ıg (A.A.) - 19 mayıs genç- lanmıo ve bu anda. bütiın fabrikalar bölgesinde toplanmıştır. Alman talt

llk ve spor bayramı bugün bütan ve lokomotifler dU.dülderlnl çalmak 'Vİyelerl oldukça mUhlm miktarda 
yurtta oldu~ g1bl burada de. coşkun suretlle bu tartht anı seltunlamışlar gelmiştir. Alman mukavemeti Ruı 
tezahürlere veslle olmuştur. Bu gtt- ve halk Atatllrkün ve onun emrinde Bu sabahki suikast 

divası 2 nci sahifede 
Kainat içimde bir zerre olan 6.ı 

yer yüzünde. tabiatın en mükemmel 
nümunesi olan İnsanlar, bugÜn biri· 
birlerini öldürmekle meşguldürlll'r.. 
insanlığa hayret veren bu manz.ına 
karıısında gelecek nesillerimizin da
ha kudretli ve hazırlıklı yetişme3İ, 
başlıca düşüncemiz olmalıdır. 

zel vesile lle Ankara baştan bafa mil- şere! ve istlkl~ lçln canlarını feda [De.amı sahlfe 2, B"lltun 8 4a] 
ıı renklerle ve günün lSnemtnı bsllr- etmiş olan şehltlertmlzln hdtıralannı 
ten vecizelerle silslenmtş bulunuyor- tadz eylemiştir. 
du. Genç, ihtiyar, kadın, erkek bütün Atatilrkün manevi Harb bu sene 

bitecek mi? 
Ankara halkı 23 yıl önce Ebedl Şefi- h d 
mlz Atatllrklln Türk milleti lle bera- uzurun a 
ber mukııddes mücadeleye başlamak. Saat 7,45 de ba§lannda m:ı.arlf mn-
üzere Samsunda Anadoluya ayak ba."J- dürü ve muavlnl oldutu halde bütün 
tı~ bu büyüle ve tarlht günün yıldö- yukselc okullarla, lise, ortaokullar ta
nümünü ve onun Türk vatanını ema.- !ebelerinden seçilmiş blr heyet bilfllln 
net etmiş olduğu gençllg1n güzel bay- Türk gençliğinin, bUtün Türtc muıe
ramını kutlamak tçin sabahın erken tinin tek blr kalb blrllltl ve ba{tlılığt 
saatlerlnde yollara dökQlm.Q' ve tö- lle teveccUh etmlf bulunduğu Atatllr
renln yapılacağı 19 mayıs stadını ve kün muvakkat ka.brlnl ziyaret ederek 
clvannı doldurmllf bulunuyordu. Ebed! Şefin mA.nevı huzurunda eğll-

Amerika' da verilen bir 
karar İngiltere' de 
heyecan uyandırdi 

Size her zaman iyi ahlAlclı olmayı, 
İınıan meziyetlerinin baıında göatn
dim. Harb facialarının, mll1etlec:n 
ahlakı üzerinde acıklı yıkıntılarını 
arttırdığını görüyoruz. Harb bellla 
nndan olan darlık ve pahalılık, vü· 
eutler üzerinde olduğundan ziyade 
ahlak üzerinrle ıar11ıntılarını hissetti
riyor. Ümidiniz ve neıenizle, büyük
lerin hırslarlfla durgunluk ve muhll
ltemelerine kuvvet vereceksiniz. Ş!l• 
tıranların türlü ahllk •hezeyanların~ 
karıı, coıarak akan bır çağlayan gı
J>i temiz ve şeffaf kalınız. Vatanın 
geniı zamanlarını ve dar za~a~lan
nı yalnız kendi haksız zengınlıkl"ri 
için marifet fırsab bilen aoyıuzlara 
nefretle, iğrenme ile bakınız. Mu· 
hakkak biliniz ki, kötü fırsat diiı· 

Gilnlln kutlanmasına, Ebed! Şefin mi§ ve kabre bir çelenk koymuştar Beme 19 (A.A.) - c:Tribune de 
Geneve, gazetesinin Londra muha· 
biri bildiriyorı 1943 yılı ortuından 
önce malzeme verme~e baılayaeÜ 
olan endüstri tesislerinin kurulma· 
sından vaz geçilmesi. huıuaunda 
Amerika ıilB.hlanma komitesinin 
verdiği karar İngiliz efUnnda bU· 
yük bir heyecan uyandırmıştır, 

Samsunda karaya çıktı~ saatte, saat dır. 

tam 7 de 21 pare top atımı ile baş- (Devamı sahife 7, ıütun f (le) 

Danimarkada\ 
Muhtelif yerler e çok 

miktarda paraıütçil 
inmiş 

ltünlerinln ve kötü ahlak örneklecı- M kova 19 ( A.A.) - Cenevre· 
nin yalancı mumları, umdukları.:ı· d 0~ telgranarda bildirildiğine 
<lan çok kısa bir zaman tütebile- en a ınan r. D • arka topnk· 

k . .. çen hat-ı.a anım ee tır. gore ge .. t .. . 
"k da paraşu çu mVauııı müdafaası için titreyen, !arına çok mı tar I Alman 

vatana hizmet işi için hazırlanan mi~tir. G estapo memur ani" at mu
Tü~lı: milleıinin nc~esinde saadet ve makamlarından aldıkları ta ~m l tl 
k .{erinde felaket bulan temiz aport- cibince bunları aramakta ~~e :r \le 
men ahlFıkı, Türk cemiyetinin bu~ü- şimdiye kadar tek bir paraşutçu b e 
nünde ve yarınında muzaffer ke.lıı- bulunamnmıştır. Almanlar bun)M,n 
caktır. Bilıtln İnt1anlığı sarMt belalar h 1 b" h"" t una ug"ramamak 
l . k k . k k mu teme ır ucum çınde (eda Arlı karnrı ıle, ·ara - . . I k . ""h'm noktalatın• 

1• .1 , ıçın meme etın mu ı 
ter ı ve sportmen durumu ı e ner f I k!-.Jyeslni 

da bulunan muha ız arın ta vı 
(Devamı ur.bif,.. 'i, P.Ütun 2 d e ) emretmişlerdw. 

Yunanistan 
Kanadadan her ay 15 
bin ton buğday gidecek Bu suretle ilk defa olarakdır ki 

Amerika ve dolayııile lnglltere katt 
yılın 1943 değil 1942 olduğu ha.k-

Lonclra 19 (A.AJ - Bugün İktlsa- kındald gÖril§lerini açığa ıvurmuı 
dl Harb Nazırlı~ının parlı\mento sek- oluyorlar. 
retıerı Dlnglo Foot Avam ke.marasın-
da şu sözleri söylem1şttr: Bu, böyle oluncadl:l önUmUzdeld 

Y lsta ti rl t 
sene yazı için istlshe.lin bir kat daha 

unan nın mahrumlye e n a- ı d f d · ·ı ı 
zaltmak içln İsv49 lıükQmeUnln hl- arttın .masın. a ay a görü mem 1 ve 
mıı.ye.sı altında he~ ny Kanndadan 15 Amerıkan aılahlanma programının 
bin ton buğdayın Yımnnlstaıın gönde- üçte ikisi iptal edilmiştir. 
r1lmes1 hnklandak.l müttefikler proje- Bu kararın uyandırdığı ilk tefsir
slnt Atman ve İtalyan hUkt\metleı-1 !er ıu nokta Uzerinde durmaktadm 
hen{ız kabul et.meıınışıerdlr. Müttefikler bugÜn ellerinde bulunan 

Her tUrlU .ştiph~n Azade temtnat, ve önilmü:r:dekl aylarda istihsal ede· 
verilir verilmez proJ~nln vnk1t kay- bileaeklerinln kAmifen ve el blrliğile -- Kadın nya.kkabılan bltlrnı; tlpt.e yapılaca~! .. 
bet.Pıeden t tblk mevk!lne konulabll- kullanarak katt neticenin alınması - Nasıl blrkao tıp acalıa~ .• 
mest ıcın butün hazırlıklar yapılmak- saatini çaıbuklaıtırma~a azmetmİ§· - Ta.bil yazlık, kışlık, mevslmllk. pltl!lık, evllk. çaylık. baloluk, lllıbah-
tadıt. terdir. J lık, 11qamlık, spor, döml spor ... 
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Dün Ankarada üç 

sergi açıldı 
Kitap sergisinde Atatürkün şürleri, el yazilari ve 

kitap üzerinde ya phğı tashihler bulunmaktadir 

Suikast divası 
MDddeiumumlniri iddianamesi 

Ankara 19 <A.A.) - Bugün Ankara 
Halkevfnde 19 maYJ.'I gençlik ve spor 
bayramı müruı.sebetlle çok canlı ve 
mfuıalı tezahürler olmuştur, 

babsedenlert 200 tt bulmaktadır. 
Sergi bu esetterden yalnız 186 mu 

lhtıva etmektedir. 
Sergide Ata.türkün mDll mücadele 

yıllanndBJrl çalıfma masası, 1k:1 kita-

Pavlof "Trajedinin en korkunç aktörü,, 
Süleyman da "sadık bir ajan,, dır dedi 

Giinlerdenberl hazırlanan Halkevl, 
Beledlyeler bankası altında.ki galeride 
reslm ve heykel sergıslnl, büyük blı 
davetu kalabalığı huzurile açmıştır. 

Sergiyi Halk.evi reisi Ferit Cem kı
sa bir konuşma ile açmış ve bu ıı:o
nuşmasında. Milll Şeflınlzin yüksek 
dlrektifierlni göz önünde tutan .sanat
Urlann her tUrlü zorluklan yendlk
lcrlnl ve sanat alanında. t.akdiro JA.yık 
hamleler gösterdiklertnı açık.tamış, 
muvaffaklyetıerinden dolayı sana.t
tllrlara Halkevlnln datnıa §Ü.kl1l.D 

duyguJarile bağlı olduğunu söylemtş
tir. Se~iye SO sanatkl\.r katılımş ve 
140 eser teşhJr olunm~. 

Resim ve heykel se~lslnden sonra 
Balkevı salonlannda memleketbnJzde 
ilk defa olarak btr sergi da.ha a.çıl
Jnı§tır. 

23 yıl önce Ata türkün Samsuna 
ayak bastıklan günün bir anılıfı ola
rak açılan bu sergide mlllt milca.dele
nln başından bugüne kadar Atat\lrk: 
hakkında Türk ve yaıbancı dillerle 
~ıkan blrçok eserler teşhJt &dilrnekte
cllr. 

Bu müddet içinde Ebedi Şef.imiz ve 
bflYiik inkılabımız hakkında neşredJ
Jen eserlerin sayısı 800 kadardır ve 
bunlann münham.tan Atatürkten 

Doğuda büyük 
taarruz henüz 
başlamadı 

bı ve Hareket ordusunun İstanbul& An.kara 20 (Telefonla.) - Bu n.ba.h 1 tahlll ediyor. İddianame 49 sahifedir. 
girdiği günün ertesinde g.ıkmağa. ba.ş- Ankara~ C&1.8. mahkememnde Von Mtıddelumumt devamla.: 
18Jlll.fJI olan «Şanlı ordu.. gazetesinde Pa.pene suikast m.aznunlannm muha- - Vaka. sa.babı saa.t onda. Ka-
tntışaı eden cK'.adit ıstJbd.a.tıı yahut kemeslne devam ed.1lm1şt1J, va.klıdere semti te:n.hAd.ı.r, A1ma.n 
tK'.ınnızı izlen adlı tUrl, el yazıları Baa.t 9.30 da. muhakemeye başlandı. elçtst ve kansı 1kamet.gAJıların
ve kitaplar üzerin~ yaptıklan tas- Esu hakkında mtıtalhsı ~rulan dan çıkarak sefarethaneye OOğru ile
hlhler bulunmaktadır. Çok 1yl btr milddeiumumt Cemil Altan iddiana.- rllemek.tedir (1zyerek h!dJs& Anında. 
şekilde teı:tip ve t.!\nzlm. edilml.ş ve meyi okum.ağa. başladı, şahit Mefharet ve Bigfunün, eoför 
Ata.türkün dövizleri ve fotoğra!lan ne - Blns:l b~ harekıtt olan bu komplo Fahtlntn vaziyetleri ve vukundan blr
süsl~ olan bu sergiyi Halkevt k1- hareketi maznunlan huzurunuza. aev- ka.ç d.aldka. evvel hAdlse sahnesi 
tap sarayı komitesi başkanı Faik Re- ketmiş bulunmaktadır.Bu hareket şeni ç1z1.lmektıed1r. 
ştt Unat bir söylevle ~. ve caniyane bir harekettir. Bu hldl- Bundan sonra müd~1umum1 Mdl-
Se~llertn açılışından sonra. saat .seden Alman devleti An.kara bilyll.k se olduktan sonra olaylan da birer 

17,30 da bilyiik tiyatro salonunda 19 elçisl Von Papen ve refikası büyftk blı: birer anlatıyor. 
mayıs töreni yapılmıştır, talih eseri olarMc ku?tulmuşlardır, dt- Reı.s gene Pavlofun okudutu kA.ğıt-

Blnlerce Ank&l'alının hazır bulun- ye MdJseyt anlatmağa. başladı. lann ne olduğunu sordu. Pavlof, 
duıtu bu törene İBtlklAl marşı lle bal}- Bu sıra.da. Pavlof a1yah kaplı bir k1- ceza usulil muhakemeleri kanunu 
ıanmıe ve mt1teaklben Nul'ettln Artam ta.p okuyordu. Rels tendlslne ne oku- oldu~unnu söyledl. 
19 maYJBID. b6yfHı: mAnasını bellrten du#Uınu sordu. Paıvlof btıı flir kitabı- Müddelumum: 
bir söylev vermiştir. dır. dedi, - Rels bey rica ederim iddlaname-

Nurettln A11amın bir aaa.t süren bu Reis - Buram. mahkemedit. Şllr ki- m1 dinlesin, tedklkatını IJOill'8. yapsın, 
Jtonkra.nsında Ebed1 Şefle Milli Şetın tnbı okunmaz kapa.sın kitabını diye dedi. 
1stanL uı görllşmelerl bu tk1 kardeş lhta.rcla. bulundu. Reis gene Pavlota ihtarda bu1unıdu. 
inkılA.pçı ve kurtanc~ bi llk KomJlof okunan iddianamen.in Müddelumnmt, sonradan ömertn 
lan. Atatürldbı ıst1kıaı m:eadc!:: notlannı alıyor, iddianame, bombanın hüviyetı.nın .. nasıl tespiti kabil olduğu
de gOOtetdlğ:t MrlkaJar çok canlı bir patlaması ftzerlne yapılan keşif ~ nu ve Abdumı.hmanın a.çık ve sarih 
şe'kllde bellrtllm.!Ştlr. müteh.assıslar, rapolanru bire~ birer ıtı.r'a!Jariyie diğer maznunların nasıl 

Konferanstan sonra Ebed! ve M11ll 
Şeflerlm.12Je gençll.k be.yramına alt fi
llmler gösterilm1ştlr. 

Japonlar ne
reye taarruz 
edecekler 

Maltaya akın 
29 tayyarenin düıürül

düğü bildiriliyor 

Malta 19 (AA) - Dün de ada
!Yll akınlar yapılmııtır. Düşürülen 
dü§Dlan uça.ltlannın adedi 29 dur. 
Biz S uçak kayi.:)ettik'. 1 İtalyan bo\"1-
ba ve 3 avcı ile S AJman uçağı düı}°l-

8. Atlee'ye göre, en fazla rüimüştür. 3 uçak da hasara uğratıl-

lngiliz 
adalarına 

Yeniden Amerikan 
kıtaları ve tank 

birlikleri çıkanldi 

Vaşington 19 (A.A.) - Tebliğ: fn
gllJz a.dalanna. yeıı1den Amerika or-

meydana çıkarıldıklannı aöyllyerek 
maznunlaıı.n §ahıslanna. a.t.t noarta
Jan a.nlatmalı;a başlamış, AbdttrraJı
ma.nın hayatına alt ve Türklyeye ge
liş tarzını, Ömertn p.hsı V6 Ttıı-k1-
yeye gellşlnt, Abdtlrrahma.nla müna
sebetletini ve Abdilrra.hmanın tomü
n1stll:k hislerini ve bu cereyanın te
siri altında nasıl kaldı~ını tebatüz et
t1rmiş ve tevkifine kadar hayatını hi
kAye etnııştir. 

Müddeiumum.1 , Süleymanm ha
yatını ve şahsını da. anlatımf, Pe.v
lofla ..Kornllo!un teretmıeı haller1ne 
geçm.tş: 

- Pavlof hazırlanan tra.Jedlnin en 
korkunç aktörüdür, demlştir. 

Bundan .sonra. Stefaru.n. memleketl
mlze gellş ve gidişini ve kısa tercümcl 
halini yaptıktan sona hldlsıen.ln nasıl 
tekevviln ettiğini ve Stlleymaıı ile Ab
dürrahmıinın diğer Rus maznunlar
Ja nasıl münasebıı.ta g1rlştlklertnı an
latmaktadır. 
İddlanamade Süleyman 11sadık bir 

ajaru sıfatl.yle tavsif edllm.e-ktedlr 
Milddelunıuın1 lddJanamen1n son~

da. Pavlo! lle Komllo!un ceza kanu
nmıun 62 ve 84 tmct\ maddeler! delft.
kıtıyle Atıdürrahm:ın ve Sllleymanın 
Jse 61 ve 65 ıneı maOdelert delAletıyle 
ce'Ccl. kanununun 450 inci nıaddes1n1n 
dönmüncü bendine göte tecziyelertnı 
tnıebettt. 

942 bütçesi 
Bugün Meclis azalarina 

tevzi edildi 
Bu taarruz en az 

ihtimal verilen yerde 
ba§lıyacak 

A 1 
~ rnıştır. 

vustra yamn taarruza Malta 19 (A.A.) - Pazarteei 
dusuna mensup kıtalar gelmiştir. Bu 
kaflle sayı bakmundan enel1dlerden Ankara 20 (Telefonla) - 940 
hlssedlllr derecede üstündür ve t&nk eenesi bütçesi bugUn Medie hala
bfrllkierin1 de ihtiva etmektedir. rına tevzi edilmiştir. Bütçenin mü-

uğramasi muhtemeldir ak~ı n~redilen tebliğde pazu 
akşamı hiç bir düşman tayyaresinin 

B r• J 9 (AA ) D sahili aşmadığı kaydedilmektedir. 
er ın . . - • N. B. L dra 19 (AA) no ..... ekfl İ 

bildiriyor: Salahiyetli aakeri kaymtk- on :. • - ~· mua.- ngiliz hava kuvvetlerine meM•Jp 

ı d vln1 Atlee, bugun Avam kamarasını avcılar bir İtalyan bomba tayyar'!~İ 
ar a denildiğine göre, AJman ord:ı- açIIll4 ve IU demeçte bulunmuştur: d:1_.. ü 1 d' 

aunun şimdiye kadar Rwı cephesinde H1ndlstandald kuvvetlerlmlıı art- ~urm. § ~r ~r. .. .. 
yaptığı bütün taarruz hare.ltetleri, tımıak için ellın1zden geleni yapıyo- .Pa~artesı günu d~~anın. hava fa-
illcbahano ba§ında girişilen büyük ruz. Ja.p()Ily3.Dlll Hlndlstana hücum alıyeti av tayy~ele~n keşıf v_e ara· Harekat bir kaç hafta 

!~ibya'da 
zakeresine pazartesi gÜnü başlana
cak ve müzakere her gün deıvam 
edecektir. 

Maliye Vekili bu münasebetle mü
him bir nutuk irat ederek bütçe hak
kında izahat verecektir. 

Harb tebliğleri 

lngiliz tebliği 
Kahf.re 19 (A.A.) - Orta Şark hı 

gl.l1z umumi karargtı.lunın tebliği: 
Mllfre'zelerlmlz bütün cephe üzerln .. 

de faaliyete devam etmişlerdir. :Mcr
ır.eo.a kıesl.mlnde kollanmızdan bırt 
dtı§man müfrezelerini dağıtmıştır. 

Alman tebliği 
Berlin 19 (A,A.) - Alman ordulan 

ba.şkume.ndanlığının teıbllği: Dilşma
nm Kerç yarımadasında, kalan son 
Iruvvetıerlnln yokedilmesl çok ya
kındır. Harkof bölgesinde düşmanın 
yeniden yaptığı §lddetll hücumlar 
pOskürtülmüştfir. Dün düşmanın 80 
tankı ta.hribedllml.ştir. Alman havn. 
kuvvetleri bundan başka daha 31 
tankla 500 den fazla her çeşit nra.ba
Yl harb dışı bırakarak düşmanın zırh
lı vasıtalar bakımından kayıplarını 
hıı.rbh1 ba.şınd:ınberl 447 ye çıkarmış
lardır. 
Do~ cephesinin orta ve şimal ke

slınlerlnde yapılan muvaffakıyetli Al
man mevzii hücumlan esna.sıncla 
merkez kesi.minin ~rllerinde kuvvet
li bir bolşevik çetesi yokedllm4tir. 
Lap0nyada Alman kıtalan hudut bcil
geslnde cereyan eden şiddetli muha
rebelerde iyi neticeler almışlardır. 
Düşmanın mukabil taarruzl:u:ı püs
kiirtülmü.,ıür. 

Kola yanınadası sularında büyük 
bir t.aşıt bombaların öyle kuvvetli 
isabetlerine maruz kalmıştır ki kay
bedilmiş sayılabilir. 

Murmana karşı yapılan hav:ı taar
ruzlan liman bölgesinde çok büyük: 
hasarlar yapmıştır. Hava sava.ılann
da Sovyetıer 13 ü Harrtcan olmak ü
zere 45 uçak knybetmlşlerdlr. 
Şimali Afrlkada Alman bomba uçak 

tıeşkllleri Tobruk bölgesinde ve Ka
puzzo yakınındaki sahra demlryolı1 

bölgesinde İng!llz ordugahlarile ba
t'akalanna muvaffakiyetJi bir hücum 
yapmışlaı·dır. Alman ve İtalyan av 
tayyareleri Malta üzerinde cereyan 
eden hava muharebeleri esnasında 
İngilizlerin beş uçat;'1nı düşürmüşler
dir. 

İngllterenın cenup sahili üzerinda 
hareket yapan hafif bomba tayyare
leri Brlghton ve Deal kalelerini teslr-
11 surette bombalamı~lardır. Dcm!ryo
ıu tesialerlne ve fa.bı1kalara d~nıdan 
doğruya isabetler kaydedildtği haber 
verilmektedir. 

Kerç'te 149,256 
Rus esir edildi 
(Ba, tarafı 1 inci sahifede) •trateiik düzeltme hareketine dalr- edeceği hen11z kesın otarak bnınmi- ~ hareke~erıne .ınhıaar etmış, ln- sonra tekrar haşliyacak Hindularla müslümanlar 

dir. Bu düzeltme hareketinin hedefi yo"C Japonya. belki Avustralyaya. hü- gillz avcılanyle Mihlver avcıları ara-
de bu senenin büyük taarruzu için cum edecektir. Eğel': Avustralya.ya sın<la bir çok muharebeler olmuş• - • .. arasında müzakereye taamızunu kırarsa Timoçenko' nun 

"'n-ı •"""Iike hAl~ mevcutsa. Mercan tur. Teelbit edilebilen bazı neticefoıe .Kahire 19 CA.A.) Çölden gelen ve tekrar batlan-ıyor gayretleri akim mi kalmış olacaktır>' en elverişli mevzileri ele geçlnnittir. ~~ wu L d d ) 
P ı dıen1z1ndekl muharebe buna. çok te- göre, b.- AJman ve fiç İtalyan av· biitün Libya. ilzerln®n geçen kum on ra a i eri sürülen mütalaalar 

ar ak bir muvaffakıyetle netice- -v v • D lhi 19 (A A) G d 
1 K 

s1rl1 bir engel teoktl etml.%1r. E~er cıeı tahn"bedilmi•, dört düsm, an avcı- fırtınalatı blrkaç hafta. sonra. durun- 1.eııı e . - an i bunun böyle olmadığını gösteriyor. 
enen erç taarruzu işte h<Syle bir ~ 6 

• .....,.... ··ıd ,_ _ _._ d · • ki M ] l M J hazırlık hareketidir. Japonlar Avustraıyaya. hllcwn edecek eı hasara uğrablmıDtır. Bunlardan ca, ço e ~4ııtın tekrar başlamASL emıştir : ecusi er e il.s üman- Bu mütalaaya göre Almanlar başlıca 

B 
, olurlarsa. "'ddetle kat-'""'aca.klardır. üçünün U.ssüne CJönmelerine ihtimal pek mümküıı•ür. İngl.Uz denlzaltılah lar arasında müzakerelerin telir.tr taarruz hazırlıklarını yaptıkları bir 

u yuın büyük taarruzu dogu" cep- 11
' 

9
.........,. ve uçaklan '"" e JcafUelerln n~ır ,_ 1 f k -..l:... 

h 
tJmk Şarktaki her noktaya oranın verilmemektedir. İnsanca zayiat yok- J.vuıuV r e °'!!> "'aş amasına muva a at ~oru:n. yerde taarruza uğradıklarından bir 

esinin hangi bölgesinde ba•lnnıo~agı" kayıplar verdirmekle Alnuı..n ve İtal K nin tk'k k • • fı b ı_ &J .. ·.r- tcabettlrdi~ nıtsbette kuvvet tedarik tur. · - QJlgre te ı omtteeı tara n- askın .K:arşısında kalmışlar ve ol-
li değildir. Ancak aslieri makam- etmeımız elbette lnık~. Ve Ja- yöannemlolrtad~n 

1 
sonl battal dılar içinde dan tayin edilen l>ef mümessil birli- dukça ehemmiyetli insan ve malı:e• 

lar bu büyük taanuzun en az ihtimal 1n1 k S • 'd 4 ki 1 k ... vı~ er a mış ar r ği d '-' · " ''-• · k ~- · 1 d' 
1 

~a başlıca hedef Ortaya ayma.- Qrlye e •ı• CaSUS U • ' e ounU ıısterse Ve eger ULI tara.tın me ayoetmış er ır, 
veri en yerde başlıyacağını s8ylüyor- dan ı ıruvv ti rlm1z1 h han ~ İ ) l b • d Is ) K 
lar. g1 blrevvböeJ,!!ea •ft'-"~ 1-emiz :~= tan kur•una dizı.ldi ta yan ar, denizaltılarla ebn!lmi yar_ı.ı_mım o un ~~aslın.duyu- erç bozgunu 

B h 
&"'-' ......., ,.., .. u ~ •1 "h .., ki §A ı rııe, aunyanın en oant ı a amı Bükr 19 (A A ) S f . 

u adiaelerle ilgili olarak Alın.an ca bir hareket olur. Havalarda. de- Halep 19 (A.A. )" _ Bir lngiliz sı a taşıyaca ar ben olacağım. Kı eş h . d · ·b'ld-:--:-1. te anır 
ıenelkunnayı Sovyetleriiı. Harkof~ nlııde ve karada kuvvethn.lzi tekrar ib d b"ldirild"". ö Londra 19 (A.A.) _ (Reuter): ts- nm cep esın en 1 ırı ı~or: 
tali karşı hareketlerinden memnun· bula. atımız kad mkı dunnalı- memı aın an ı ıgıne g re ca- vlçred.en gelen haberJ.er ttal'ya.nların Japon bava ordusu Kerç yanmadasında çevrılen SO'V"' 
dur. Bolşevikler buradaki hazırlıkla· y:uı c ana ar, ııusluk' yaptıklan anlaşı'lan dört kişi Almanlann idaresi aıt~a. çok daha • - ,. ..... yet tümenlerinden geri kalan kısım• 
nnı Alman bava kuvvetlerinin ketif.. . ukert mahkemenin karariyle kur- bilyük denizaltı gem.Uerl yapmakta umumı karargam lar yokedilmek üzeredir. Son çarpır 
lerinden gizleyememişlerdir. Blrl~ Amerlb.nm Avustralyayı tuna dizilmiştir. Ayni cUrtımden Clo- olduklannı blldlrlyol'. Bemroe dola- kuruluyor malarda kızıllara çok ağır kayıplar 

Salahiyetli kaynaklarda denildiği- taıcvı:ve etmek mesultyet1n1 kabul et- layı bir kaç kişi ' den 13 seneye §&ll rivayetlere göre, bu yenl den.tz- Tolı:fo 19 CA.A,) - Hava kuvvetle- verdirilmiştir. • 
ne göre hu Sovyet taarruzu Kerçten =~!= ~:k~;! kadar muhtelif kiirek cezalarına altı gemileri ağır \op ve tank yftkU- r1nln modem muhatebede glttlkçe Bu sabah bozgunun vahım oldu· 
yapılacak Sovyet taarruzu ile ayni hlssedtllnee Avusttalyanm müdafaası çarpılmışhr. yeblleceklerdir. Bımlar Augsbourg'da artan Onemln1 göz öniinde tutan Ja- iunu .ita.bul eden Moskova radyo'Sıı 
zamanda başlıyacaktı. Fakat Alman tçin başka bölgelerde herhangi mu- yapılnuş hususi tip bir Dizel motörü pon Harbiye Nazın ha.va ordusu u- ezcümle §Ulllan söylemiştir: 
teşebbüsü burada da hareketlerin ta- hat.araya göği)s germeğe ha.zır bulu· Almanyada uçak in•asi ~ mücelzhhez olup Lt~~-c:_ı>hte:'!1! ... s1- mu.mı kararg!hmın 'kurulması emrinf Kerç yanmada.sımla geçen hadi-

ı.. :r , ma enıe ve muıu..u..u.u•a -""'a.- e.....,1....... B t ...__•..A'h 1 b" · ·· · · · Al rihini Sovyet1ere zorla kabul ettirmiş naea1;-z. 1. caklardır V ~ ... ......,~<&. u umum AilW.lWış-• ev- se er ızı muteessır etmıştir. man• 
ve düııı.man pla·nlannı bozm• ... tur. aza ıyor · velce 1~ nJsan 1942 de mevcut ha.va lar, Kerçte taarruzlanna başlam!ili 

-y DenJzyolu Iaıybecllldikten .sonra • kısm.U b ...,11..__ ı 
Askeri ihtisasçılanıı söylediği,ıe Blndlstanla Blrmanya arasında mu- Fransız hududu 19 (A.A.) - Bı- S I ,. • e ı.J..LA.""' çalı§acaktır. Bir ha- ~in yeni si ahlar kullanmışlar ve de-

göre, bu Bolşevik taarruzunda hiç vasala güçlükleri çok büyüktür Ja.- taraf haberlere göre, AJmanyada ovyet er ın yem r okyo z!rn.ndan itibaren ~ta ba.şlıya- mirıyolu ile büyük miktarda kuvvet• 
bir h · k G • ponla ... n ,.... .. 8 ka""'·ı yaptıkları ·hücu- ··--1• İıo•aab aza1maktadır. Halen elçı·sı· cak olan yeni umumt lca.rargaJı ~ı ler getirmişlerdir. Bu bakımdan ba• ususıyet yo tur. eçen sonl:ia- " ,,...... ....., w,f<1A Y Gen~ra.ıı dan .,,...ll""'ek ve 
bardaki Alman plaruannı sadece ma devam veya. Hindlsta.na; taarrwı yapılan uç.ak sayısı ayda 1600 ila Tokyo 19 (A.A.) _ Sovyetl~r do~~r d~: Nazır~ta~dan zı taliheizllkleri beklemerruz la~ 
kopye etmek ve ıonra da iıuan Ye edecekleri ~ bll1nm1yor. Bu 1ld 1700 arasında bulunduğu tahmin Birliğinin yeni Tokyo sefiri Yak:>f im.yln ed'llecektlr zımdır. 
malzemeyi kütle halinde feda etmek fhtımıi.1 için de hazır bulunmamız olunmaktadır. Malik §İmdiye kadar Japon hüku- · Bu Sovyet tefsiri bütün hakikati 
bir netice almak için kafi değildir. llmndır. Seyllndald kuvvet!erlntlzl met merkezinde Solvyet sefareti İngiltere'nin: Akd • f'. a?ylemekte ise de, bütün 'bunlardan 
Bugün fU cihet kaydedilebilir 1r.i arttırdık ve 1yt baZU"lanmış müşte- Bükr" l • • •f • müsteşarı ınfatiyle ful'-lmakta idi. enız 1 l>ozııuna uğradıkları ve Almanların 
Bolşevikler en vahim hatayı Don,,~; ret. hatekete ooıc gdzel bil örnek teş- ef e: Ç~Z .vazı eaı Geçen şubatta sefir Konıtantin Sme· )osunun yeni kumandam kUUandıklan yeni silahların tesirli 
kesiminde taarruu geçmekle yap- :!ı~e:a~eıro..= =~.m~t başına gıdıyor tanofun Kuybişefc gibnesi dolaYl"i- Akdeniz filosu nezdindeld Reuter o1duğ!1 ~laıılmaktacbr. Sovyet kuıv:'" 
ınıtlardır. Çün.ltii Alman komutan- denlzlnde durumumuzu adlıyoruz. Çocutunun raha.tsJzlı~ yilzfbıden on le Malik mıuıla.hatgiizar aıfattyle ıe- ajansının muhabiri bildirb'ors 19 vetlerırıın daha bir çolC. bozgunlu~• 
1ığJ en bü(yük Sovyet gayretlerinin F&ta.t Ja.poıı kııvvetlerlnin başka bll' beş gtindftr hareketi gecllten Bükreş faret işlerini idare etmekte idi. (A.A.) - Rio de La Plata mulla- lara uğrayacaklan tahmın olunm8'" 
.... ehemmiyetli endüstri bölgdini l.stlkametten Avustralyaya ve Yeni Bflyllt ElçlD'ılz Hamdullah Suphi Tan- rebcıııinin. kahramanı amiral Har- tadır. 
ele geçinnek için itte burada yapıla- Zelanda.ya taarruza geçmeleri mfiın- rıOver bu sabah otomobfile tehrlm.1z- H b • d wood .felieMeriyeye gefmit Te ~- T k tip .., 1 • 
eaiuıı umuyor ve bekliyordu. tt\ndtlı!. den vazlfest başnıa hareket etmiştir. a eııstan a deniz filosunun ~umanduıni eline e • ya.g. '~ 

B So alm••br. netıcelendırıldi _ 
u vyet taanuzu karpında Atıee, Avmıtnlya. lle Yeni Zelanda- "Y -

AJ~ komutanlıtı teairi tecrübe nm mazide ana.vatana yaptıklan yar- Dağitma birli~eri seçimi Londra J 9 (AA) - :A'miral Bir müddetten.bert 1Uıer1nde ça~ 
~dilmiş olan eeld tahiyeyi bir defa dımları 6vdftkten sonra Avro""""""" Hükftmet tarafından el :ton.ulan gı- İmparator, İtalyanlarla Cunninglıam, Brltanya amirallığı he- lan tek tıp aa.deyaRt .ımaıı lf1 netıc:e-.ı 
Cf ah k ıı v--..• · in '- ,_. . V · lendlı1lm.1ştlr. Evvelce de yazdılımnl 

a· u anmııhr. Bu müdafaa ta- ba.hııederek Ruırl&n övmüş vıe sözleri- da maddelerinin ve giyecek eşyasının iıbirliği yapanlari yetin oa§ına geçme.: üzere qmg- gibi t k t1 de:va.Al Jma.ll,n1 kont 1 
biyesi düşman taarruzunun ilk hızını ne fOyle devamla: cRuq&ya. malzeme halka kolaylıkla tevzı.ını temin etmek k tona gitmek için Büyült Brltanyaya etm.eke üze! ~!'&dan şehrlmlze ~~ 
3nlemek için cephede bir &Ç!k kapı verme programımızı idame ediyOI"UZ> ma.ksadlle tes161 Icaro.rlaştü1lan (ma.- le aüt etti gelmi§tir. heyet gelm.1şt1, 
bırakmak veı sonra da y~lardan demiştir. halle datrtma b1J.1Werl) 1gln fe'hrl- y l ki J"' Bu heyetin nezareti altında. beş tıe 
aar.ltarali bu kap!Y1 kapamakbr. İşte Den1z nakliyatı devamh endi§emlzl mi?.de y&pıla.n seçimler çabuk ııeı'le- Londra. 19 (A.AJ - İşgal eısrıamnda. ug?s av .r~ 1 88.deya#ı ya.pılmışfııl'. Ya~ıa.r. ~ 
Harkof muharel::iesi şimdi l:iu ıafha- teşkil etmektedir Her hareket na.kil- mektedtr. Her bin k141 191n pa.rt1 ta.- italyaıılarıa. I§blrll~ eden birçok Ha- Amerikaya gıdiyor raya. gönderllmlştlr. Ticaret Vekft.let~ 
da bulunmaktadır. ye meselelerine • balı;lıda. Ne kadar rafından hazırlanan beş ldşll1k nanı- beşlller İm.para.tor Halle Selasiye ta- Nevyork 19 (AA) _ ıYugosiav ve diğer aH\kadar makamlar. nUmu .. 

Bu yılın ilk hüyüli tank muharebe- hüsnftnıyet aahlbi olsa.it 1stedtğim1Z zet ll.sfıelet}. nahiyelere blldirllm1ştlr. ratında.n affed1lın.tşletdii'. Bunlar ten Kırala Pier'in temmuz ba ında • n.elert muvafık gördükten sonra btl .. 

ıi Sovyetlcrin ciddi yeoilgisile bit- yere 1sted1ğimlz anda he! zaman Jruv- ~ll!r, be~=ei ve pa.rt!ı~~~- ;:r:;u~= g~~J~~; vel Birleşik Amerikaya gi~eceı ~- ~te~~~~~~:b:ı=-~~~~ ;~-
=~d;no:!:.e!lerin. tank ~ayıt• daha vet gönderemeyiz, hapla~:ayıs so~!a ~ar,~= lmparato.t eski vaziyet ve &alahlyetle- b"er verilmektedir. Kıralı Birl"şik tıp sadeyağının fiatl n~teıı uc~z ~ 
324 .. b 

1 
on tıpte 0 ma ilz~re Atiye büyük bir iti.matla ba.kabUiriz lanacağı tahmln olunmaktadır Bu rlni iade edecektir. İmparatorun ver- Amerikaya davet eden, Kudüste be· lacak ve halk yağ ihtiyacını bu yaR-.. 

d u ,,,u muştur. Bu tankların için· Her geçen ay :tuvvetmuzt arttırmakta itlbarla (mahalle dağıtma blrlOOeri> dlği bu kararın Habeşlstanda kalan lunduğu •ırada ona tesadüf etmiş larla tıelA.fl edebilecektir. Tek tip 
e en ~gır ve en son tipte İngiliz "le ve mtldafaanın taarruza. lnılalAbı yo- 1 hazirandan lt1ba,ı:ea ta~ ıeçe- son aleyhtarları da. kendblne bağla- olan Cümhurreisinin oğlu y!!ı;~a§ı ~deyağı, stearlnslz margarin yağı 

rı a kla 1 rl bUecektül. Jaealı aanıiıror. JaimC! Rooeevelftir~ forınillündedir, 
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Hollywood dedikodu 
... ·erkezi olmaktan çıkt 
Amerikalllar artık sinema yı dızlarının 
hususi hayatlarile alakadar olmuyorlar 

Amerika.da yakın mmana kadar 
eıkcsl en çok menul eden fC1' ai· 

nema. )'lldızlan, onların yqaylf tarz. 
lan, hususiyetleri leli. Sinema yı)clız
lanndan birine ait her ban4ri bir 'ba.
~r en mUhlm ıiyul olaylardan ço • 
ehemmiyetle kuplo.mr, bunun etra· 
fmda bir çok dedikodular yapılırdı. 
Bunun için pzcteler, mecmualar her 
,eyden ziyade sinema !lemi, e!nema 
yıldızlannm hayatı lle uireşrlar, bu 
muhite ait en kliçük bir haberi ka
çırmamağa çal11ırlardı. 
Avnıpa hnrbi bqladık.tan aon.ra 

da bu durum deiifDledİ. Gazeteler 
Avrupa had>ine genİ§ bir yor -nr· 
makin beraber aincma llemi ile do 
hemen bu derece, battı belki de 
daha fazla menul oluyorlardı. Yıl· 
dızların kıyafetleri. .)'llf&Ylf tar.da. 
nndaki küçük deği~iklik, Hol)ywood 
dedikodulan büyük alaka uyaıı.dın-
;rordu. Bu hal iki seneden fazla böy. 
le devam etti. 

Vaktaki Pearl Harbour baskını ol· 
du, Japonya Pasifikte büyük munf.. ~-r-
fokiyetler elde etti, İf deği§ti, Şimdi .,. f'L,' 
Amerikalı1ar sinemaya gidiyorlar, 
bilhnasa harbe ait filimlere çok raic-
het ediyorlar, fakat ainema yıld:z· .. 
larile artık alakadar olmuyorlar. ı ood' b ... _, d bir 
Garry Cooper'in köpeii doğunnll§. Hollyw un meş ur uu varm an glSrOntlş 
Jeanette Mac Donald yeni bir tatla liarar .-erm~r. Artist n.eıta bulur argosunu 8ğrenmeie çalı~aktadır. 
icadetmiş, Crcta Cat'bo nihayet e~ bulmaz yola çıkacaktır. Bunun için ıa.bahlan erlcen kalkmllk
lenmeğe ktnar vermİJ gibi, bir :ı.a- Jean Gabin• e gelince, 1)u artiat ta, l...oe Angeles' de paçavracılar ve 
man bü~ün Amerikanın. h~yeeaola Amerik.ada yerlqmeğe karar verrn~ ,afalc1a beraber ıokaklara döknlen 
okuyacagı haberlere pındı omuz tlr. Bir eene iç.inde İngilitteyi çok i,çi1er1e ~rllttnelctcdir. Gabin filim 
ıllkiyorlar. Vaktiyle Wüliam Powel'. iyi afyenml,tir. Şimdi Amerlkan çevimıeğc başlamışbr. 
İn niıanlısı J can Harlaw ö)diiitl za-
man gazeteler aylarca hep Powel'in 
kedcrile, geçirdiği hayatla mqgul 
olmuılıırdı. Amerik.ad.a en çok 1c

vilmi1 bir artist olan Oark Gable'in 
kan ı yine çok carilen yıldwardan 
Carolc Lombard bir tayyare kazaaı 
neticesiınde feci bir ıekilde 31d(lğtl 
halde gazetelCT sadece bu haberi 
bildirmişler, Clark Gable'in teeasil-

Dempsey beşparasız kaldı 
Bokstan ve filim çevirerek kazandığı 

milyonlar tamamen eridi 
riine yaşayı9 tarzına da.ir bir fC7 yaz:
mamışlardır. Çinlcil halk timdi yıl· 
clızlann ne yaptıldannclan zjya.de B.ir zamanlar Amerik.anm milyo- ıittilcçe arbruıtır. 
Aıvuatralyada, Birmanyada, neler 0 ). nerleri aıruına geçmif olan mefiıar Ôt.Jpentler ile yapbfı maç 1 m.i). 
duğuna merak ediyor. ~r Jack Dempsey 90D 1eneler )"Ol1 2SO bin lira, Firpo 11e maçı 

F"J • • ... • zarfında blitiliı parasını kaybetmit 1, 1 S O, 000 lira. T unney ile yaptıiı 
1 ım çevırecegı .,,.. Amerika b.ıube ıirdikten 90nra iki maçtan birinci!ıi 2,600,000, ikin-
bırakanlar ..kere yaz:ılmak l.temiftb. Faka.t ciel 3, 100,000 lira hasılat aetirmif· 

Sinema artistleriMen bir b.mı yap .. 6 olduğu ıoin milracaah kabul tir. Oempeey yalnız Carpentier ve 
filim çevirmcği bırakmlfhr. Buular· ediJmemiıtir. (Amerikada askerlik Firpo ile yaptığı maçlardl\n bir b:ı-
dlWl bazıları asker olmut, bazıl&n .. O ,..ana kadardır.) çuk milyon lira almıştır. 
başka i~crle uğrqmafa bqlamı,- Oempaey bir zamanlar Amerika.- Dempcey 1 O tane filim çevirmiJ. 
Jnrdır. Bunlar aruın<la hiç alda sel· da halkın en çok ıevc:liği IMandL bunlar için de 1,250,000 lira almıı
miyen mesleklere girenler vardır. &nema yıldızlarından çok fazla ıöh. br. Ringden ll()'Tlldığı zaman 1 O mil
Meeela meflıur Douglu'ın oilu geng reti vardı. Her 81ntfta dünya ıampi- yon dolan vardı. Fakat boksör pa.Ta· 
Douglae filim çevirmekten vu ce- Yonluiunu ele geçirdikten ıonra 11nı tutamam~hr. 1 O aene iç.inde 
çerek diplomasi mealeiine girmlttjr. 1911 de Fraıwz boksörü Georaee İptida. ıinema yJdm Eatella Taylc>r, 
Uzun müddet Franaada bulunan ,,. Caıpentier ile yaptığı maç blltUn aonra Sylvia Jocelyn, Hannah Wil
bri Fransızca bilen Douglaa'm Ame. dllnyada büyilk alaka uyandınnıı, liamı ve nahayet Edith Rockwell 
rikanın Vichy 1efaretine kltJp ola- bele Amerikada herkesi haltalar:a ile evlenmit ve dördilnden de bo-
ralı: gooden1cceği söyleniyor. menul etmitti. pnmıştır. Her ayrılı§ta karılarına 

Ramon Novarro Jack D~~Y eeaaen lıamaJ.Jır. bir çok p_ara ve~i~tir. 192 7 de an-
San Franaısco da -.apurlardan eıya cak 2 mılyon lıruı vardı. Bu para 

be§ parasız! l:ıiotaJbrdı. Aramrada vakit 11eçinnek ile otelciliğe n lokantacılığa baıla· 
Sessiz filim zamanının bat yıldu:· için boka yapardı. l 919 da, itler an- mlf, fakat 1929 buhranı yüzünden 

lanndan Ramon Novano bet para· lınca kamını doyumuı.k için bok.. bu itte çok para k.aybetmi~tir. 
ett kalmıştır. E.ki )'lldız be, aeno ...,. maçlanııa baılaml.f, ilk maçından Şimdi Dempsey 'bir takım bobör
nl filim hayatından çekildfii zaman ancak 20 lira ala.bilmişti. Fak.at bwı- lcri toplamıt. bunları oebir ıehir ıez· 
bankada yarmı milyon dolan vardı. dan .onra tanınnııt bok.örlerden direrek boks maçları yapbrmağa 
Artist bu para ile filim :ra.pmaia Jeeae Wlllard'la yaphğı maçı kaza· başlamıştır. Lmıi elAn çok sevildi
hlluşnı§. Amerikada bunun yotm.1- nınca eline bin lira Jeçmİ§tir. Dem- iinden bu maçlar rağbet gömıekte, 
yeceğini ö~renince ATIUpa)'ll ael- ~ leni y&VAf yavq her tar.afta Dempeey de bu suretle geçinmek· 
nılşti. Novano Framada filim çevir- duyulmut. yapbğı maçlann hasılatı tedir. 
mek ~tiyordu. Fakat o 11rada Av· 
nıpa harbi çıkınca bu itin yürilmiye
eeğini anlamış, Amcrikaya dan
müştür. 

Ramon Novarro Amerikada biz 
kaç ~e girmi~ hiç birisinde ~ 
tek. olamamı~br. Bunun Uzerine k.en. 
dini içkiye kaptırmı~br. Geçende 
bfr gece polisler kendbini Holl~ 
'W'O<>d' da bir ıt0ka.kta Nlfıoı olarak 
,,W,.lamıılar, karakola g8tUnn~ 
ierdır. Burada serbes bırakılmaaı için 
150 dolar kefalet istenzni1tir. No
~o bu parayı veremedfA'inden geı. 
oeyi karakolda, yakalanan aeraeriler 
anınnda gcçinni~tir. Ertesi giln ~ 
kimin buz:ııruna çıkını§, S O dolar 
para cezasına hıahkC\m edilmlft:ir. 
Fakat bu pareyı da vermeırUftir. Be. 
n:ket eski avukab yardımına yetifc
ı:ek para cezasını ödemiş, kendisini 
bapiaten kurtarmı~ır. 

Fransız artistler 

i PEK' te 

Yann aksam RAY Sine asında 

ŞE A TO 
BAŞLIYORı Rolle 

ROBERT :VOUNG - ~ORENCE RICE 

( TARIHTEI SAHiFELER 1 

Aşkın böylesi! 

Koşun •. : Göri.in .•• 
~ Komtklerl Müsabakasını 

~ ALEMDAR!~ 
Ş M 1 L L T d~ Ş 
U Hakikaten hArlkalı U 

~~-==!:; ~aec~~:;; N 3Ahbap Çavuşlar N 
bir hlkAye .syıen1rd1: IQerlde b.ldıkçe. dnr.ahat.ıa.rda bulun- Altın Arayıcıları .. 

Sa.mym (Araba bpı.sı) '8.r&f.ı.ndıa duklruını Oğre~. anlamıştı. 
<Dolap kapım.) denilen ,erinde b.- ClllOsundan conm (hhmett olnu- G Kazandı. G 
paık1a1-ı yeşile boylUlllllŞ bir dolap yan Arap ıoert glrme:Jn; nöbetol olan· Ô Bu 7..AI'ER Şerefine Ô 
vmdır. lar da ıece 1çerlde kalmasın.> diye 1 BİR HAITA DAHA I 

Acemi ~alarmdan e.en a§8tu tembllı etmişti.. R - ~ R 
Mehmet a4a cariyelerden b1ı1style ae- Zencl harema(talan hakl:arınclıı. 1h• Gösterillyor. 
v1ıflr1Qen görülür; vaktin J>Qd1phı tlynr oımııı.n bu tedbirden gt1cendller. Ü Ayrıca: Başlı başına film. Ü 
bu:ndn.n gazaba gelir; Mehmet ağa. 11e Hare.mı hümn.yundakt carı.yeler ile KEŞ•f ALAY 
cariyeyi, ellnde han~, harem kaıpı- g11Jlce aöztl bir ettiler. Kızlar (gece- N 1 ' N 
sındnn tnkll>c koyulur, Jk1 sevdalı ka- lerde, divan ve dam 11zerhıde, odaln.r ERROL FLYNN 
ça.rla.ııken o za.mnn o t&ra.ftakl araba içinde koca. gördük) dJye feryat eder K G 
tapım daha açılmış ol:madııtı için dı- oldular 0 ııruna.nlardft. sa.ray ıstııa- oşun... örün ... 
p.nya. çWı.mazlar; Meb.meL aA"a bu hınca (koca) tft.b1t1 aam ~ekti. 
yeşll boyalı dolapta gWentr; kız da 
d1~ b1r dolaba glre:t H. 1102 senesi r8Jil,D.mIU1lln on do-

Acele ile MMnıet ·~ ete~ı dı- lJnızuncu gecesi. (duvar t1st1lndo adam 
,arıda. knlml§; padişah gOrO:r; dolabın var!) diye içeriden büyijk bfr feryat 
ta.pa~ açar; lAJrln ne Memhet ağn.- lr:oı:>tıı. 
yı, ne de Otek1 dolapte.tı. cariyeyi bu- Zenci haremn~arı hemen yalın ıo
l&maz. Her tktsı kırklara karışml.f, lıç hAs oda semtine 1ı:oştu1nr. Aksi te-
taybolm~la.rl 83.düfl 

Bunun üzerine sara;y halkınca Meh- Tam bu sırada htıs oda bosta.ncıla-
met ağa ııe carlyenJn enek, d1şl. ev- nndnn n ııeyyltlerden bir za.valh 
llyadan oldı.dtlanna. hük.ınedUJr; do- duvardan alarga b1r Jr:üçOk erllt aRn
la.pla.r kllltleı:ir. Blr daha ld.mse ev- cına çıkarak meyva topluyordu. Ba
Uya mektını ola.n bu dola.plan a.çma.zl re:m.ıı#alan 11st0ne va.np ada.mc~w 

Bu efsane .saraydaki carlyelerle es- yakaladılar. Şiddetle döğerek ve sl1-
k.1denber1 se~eğl ıtıyadeden ha,.. rtllrllyerek: 
remağnlannı ~ gazapla- - Ha.reme gl.ren baln işte budur. 
nndan konnnak flkrlyle uydurulmqa Ağaçtan ınerken tuttuk! 
benziyor! Diye kızlar $«ınnı yanına ırötür-

H , 1171 de V.lyana'ya 1177 tie Ber- dtller. 
lln'e elçl.Ukle göndertımlf. 1k1 defo. sa.- Zavallı adamın feryatlarından bU-
d:ıret kethüdalığınfin - Dahlll~ Ne.. tUn saray hüddamı a.ya~a kalktı. 
zaretı - bulımm~ olan Glrlt.'11 Reıım.t Bugtmlerde hA.ı odada bulunmakta 
Ahmet erend.1 CHümeyıet1llkilbra.> (1) olan Fındıklılı Mehmet arta _ SllAb
ve <Rlsclal teıberdarıye tı usulü aRayı tar nga tırllılnln mUelllfi _ ile tm
darössa.ade) (2J namlartyle yazdıtı bent ağası Çerkes Osman ağa _ pa.
Jkl rls:ılede kızlar ağala.rlyle diğer ha.- ıı:a _ da gürültüyü ı.,ttlnce ~nı.k 
remağnlannın ahvalinden bahseder ve ederek knlabalıga ka.nştılar, v~ırt bal-
bu ağalnrın pek aleyhinde bulunur. den haber aldılar. 

<Rlsa.lel ~berdar1ye) de §Öyle o.tıp Kızlar a~a.sı LMa. Ahmet ata he..· 
tutuluyor: 

(Bunlar devlet k.a.:ı;.ımna. gelip pad.1- remapla.nnı blı:mt tahkllı: etmek 1.s-
§8.lı haremine girince evvelld nlza.m tedl. HAd.lse yerine giderek &Anca 
fesada mübeddel oldu. Bu kara ha.in- baktı. ~ Ue harem du.va.nnın arası 
ıerin sebobl v tahrı.Jtl u b de 1 t• ... on arfllldan ek81lt değlldl, duvar~-

e e u v e ..., tan ytıtaektl Alaçta.n dun.ra. pl:Jp 
olan fesat, lrtl§a.. zulüm bir devletta inmek mümkttn ola.m.azdl Atla.nınk 
olına.mışt.ır > • 
Resm.1 Ah~et efendi b ta "l".al lstıyan için 1.se öliDn muhe.k!kaktı. 

u ra - arın KWar atası bunu ıördU Tanında-
Su(ln.n ve Habc.!J glbt uzak yerlerden ldlere meram anlatmafa ça:İışt.ı Mllm
İsta.nbula gelmeleri kendi arzula.rlyle kün olamadı Kafaları kızmıf. ~lı 
olmadığını, çalınarak veya zorla tutu- harem.atalanndan korkarak daha ııe
larak gctlııl.ldlklerlnl, bunlar.n ~ulüm r1 gitmedi 
ve lrtl.şadn her halde tendl31n1n dev- · 
rinde olsun. Jrendlnden evvel ve sonra - A.Umallah, derdmendln duvara 
olsun birçok devlet rtcaltnden pek~ oıktıtı JOkl Bil1Mlllb1m k&bll delill 
ğıda knldıklannı d~d1 bunla.r Diye :remtnıer edenlertn d• sıOızıerl 
hakkında biraz daha munslfane BOzle:ı dlnleınmedl. Her k.ILfadıın btr -., çıkı-
yaza.rdı. yordu. 

Müellif bu ha.rematalannın da bl- binci SUltan Ahmet ha.renıatalaıı
rer lruıan olduklarını, bu u.vallıla.n run a&Llerb:ıe btıdı. Oue.ba ıetd.1. 
dı&dım. etttrere.t. haremlerine alan- Bostaccımn ldammt em.rettı. 

ETvetce: lar. padt~ablar ve büyükler olduğunu 
da unutuyor da bunların haremlerde - Duvar a~ ~I OlkıJ>, 
bulundunılmalanndan ha.sıl ola.bll•- inmek, atlamak M mtkı*thı! Bbi pa
cek neticelerden gene onıa.rı mamı re olma.!lt m"Cllh&tb.kl 
tutmak l.stlyor; bu noktada da aleyh~ DJyen '.bzla.r alUı llt3lıı1 cwlı&'R'Ala 
lerlnde söylemedik ııöz bırakm~"Or: e11ret edemedl. 8abahl8Jiıl bostancı 

~Bu BUratı n kalbi t.aralnr za- bafı Btlleyman ~a ~: 
hlren .saldh ve t.nlrYada görünür- (Devamı eahife e. sütun 2 de) 
tıer; amma bu hınzırdan ednala.nıı 
haremi hümayunda bam carlyelere 
htyanet ettiklerine Allah phittJ.r; bu 
taldr dahi oehadet ederim. Hlyanet
leri blr mertebededir k1 her biri birer 
Utişer cariyeye lşık olup her ne ta: 
tanırlarsa onlara harç Te sarrecıerler 
Fırsat buldukça gö~p blrtb1r1my~ 
re muhabbet ederler • 
Eğer sual olunursa k1 <bu Juıralaıı 

ta~a.şllerdlr; bunlarda tehvet yok
tur; şe(hvetı olmıyan 1.§ıJc olAmaz " 

Bu akıam 

MELEK 
SINEMASINDA 

DELi 

PEI\: YAICI 'DA 

ş 
Slnemıısındn 

Cinsi cazibe <Sex - Appeal> 
Kraliçesi 

MARiKARÖKK 
Cidden tekrar görülmeğc şayan 

KORA TERRY 
Filminde 

MEVSİMİN İHTİŞAl\UJ 
ZİYAFE'fi 

Sinema güneşi 

HEOOY LAMARR 
m 

AŞK 
YILDIZ 

Bugün 

1 MARMARA' da 1 
AYRICA: 

Dünyanın Tenorlnr Mabudu 

TlNO ROSSY'nin 

PARiS IŞIKLARI 

* Fenıerba.bçe gençlik Jrulübün~ : 
Kullıbftm11z1hı tenis tortla.n bu te.re 

tamir edllerek tenisçi sporc;ulann ıs
t.Vaıdeelnt lm1lde bir hale konulm~
•. Kortla.rmuzdan m~fit o'lmak 
lateJeoJerln oynama prtlıırmı öğren
mek bere kulüp merkezine milrs • 
caattan rica olunur. 

Zevkli ... Eğlenceli ... 
Nefis bir komedi 

DOLU 
avrete muhabbet edeme-ıı_) 

Kltirlerin o tadar fdıvetı vardıı 
k1 murdar vücutıan aşnı tehvet ol
m~rı Her btrl fktşer, içer caıve 
satın alıp odalannda hıfzederler
biribirlerlnden kıskanıp aakınırıel. 
Ha.remi hümayunda lt§l): oldukları c&
Hycıerı ke2allk bfı1blr1erlnden sak.1-
nırlar. eBenlm l§ık olduıtum yahut 
odamdaki cariyeye bakmışsıno deyu 

8iıl1 b.hJrabaJarl& cfildtlrecek b();yilk blr Wm1 
Bat Rollerodeı 

kavga ederler. 
Ben onlara hocalık ettim. Sırlnrmı 

oğrendlm. Kara $!~ Ue muaşa.ka-
da cariyelere ıe-z:zet hamı olur mu? 
dentllrsc lezzet ha.!11 olduğu 1stnn2>uı 
lçlnde meşhurdur!) ' 

Haremn.~alan erkek sıı.yılma.dıtıarı 
lçln harem kadınlan u., mOn&sebette 
bulunnuı.Ian efendller!nın kıskan~
tını truırık etmezdi. 

Hariçte müna.scbetııerl DO kadar ol
sa mahdut olan çoğu dünyanın en 
güzellerinden .seçllerek pe.Qişah sara
YlDA knı>atıınuo bulunan kadınların 
bn.yatıannı btbbütiln bQf geçlnnemek 
l9in sa.ray ~n ve adamlaliyle, 
sevgllilertyıe kaça.ma.k tnnında gö
ı:üşnıcıcrı, fırsnt buldu~ da sn.ray 
har1cbıde mJsaflrllğe giderek eaıen.J 
ıneıerı hiç lst.ib'at edllecek biti ~Y tıe. 
(ttldlr. 
Yukarıda ~ettiğim hlkAye de sa

ncyda böyle sevdalanıı, macontla.rın 
eıtııık olmadıaını 8&teren blr tems1l 
addoltlllnbn1r. 

İktncl Sultan Ahmet r.amanmda bW 
bostancı, kara ağa.Janrı cbu yoldllkl 
:fO&ı.tlnmHL :tutban gi~tır. (S). 
Bultan Ahmet echzad.eHk ve sarayda 
iııııhpuslyet gthılerlnde saray hare
m1ndek1 kadınlarla tnvaşDerln A.ş.ık 

(l) Yazma; MJllct Kfitiiphanestnae 
1192 numarada. 

ANN SOTHERN 
ROLAND YOUNG • BluJE BURKE • lAN HUNTER 

Ayrıca: Renkli MİKJ MAUS 
Nımııa.r&lı koltukların erk.enden aldıl'ılınuı rlca olwıur, 

BÜYÜK J'WAKARLIK. HAFTASI 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
BUGtİN MATINELERDEN İTİBAREN 
İki muazzam ve emsalsiz onııcser birden: 

1 - A Ş K UHAREBE 
Baı Rollerde: CAROLE LOMBARD 

ROBERT MONTGOMERY 

2 - iLK GÖZ AGRISI 
lRENE DUNNE - GARY GRANT 

• 
1 

81ııemn.oılık tı.ıe:mlnd<? büyük şohret kazanmış bu emsalsiz yıl:hzlarm 
ra.tt 2 şahes<'rlnl r.6rmenlzl tnvslye ederiz. 

BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Şehzadebaşı TURAN sinemasında 
İki btiyük §:ıheser fihn bti'den 

1-ELMACI GUZ i 
(Türkçe Sözlü - Arapça. Şarkılı) 

2-MASKELi KARTAL 
Fransadaki bozgundan sonra ta· 

wıunıı Franaız arfutlerinden Jcan 
Oabln'le Mlclı~le Morgan Hol~ 
WOod'a gitmi~lerdi, Mlch~le Mor• 
pıı bir iki filim çevirdiği halde bir 
tOrltı Amerika hayabna alıp.mamı~ 
hr. Bunun için FranMya d8nmeke 

Kara aihlrba.z::llk - At!t. ~'" " ~ - branlıklaz ~ 
t1md1rt g1b1 ınerekb ve ~ ~ dOlu bDı :rum.. .. ' Ul) Yamın; KöprüUl kütüphanesin-

de 2SS numarada. 

BOB LİVİOSTON 12 devre 25 kısım hepsi birden. Büyük Macera 
vrı Sergüzeşt fllm1. 

(3) Sillhtar tıırfhl, lkfncJ cilt., 



lST ANBUL HAY ATI 

Yeni türeyen 

tiplerden 

I~ 

Zehırli gaz tabiyesın e k r dütün<lU~ için mil ••• 
Mera • HUIAsa bir türlü balledilemi- Bir ltDO bayanın dofmn yılını 
Şehir lıyatroau Şehir MedWn- yen bir meralr.1.. kutlama ziyafetine çağmlanllll' ara· 

den bir kaç dilekte bulunınUf. anda idim. Biraz ırecikmitiz; kori-
Bunlardan biri tiyatroya bir &aile Tahdit! dorcla puro airarumm dwnanlannı 

yenilik mi? birinci ımıf, fiç tane ikinci emaf, Btr gar.ete anketine aen.p ve-- 1'izümUze savurarak bizi kaffl)ıyan 
iki tane Uçüncü ıınıf artist n~ renlerden Doktor General Kadri ev sahibi doğruca yemek salonuna 
di almak. Ötekiler de doiru<Lın R.,ıt ckaz.arıçlan her uha.da ıötürdü. Etikte küçük bayanla kar-
doğruya paraya dokunan dilekler. tahdit etmeÜyin teklifinde bulu· plqtık. Yılışılc bir gU)ümseyifle ev-

Mecliı, birinci isteii kabul et· Yeli elini uzattı kısa bir duraklama- Moskovadan oclcn bir babcr Al· L_ d , __ Lu} nuyor. .. • 
memio. Fakat acaoa ne en &au Milli aervetin korunmuı bah- dan gonra pırlanta yilzüldü pannağı- manların Kınındaki cephelerinde 
etmemiş ' •. Bu, bizim gibi herkese .inde ber vatanda§ın bir fikri ola- ııı oynatarak minimlni eli aizıma taılklara kar1• zehirli gaz lağımlan 
de merak olsa gerek!.. bileceğine ıröre, tayın pneralın doğru kaldırdıı mecburen öptüm. kullandıklannı iddia etmekte ve bu 

Acaba, tiyatronun bugünkü ıa- bu teklifi de O.tünde aunı1acak Masa epeyce kalabalılcb. Lüks lağımlann patlamaıile hwule gelen 
natkar kadrosu Ufi mi gBrüldüL bir fikirdir. dekolte tuvaletli, kollan tUrlü türlü gazın akciğerleri tahribettiklerini bil· 

Yokan artist denilen «fevk.al· ahd·d· · .._ albn halkalarla, pannakl·- yu-zu""k· dinnektedir. Cazın ciıui ve nev"i --. f f Ancak, kazanç t ı -11 ner sa · ..... 
beşer> yaratığın hlSyle ıını 11nı haya t~il etmenin pek lıaklı bir lerle dolu, bilekleri ıaatli, göğüsle- hakkınd:ı izahat vermemekle bera• 
terfi ederek yeti~iyeceği kana- it olmıyaca~ kanaatindeytt. Zir:ı rinde pırlanta iğneler parlıyan y~lı, ber zehirli gauarxı tank lağımı için· 
ati mi hÜıl oldu' ·· elde edilen kazanç, her T&tandcı· genç ha.yanlarla: kabak bqlı, Dug- de kullanılması yeni ve dlioündürilcU 

Yoksa, o da Şelıir Tiyatrosu• L.. d L • 1 d .. • .. •-- b··-ı.ı, tır•"'lı, çember --'-allı bir •eydir. U f1D IUG9ar IK• 1f n cgenne gore Ula vuu., ...... -- ,.. 
nun milli tiyatro anlayışını tems deii§ir. Hele bu ieler arasında. nıuhtelif yqlarda baylarla tanıştık. Evıvcla şurasını katiyetle bilmek 
edemediği vehmine kapılarak ye- kilo veya metre ile alıı verioten Yemefe bqlarken ev sahibi bay lazımdır ki zehirli gaz.lann ıimdiye 
ni artist yetiıtirmcktense eskilerl hl l il x...... •--- b·ır nutuk so""yleclL" Habrnnda ka- k.ad. ar kullanılma.ması ne inasni b. ir · değil de, hiç r ö ç ye sıawayan aısa 
tnketmek ve bu suretle bir tıyat· fikir ve aanat eeerlerinden elde lan bazı parçalan kaydediyorum: fıkırden, ?e ?e hılmem kaç senee!n-
ro devrimi yapmak kararınd.ı edilen kazançlar vardır ki onlan P k T ba I ! Ç k de akdedılmııı Cenevre muahedesın-

~ d gıl eh"' ıevaık~ byanl ar! •• Alloah den dolayı değildir. Zehirli gaz kul· mı ·· k h 1 __ t,_ • • bir tahdide uğratmak ya§ln yanın a aay ı, urrnet ar ay ar •• 
1 1 

b b" . ik ı.. b. 
Yo aa, er yı ~pırın d --1. k l cüml" ._1 _ •• b y l b" . k anı mıyorsa, unun ırıc seoc ı. d kuruyu a 7-ma o ur. enııuunı .. .,... um ız.ım ız 

pheserile baol~ıp yine o. a~r il • ...,-Y ' .. ' her iki tarafçr. <la büyük iıler baıa• 
bir şaheserle aona eren b!r. ~- Bu eebeple evvela generalın lor~ ~ır buçuk mapllah. ~ug~ on racağına itimadedilmemeaiındendir. 
roda birinci sınıftan gayn ilr.incı, teklifini tahdide tabi tutmak ge- ıek~e ~1•• Omm ,erefıne .mlere Bugünkü öldürücü vasıtalann biraz 
Dçüncü sınıf artist olamıyacağını rekJ. · · ~ ~yafeti ven.yo~ Allaha binlerce üz.erinde ve hatta o nispette bir tesir 
-=~=-=-========================= tükur, her ~yırnız bol. Allah aşkın~ yapacağı ümidedilseydi, her iki taraf 

Yazanı 

M. Şevki Yazman 

Görl11üyor ki zehirli gazın bu re· 
ni ,ckllde kulla01lmuı muvaffakıyet 
vadetmclrtedir ve binaenaleyh lSnll· 
müzdcki lıa.rblerde zehirli gazın eah
neyc çıkması mümkündür. 

Şauraaı da var ki, zehirli gazın bu 
yeni istimal ıekli taarruz edenden 
rlyade mUdafaada bulunanlann işi· 
ne yarar. Zin tanklar111 harckltına 
engel olmak, mUdafiJer için mühim
dir rv• senit mikyasta depo edip 

düımanın taarruzu esnasında infilak 
ettirmek de gene müdafi tarof ıçin 
kabildir. 

Yeni 'Ye muessir zehirli ga2l nr 
bulunmasınc da her ıki tarafın çalıı· 
tıimda ıUphc yoktur. Anla!!ı}al'. 
timdiyc kadar bu da bulunamamır
b. Eğer yeni keoiflerle aürpri2leı 
yapacak eskisinden daha mücseiı 
gazlar bulundu be, bunların da snh· 
neye çıkmuı kabildir. Yoksa durup 
dururken eeki gazlımn meydan" çı
kanla.cağını pek Hnnetmiyoruz. Zi· 
ra ılm<liye kadar bundan kimse pek 
bir tcYler ümidctmemektc idi. 

Seylan adası 

4 ~!~~~ ~~~121 =r~b~~yı ~~~e!~:1; ~~l~~~=n;:~:k:~~nç:~~i~:~i·dt. 
O helili bot olsun. Ka~nl~ıDl.ZI iyice Jünmeden insa~ları paramparça eden 

Ç)~~~ 0 

O ~ doyurrna.uaı.uz vebalı. gunahı -~!- veya cayır cayır ateşlere veren hare· Japonlann Binnany~ ~tede· aiaçlerı vardır. Yerli halk ıcvimli V<' 

~ nunuz.a. Fakır malı değil. Çok tükur. k tlerin neresinde insanilik vardır) rek Hint hududuna kadar plmderi U)'llaldır. Elcıeriyet bir nevi ent-ıti 

Seylan dünyanın en güzel yerlerinden 
biridir, halkı en uysal insanlardır 

Tereyag"" 1 piyasası ~ler ~en güne iyileti~or. İnp)lah z:hirli gazlann bunlardan daha gay- Uzerine Hindi&tana kar11 bir Japon siyer. Yaılı1ardan ço~u 5açlarını keı-
sızlere böyle daha çok zıyafetler ~e- rı iruıani olduğunt1 kim düşünür veya taarruzu lıtimalindm baheedilmeğc tinnez, bunlardan bır topuz yapın, 

te olduğu tereyaiların çoiu öteden• ririz. Haydi bakal"!1!·· Kızınım ıere· hesaplar} Hayır, harb içindekiler batlanmışbr. Japonların b&,vle bir topuım hir tarak)~ tut.turur .. He:,~
beri Almanyaya gönden1mekte bu- fine ben tarabımı 1Çıyorum. • için böyle bir teY varit değildir. O /harekete lcalkııırlana, Uk btımlede l&nlı'nın bir fel'lll1Ye:81 ve ~ır .~ungsn 

Şimdiki harb dünywun iktisadi 
düz.enini ve bu arada birçok madde
lerin istihsalini alt Ü.it etmiştir. Bun· 
lann arasında tereyaiı vardır. 

Harbden evvel geçen on sene zar· 
hndaki istatistiklere göre, dürıcranın 
en çok tereyağı yetiıtiren memleket
leri Danimarka, Yeni Zclanda ve 
Avustralyedır. Dünya tereyağı iltih
ealinin üçte ikisini bu ilç memleket 
yetiştirmekte idi. 

Tereyağ. ..rfeden memleketl~rin 
ba§tnda İngiltere gelir. Dünya pıy1a-.Mındaki tereyağının yüzde 78 i n· 
gilterede 11t.rfedilmektedir. İngiltere
den sonra Almanya gelir ki, dün;ya 
iıttihsalinin yüzde 16 kısmını .arfe
der. 

lunduğunduı, harb bu memleketin Bu ihtar üzerine masada ~~ f&D• halde zehirli gazın fİın~iye kadar Hindistanın cenubundaki .S.,.Jln vardır. Şemsiye vakıt vakıt gune~:en 
vaziyetini pek değiştinnemiotir. ırırtı koptu. Yemek peçetelennm uç- 1 kullanılmamuı hunun diger vasıta· adasını ele geçirmek iatJyecekleri ld- veya bardaktan boıanırcasına yllg:ı.n 

. ülıim lannı gut)aklarınm altından yakala- 1 lardan top mermileri ..-eya tahrip dia edilqor Filhakika bu adanın yaimurdan korunmak içindir. Sün· 
Finl&ndi~a ~iden ·r.' bi tere~a- nnın araama ıılcl§tıran bazı davetli- bom~lanndan daha az müessir ola· aSlcerlik bakımından büyük ehemmi- gere aelince. bu mendil makamında 

ğı v.e peynır müeta~ı ı r ğm~m ~ ler kadeh kaJiırmU üzere ayağa cağı diışiıncesinden ileri gelmi§tir. yeti vardır. Scylln•ı elinde tutan lı:.ullanılır, yüzlin teri bununla t1ilinir, 
ketti. Fakat, R~a 1 ~ yapt_ı-'-ı ab kalkınca . ön1erindeki tabaklar yu- Filbakika zehirli gaz maskesiz in- devlet Hindistan'111 iki eahilini de rib:g&r eeeree aünger boğazın etrah-
ler bu mcmleketı hance muntaç 1

" land y ] b" ba d.. lbnek l k k ·· · b" l le · y 

' ~ar L aş 1 
D' yan, ~e • .. san ara arşı ço muessır ır ".asıta kontrol edebilir. Burası asker ııkar- na .. n ara terın sogamasına mey· ralı:mıfhr. ~erken ....cJalya. ta.ha~~ ~iiftirdu- olduğu lıalde maskeli ve tcdbır a.~- mağa da müeaittir. dan verilme2. 

Franea en mühim müetahsil mem- iü altm çerçeveli gözlugunu çıkar- mıt insanlara karşı hemm de hıç 1 Seylln'ın matahuı 6,,600 ltllo- Seylln'lılann ba§lıca yedikleri t<::> 
leketlerden olduğu halde, barb "\1'11 dıktan sonra: müeaai. değildir. Bundan daha mü· metre kare nüfuw 6,250,000 dir. p~. Bundan baharatlı pilavlaı 
mağl6biyet tereyağı istihsalini azalt- - Allah selamet venin, bizim him olarak teıir yapabilmesi için ha- Bu ada. 1793 aenealnderıberl lnaüiz yaparlar. Bu.an bu pilav etli olur 
mııhr. damat da, nta alhn gözlük takacak- va dahilinde muayyen bir miktarda idaresi albndadır. Ondı.n evvel Pol'- Balık. eebze, meyva da çok ) enir 

Okıranuslar qırı mü.tahsil mem· mı, diyt tutturdu. Ben iplik bağlı bulunması, yani teksif edilmesi la- tekiz ve Hollandalılar Sey:l&n'da hl· F..ki Scvlln hükümdarlannın sofra
leketlere gelince, bunlar, ııemi yok- gözlüğe •htmııun. Bu yaştan wonra z.ımdır. Halbuki biraz aşağıda izah kimdiler. Seylin'm uıl yeril halkı larmda 200 türlü (carry) denilen 
luğundan !ırecat yapamıyorlar. böyle çerden (Öpten ,eyleri kullana- edeceğimiz. üzere bu kolay olmuyor, Veddalılar'dır. Fakat l.a'mn doiu· bahartlı pilAv bulunurmuş. Şimdi df 
Avuıtralya ve Yeni ZelAndada pek bilir miyim? zira zehir~i gazı ~~ıcı~ vaıı~.alar ~.ah· mundaın yedi Mır evvel Şimal1 Hin· zeıWinlerin verdikleri ziyafetlerdr 
büyük miktarda tereyağı stokları ya- Diye homurdanarak yağlı parmak- duttur. Nıh .. yet ruzgar, guneş, rutu· distandan 700 kiıi bu a.daırı ele ge- tofraya 20 - 50 türlü baharatlı pilA, 

foaka t cihar piyasasında ne mils· pılmıştır. Arjantin hükUıneti, ihraç lannı tellıla yanındaki genç kızm ~et, yağmur ~~i meteoro!o.ji~ mü~ çirmiıı, Veddah'lar ormanlara ~eki· çıkanldığı nadir değildir. 
~sil, °' de müstehlik görünmiyen, edilemiyoo tereya~lan için devlet eteğine sildi. Ayala kalkan bayan- sırler de z.ehırlı gazın teıırmı az.altı- !erek her tarafla allkalannı keamif" ~lln hellu muhtelif eınıflara 93-
kendiei çok miktarda tereyağı yetit- tw.zineeinden bllyUk avanalar ver- lardan birluaeı hep bir aiızci-ı Y~ ~'" hatta hazan aıfıra indiriyor. Jenfü. Bundan eonra ~· saman nbm,tır. Bu aınıflar biribirlerilc •e· 
tirip bunu sene kendi earfeden ~ mektedir. - ı,,..n.a. ....._. kma dili&l ta- Şimdıye ka~r kullanıhnama1ınm zarhnda Veddllh'lar ma.t.vldeıde mu elımezler. Umumiyetle halle m;. 
ka memleketler de ?ardır • . Bunlar- &..iç d lı:aru yem ..Juntıaı .,.. raplarmu. lofma ~erini de içe- batlıca ~ehebi budur. " . L- temu etmitlerclir. Bu byn.a.,..d..n ..lirden !.otlanır, okumaktat'I znl 
dan biri Şimali Amerilca milıttehlt re.!. __ ,ini t x.. riz. Meııela. bun1ardan en mulum ~- buaünldl 5eylln balkı doPnultıır. alır. peynir ilımau n artmaea ereıvaa• fiy '- _ t ı · · d .. ·· -
hükumetleridir. Buradaki istibeal ye • Duumd kadehi • i bat· et oaan a ma m~ eemı uıune- Maamafih bureya Cesıubl Hindilıtan· .S.,.lln 'm merkezi Kolomho ,eb· 
ietihlak adam baııına senevi yedi bu· ietiı.alini azakm)ftır. 19

.
38 aeneeın· lanna dilrtilan Ö':üren1er :,....... lim. Zehirli gaz ıu üç va..ta ile atıla- dan da bi~ok m11hacir gelmiftir. ridir. Bu teinin nüfuıu 300 hindiı 

çuk kilogramdır. d~v?OSO vagon tereyaiı ~l2etfö ı.r, gözleri :ı.......... ~ acaı- yor: • . Seyl&n aduında. l.a'nm doiu.- Kolombo'da birçok mektepler nr-
Harb, dünya tereyağı istihsal ve dıgı halde, 1941 de bu mik aiı m butırmalr . . .-.Junldda midye ) - Top veya pıyade bav an ile, mundan 3 aaır eYVel budi.tlik :yayıl· du, fngilizıce ve Fransızca bilenleı 

i.titılakini ve bahusua bunların ibra· vagona inm~r. Bu yüzden terey d~ ur saldırıp kabaiu ile 2 - Tazyik edilmiı tifeler içinde mııtır. O zaman hu dinin bqbca bet çoktur. 
cat ve ithallt vaziyetini deiiftinnit- vesikaya tabı tutulmuıtur. çİinemete kalkıtanJ• biribiriıne ka- ceııfı.~ye .. taııınmak v~ dütmana doi- emri ftl'dı: Ha)'!Vanlan &ldürmo- Adenm cenup kıamı daha z.iyadt 
tir. Meeell Danimarkad. aki ter.,..fı- İniçTecle 1938 aeneaiacle adam nttL Altm. mücevher yüklü bayan· ru juıkuTrtmek auretıle, . m$, lurazlk etmemek, J&}an .ayle- kalebalıkbr. En yüksek dağı 2,53f 
pın yüzde .eben miktarı evvelce İn· batın• yedi kiJosram ter~ •rfe- lardan biri vurtiarmı • • • bir - ayyare bombalarıle. memek. gayri mqnı mUnueLetler• metre yübeltlikte PedrotallagalJa' • 
silterede •rfedildiii halde, buraea- dildii'i halde, 1940 ta bu miktar alb müddet ~ıldan "';:...... Top ve havan topl~~le atıla~ S~- den k&9M'ak. llpirtolu içki içme• du. Adada ~Y. kauçuk, hunna, ., .. 
mn Almanlar tarafından ittrali Uze- buçuk kilograma inmiftir. dl:: I ve dıiı tanbt ,._1nclalri ':;:. laerine ~rl~~~ lk~ fi ~ ba~b~;ın m~:ıılenn- mek. ~anlan aldtırmemek emfi. rinç yetJPr. K~etli taı ticareti d .. 
rine Alm~a. lntıilterenin yerini 1942 eel'lelerinde aa~fiyu a •- püaldirdl ,.. ma&edan aldıiı el be- ..:U 1d a H-'btuke .sıb veb.t~ır. Yd~~~ ne timdV'e kadu karü karine ria- ~ilhimdir. Adanın garp kıyılannde 
tum'.ıuftur. Hollindanm yetiftirmek- iı dereceye dütmüıtür. aia.i hiddetle fırlat....ır hismetçİY• yor. ~· .... 1 ~ ~rın~ı un yet edilmittir. Hattl .inekler, ~an- inci avlanır. 

Milyonluk Ordular 
haylnrd • ya harbının bütün faalıyeti agır top- lar bile Bldürülmemektec:lir. Adem'le HllV'Va Ceonetten kovul. 

ı. • • • ~unun atıpna .clayanıyord!'- Y~dı- Seylan ~ atbeJ manzanh bir duktan eonra Seylln (diier İelni 3. 
• - AJOI. nedll' ba taharet~ P gımız harbde ıae ne o eski mevziler, adadu Hu tarafta Hindi.tan cwiz1 rendip) aclaınna aitmiılerdi. bi teYI•? Cahak. lııG,&c:ek bir ....... ne de o soneuz topçu kuvveti yok- =.:.· .=::....:==.::~;;;;;.;;;;;;,;;.;.;,..;,. _______________ _ 

Muhtelif cephelerde milyonlarca rik etmittir. . • setir de beyefendinin üserini temiz- tur. O halde bu harbde top mermi-
insan biribirile lear11laııy?~· Muba- Ord~~ar:. ~~amız ihtılalmd~ b-n• Iİyelim. leri içinde ablacak zehirli sazlardan 
riplerden her biri kuvvctını, askeri· ra büyumUJtur. Napoleoa yuz m- Kaclelder botalclıllça sorMi bare- pek bir ıey beklenemez. 
nin milctannı arttırmağa uğr8f1)'or. lerce askerden mürellep kuvvetleri ketler delifiJor; cllhtllU', ı..r1r1ar Keza tazyik edilmit tilelerd~~ ..-
Halbuki bir zamanlar en büyük mu- idare etmittir. Farnaa • Prusya bar· ~ tank butlan el De didld~ !ıveri~-:Ce~ gazlar ~a bÜ)'Ük .t~ırı ha- 50 bin lira Ankarada 
harebeleri a an ordulann mevcu- bine hemen bir milyon Alman uko- nıyor, llllıkodar 1-ça- bllÇlr müli- ız degıldır: Mevzaler derinlıgıne k~ bl b"l t d.n. a..n. 
d b ••_LY prd J • ti l.ı~ • ~L ı.Ö• "--1-en'n miktarfle ,or ealeta taJaaklarma elmMk buı- demelenmıı, mesafeler uza.mıı ve fi· Ba aD 1 e e Uf\U 

Milli piyango Fırınlar 

Daha 20 fırıncı hakkında 
takibat yapılacak u, uguı.6 o u aranı.epe e, 80 aa n opu- etm., r . .tUA • I . ,. ___ :. ı.._ • • l 

"d üh" • h,.or ve -.inlikten, lüb hayattan ıe enn en mu.aat mı.va ,eraıtı atın--aııfır sayılacak kadar azdı. Mazi d beraber kullanılan m ımmabn ve bahııediyorda Bir aralık e• aahı'bi da dahi gaz püakürme meeafeıi olan . • . f..k \ SUlk ...ınu ekmek yaparak ta~ 
milletlerin mukadderah çok defa baıb murafının yek.Onu ela artmlfbr. -- L-:Jad • bir iki yüz metrenin hiç rolü kalma· Mıllt. ~ntr.onun -~---al- nd •ttlert. unlardan yaptıkları ek· 

• k" "l"k le 1 rf hail r'_L! A- ....!L_ U_....1...• .. ,___ -ı!.- pne IUMI .... I. de çekiliflnde İkramiye -- il"• 
bet altı hın ışı ı uvvet e e e• CA1U runen.ua naruıye ı....urmım .,._ M imliii .. bin 1iraJa bir rmııbr. Böyle bir gaz taanuzu dür al • melı.tell brtm• ft )'tHteek flatJe hal · 
dilmiştir. En büyük orduların yekG· lerine bak.tına bir ordu lcha 35 bid ~ k:; ~ Bisim psı- manda,, ziyade taarruzu yapana tc· mar an yaz;ro::;;:; lira :ta attıacıan anlafl}an 1'1 tıı-ıncıyıı 
na 30 _ 40 bini geçmezdi. Eski Yu- ~ubtelif teY lhımdır. iki mi~nluk t::e k UIU L- -~fasla ver- ıir ~c~i~ir. Alui bir rüqrar gazı geri 

366952 
"'°lll anlann ke6lld1Rln1 ve bu la-

nan muharebelerinde Maraton çar- bır ordunun ..,.kitabı kBeeleaınl t.- • ~ Jr:d "''"dört bin liraya çevırebılır. rm mllU Jconmma mahkemelrrlnc 
d El ler lranhlara karşı min etmek üzere 4,642,000 ökib. ~...ı __ t~ '--~ ~ L- bin de Nihayet tayyareye gelince, tonlar· 20.000 Jira 89'fkedildJl1nl yazmışt ık. 

PlfII1881D a en _ u __ L ...__. d ·ı · · · d 3 -- •• ~anum. .. -• --- y ık k • •- 16S9S 7 Vali '" Belediye Reisinin emrlle ia '000 k" ·ıik k t çıkarnupardır. aya&S.M1ının ~ erı en ııçm e - elim. Beni D korkuta· ca agır ı ta t&fınaca gımn hır .. ö-

Büyük i!kend;;:e en çetin ~rpıt· yon 7SO bin inek llznndır. ::.,.. ~Uny:mn • ka.. ~n havası_nd~ ~~-i kl? .bir teksif 1~·ms:- ~=:~n:ı'ui~~~:~neşe~ 
malarda kullandığı oıtlwıunun mev· Şimdiki halde harb meydanlum. ançb deYrindeyiz. iman bir düte- ~cudc getırece~ı ıuph~lidır. Halbır vam ediyorlar. Öğrendiğim~ g re 
ud 40 bini geçmemiftir. da çarp1f8n milyonlarca ukerden tine dllıw&iince elli altmq biD lirayı kı bu ağırlıktalu tahnp bombalan 5.000 lira belediye müf~t.ti.şl~rı hllen eksilt ve-

c l u .1 d H h. _,dan mu• mürekkep ordular için sarfedlJen pa- L!.. -..a!..I lr•·'--- tehirlerin altını üstüne getiriyor. Hu. 029008, 118761, 181580, 305755 _._
11 
--~ .,,..ptıklan ve kartsız sat-ngı tere e u np m-... • J 'bal k d ıı-- P~• --· lba · d. lr.ad bild.... · L!I % 000 lira :1.-_:.. '------ • ;c.uı .,..,,.,,""" .r-

L- ,_ • 7000 fa....iliz ukeri iftl· ra milyar an ma ta 11'. -:--~~ b" • ___ ;;.,_ ma· ıım ıye ar ıgımız teıu - • -.. ...... ,,.e .. ........._ numa tıklan lhbar edilen 20 fınncı h kkın· nareoesıne ... ~wuen D'I ,,----- l _ı.• ı · . . . ld y • _, __ 

vurd er zc.nır ı gazın tesınnı sanı ıgı gı· nuar: da takibat yapmaktadır. •Y• u: bi, korkunç bir hale getirememiştir. 019109, 131781, 1Sl958, 176689, D1ter taraftan belediye mufetUşle-
- Para dediiin el lririclir ~ Buna karşılık Sovyetlerin bildirdiii 219781, 236592, 255756, 27l836, r1 taratmdan belediye reisll~e \~rl 

l>ünyanm kötü pmenlanm _ 1 J r- tarzda kullanma, yani tank JAğımlan 33185.5, 384230 len IO!l raporlardan anla.,ıldığma g~ Mısır hükumeti lokomotiflerin ya- lan trenlerin itle~eai ,.....ktır. Ba cl&k, çok tlkür baıtin W4Mr:~' içinde istimal yeni ve; orijinal bir ,e- 1.000 lira ikramiye kazanan Dil' re ..emen ceır:e.19.hn §lddetl fınnlaı-
kacağından tasarruf içi~. 1 ma~~n yasaktan yalnız l.kenderb'e Ue Kaid-~ h117ata da Jaıvaıttuk. Bet e kil meydana setiriyor. Zira bu tarz· maralar: da.ki n.zlyet.1n ~ mlkyn ;ta ısla.lı 
itJ'baren tatbik edilmek uzere m~~m ıve Portaait arasında lt}tyen eb-~ on hin de... da bir defa zehirli gaun atılma knl- 004384, 021361, 022698, 0231 f 1 edllmeslnl temin etml.şt.lr. 
bir karar almı~tır. Bu karara ııore re eel U.tMO& tutulmUf(ur Yenwwfalri bayan. aizmdn c;akar- fcti ortadan kalkıyor. Zehirli gaz 026146, 029539, 036819, 038903, -11""'"'"'11"'"'1111111111111111111111111111mıııınım-
Mıaırda remıt tatil günü olan cuma- pr er m • cbiı 1lt8koz kabaklM'IDı ......,. bı- fMi:yult miktarlarda ve meeell çelik 053295, 062629, 063005, 077471, adıayet b ulan biletler kazanmı~r. 

·------ ----- nılrarak .S.. lr81'11bı Dlşeler içinde depo edilerek mühim 079237, 089422, 102503. llOHJ, 10 lira 
· i ş·ımal SBhlllerlnln - Elbette. .. p .. da• lmit?- nıevzüerin lSnllnde tank maynlarile 135963, 141382, 149S04, 172201, Son iki rakamı (S

3
) ile alh..,.c Karadenız n baba ........ ,. ....... birlikte istimal edilebilir. Bir tank 17736S. 185124, 220757, 2391 2 2, bulan 4000 ibüete ieabet etmittfr. 

bl h U suslyetl cBm. JCnen ı•nnı da WHris, ,.._.;. llinu patla71nca. yalnız ~da pat- 240377, 256533. 267914, 290640, 2 lira 
garl p r 1111 de ... y....... sh11r. ladıiı tanka arar verir. Halbuki bu- 305110, 322047, 337003, 339518, 

4 7 
ile nihayeı ı,.. 

bozkıra bir damlua ~•eh. f11bt cHnllym ol- nun1a birlikte etrafa dağilacak zehir- 34675 J, 356084, 368017, 377646, Son rakam~} ( Uc ) fy al I 
Karadenizi.n ı~mal ..Jıillerin!-1 sa· z~. yağar ye tmdı. .O. ••-. • bdlır .... -' ı. 11 ıraz. bu tanktan ba,ka, yNtdan v• 380473, 38450 J, 39 J 091. 200896. lan 80.000. bı et ram e ır ar. 

rip bir h111usıyetı vardır. Onieeter, düfmez. . .bet ol~ kı§ID Si- t .:;::.... ~ı btde k01...,afıda. ya seriden gelecek tanklann müret· 500 lira Bu çek lıtte 50.0?0 liTa kazanaıı 
Dnieper, Bug ve Don nehirlerinin Daha hır gar eek" 14111 ~ r;eİ dlaJ8dlk ..a-L teDabnı da zehirler Her ,eyden da- Son dört rakamı (4425 ve 8736) .366952 numara~ı bılet Ankarada-
vadileri her zaman ele içinde, bulut- biryadan eaen k m ve Hal)ukl ne- er ~ Relk ba mUhlm olu~ ;.ten içeride bu· ile nihayet bulan 80 bilete düamöt" dır. 20.000 lira kazanan 16595 7 na 
la ve ratip olduğu halde, bunlann lar bozkırları donrururİn..n b.- n.aJm. lan tank U ttebatının bir tür. maralı bilet latanb ulda, 10.000 lin. 
seçti~: ~nur, gu'1i~ !UA!ın ~n ~lrler.i n.dllerl ~br. edet ve de ba ıhtımall du.::r:C maske kul- 100 lira kazanan 112954 numaralı 'bilet ~o-
alhnda yanmaktadır. vanat buralara ııdc~ • denbiD * ~ dlıl tilLjbı Bubi \flm&t ........ l&zma ..ı--t1r Yahut tan· Son t1ç rakamı (673) ile nihayet katta satılmıştır . 5.000 er lırr 

Boz.kır denİ2in ..hllindcn elli met• Bu garabetin tabu .ebebl. ~ Ohiirdn l:at::tı6 medet ,..ı m:: km Wll'amen d:ltandan ~di ıcab&- bulan biletler. kazanan numaralar Diyarbakır, Siv· 
re kadar yühektedir. Büyük nehirle· ••bilincim ytıbelen hararet ~ ~ 11 _,.-..:;;:-....... ılau~ i:l 1* iki hal ele tankın._ SO lira rihisar, Balıkesir, v e Tarsuıta eaht 
ftıı vadilerindeki rütubetin hami et· mun, bulutlarm " ~ ~ ~ 1ıı, ~ ~ ·· .. · eok atlclettfrecektir, Son ~ rakamı ( 464 ve 714) de mı§tır, 
dii yağmur bulutlan ~k defa deni- lara nlfuz etmeelne mb1 o&m-hf· ~ 

Mısır' da cuma günleri Tren işlemiyecek 
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Ankaradaki tören Clmharreisinin 1 R A Ô Y O f ~ ~ !~ .8 K:i,A.M 1 M___ ~. .,, ,, 
<ıı......,, ı iDcl ..ım..ı.ı TOrk pnçllAfno _ • ~C ~ ~.. ı ~· r-ı •fi' m1• .. ~ ~ _ •r ~ · ,.,,~ 

Oençllıt:ın D>edt Şefe bu ıulm _.. .l1r':::ı 

ra.sımın<ten tonra BalDUIDI=_... hitabı u.10 ~ ... x•.._ ..... ======::::;===================::::::r 
lopllllllnlf bıılmıan "";;;;; ...- =l-m .. ı::. ı:: 1 _ •a ARIY ANLAR -.- q.ulııo ııeuaı _ ıao ... _,,. ........ __ bir _ 
le sporcular Jfh1lyGaıe ,.,.. ~ , ...... ı ......... ). kfllll'llll.. •• • 18,'° AŞw av .. ... ima, 800 .... ~ 1'1 ltlO s= P7ll menkul s:ı-
aarayı, b~ ?e ~ ,Anlıfuta, ti hill>Cert, tOA 1Utcı " ~ SEBt DAD'tl.O Y.IJWI - ,..._. tlbla mw "1 lııı. ~ te$1'A""'. • le!! UIQn ~ ba§1 

1wo meydanı"°"""'-"!.==-..._,~;~ q.. 111.11 - ..._, ....... -ıi '" .,...,_ - - ,.._ ~ - Wı• - _...,. 11 lro. cfa -taıibederelt 1'I bitin :,;;;. tüdlr· eti, .kt.a ~ ~ etıeutJ<Na, 11.00 zırau TaDiml, phpnıı bir bQln mtıw ,.,.. 1N· Hamm:ra ııı.-.... - ı "'~ mtıraca&t. - ! 
~== baD:ID ı::a ıelmlflerdir. .... ~ 11.10 8u .mm. 11,IO :mu ..... D& m1bnull .. UQW'. .üpzn'da nNt VEYA JdtilNi&i - Kiolls &&mm :iV - Ke.mnsıaaacıa ltu. oençı:ı= meydanından pçer- Tork ceDGl-f ı ~ tl.41 Rt;puet1c1bpıbur b8nd01a. ll.IO 8.tt.o rnmusana m•ktuPI& mtıraeaat. boJda bir 1>1111 dolllıa _....._ 8"ınalt Jehnııd1ı ~ ~da 
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nu.. 

ten zafer anıtına oelenkler koJmUt- ~Sporun~· .. ~~ AJw ı;::m :...,_ &rsaıar. MUBTAO '1'Ca oact f(j &BI-~ her dD 11111 • tıeleıf~ mua1a n l&tıllktı?, ~ mahalle .. 
ıar" anıtı .ellmlamışlardır. ---....... ~- L.ı __,__ • ııırosram . YOR - Oda denoe tdıllll '"dlıMl- la mGNcaat - ı de e numarada b&yan Kentr'e mtıra.-

İlme' nm. ~ v• 8...-w.. T.IO Pıqıram. T.a MO:dk <Pi.>, T.41 lo blllr ....ımı:ıe UW. Jok noMI w .. , -1 
Saat 9,30 da da M11ll Şe!lmls nbi. hattl mlDetler arMIDda ,.Jaa AJam ~1, 1.00 ~ (1!11.}, 1.11 dtınU cellk Nlrtblumdlı pwıtınr IATILIK AUB& -Tele 9" tlf* la?- --·-~--------

:lnönü Atatüaün muvakbt bbrlDl enın Mr ...ıı TMJtuı 9POI'- -.tn aatt :ta. fQlur, tllm. bo7ah Jlllk MiDbuı - ... ~.& - l'llılO& Ye depoya 
styaret ederek bnrada :tendlleıtn9 ıı:; :"".1..an1aım. bele PD9 T• atetll ==~~~mm*: Jltnlree bqllmda lılll61 om.l CJI.. ~~ t..u.ıfJaı ~etinde 
=ls1~te ~~ S:, Bat- c;aiİann<la, tpOrtmenlerln 6-pıCa~ nNt ÔŞRtrATz ~1& mftracaat. - flllne mftrlcaat. - 1 ='9 ~ :ı:m M.k.k'A81r~ 
vetll Dr. Relik SaJdam. oeneDr:unna.y geçenlere alıpnalan. oalann blrlbr TOGO .&LBtJMC 2 iŞÇi ARIY ANLAR ~ - Kiralık • Satibli $9 ~t. - 4 
Başt.anı JııWelal J'eftl Çatmak. ve- ıVle mlD8Ml:ietlerlnde P tealrU Sanattlr taritattlrist Togo her a- - BATILIK BANB - P&rt.a naar 
k1ller ve parti genel sekreteri ne bir- ohn. Muvaffak olmm ortak: zevki ne ~ albtmıW •rıatne !MI B~ pi k ACELE 8ATILIJ[ BAÖ VB ır;ÖIK - 1lk IMhoell. Niı bo1alı ' bC1. 
Jlktıe Ebedi şefin huzurunda 1 da.ki- ımıftllak olmanın senit 7'1reld"' alb1tmtbıl de ıave etm.lfttr Re.ııkl1 tı!O~Y~ - bilmet9l <f.:'""dö 18 d&ıtmı aıut dahllfnde 4QOO tlWı IM"'>8h 

8 
oda. bNrwntı;• = ~!:, 

b sil.ren bir tazim vakfea!nde bulun- dGpaııhk d111D1aclaıa bballl h3- bi>U.,. nefla btı tlllda bM.ım• w,. re ~ nAndafı ol- bal ,.. a me,ya ~ llltıbpa aMaNdu Blılmt:07, Kart&Hepe ~ 
mUflar ve kabre bir büket koymuş- kümleri tiıkmeden, bflnnlıia d°"' 1unan ba albtlmde blrook a.rU tarl- =r~ftterden bcıuentalerl harici 'ftpel>al No. 10. - 1 - Wo. Mı. _ 

1 lardır. meden ka'fllamalı: tablabn ve her bt11rlerden bafb tanJnD11f muhar- bulunmuı "1a muteber btıı TenD8- tııuı.&TBAD YBld AUJIUOR --m-"'!!.llr--ö~-------
Stadda tUrlU. prtlann teelrlerine aaflam al- rlrleıiıı JMl n fllrJert de ftrdıl. l'latı 11 p.rttır, '1111 Osme.nhey Rmnell IOO metft mUl'llııblamd& lılr mab.i; .:.., ~ ~ ~~~a. 

Atatürkiln mlnen huzunmdatl bu nlrle ~akma. hölba bqkalannnı ~ IO klıraltv. ••• caddeal (Afitap) aparbmam a No. ıa ~ ftn!ır. BahıgeblJI Bum l)e.. tlıt hell, mutba.ıı, tarasa, bochum. ::: 
ıazım va.kfeslnl müteakip Mllll şef, liklennl ben~e ve bqkalarmın H•mız llDMERI.BB.f mGracaat. PClnD& .u ıı ıs. 1 11 bdM mGra- -..ıt*. sa. e1eör1t. havapzını, bal. 
ltadı gereflendlrmlt ve atadı dolduran eblklerlnl hoı ıarme, sporda ldrean Tt1rt edebt.yatım en &I memleket ADANAD.& _ Aıltı straıye ve blla.. caa,, Tel: IG'l'll. ..,,.. tam alaçJarmı T• cf~ 41 
on binlerce halk taratmdan canda.n edlllr. fllrleıtJJe .,._en deterll fili ömer mum :ma.tlnelıere ~ parça fabrt- ırta•ı.ır llCBlll.nu &P.&11'1'1- ..... ~ lheıd,ıı mezru aetls d6lı 
teahürlerle tarşılanmıf ve Rlyuet.l· Hele ıu noktayı hJo llatm:Luı il- Bedredd!n t7tatJı dlantn Mermer- h•nda çatıp.at lılere b1riDcl " ıuıır _ A,._.a lılall& a.,m Molla em bllboeJt llMtdlr. lbeukG,, Ka.-,. 
ctımhur bandosu İstlklAl DW'fllll oal· kıumayuuzı Her yqta n her fUta Jarl. ..ıın.d& Jent bir lllr tıt.ıbl Glbr- Udnci anıt ıonıacı ye WTIJeci ve mo- Palu atı mıabQıell ı od& ~. __., idam ~ Ho. ,4/1. - 1 
ml§tır. Relslctlmhunmıuz oem ırt· un'Ull Te elverlfll bir aıpor, ça1ıam• Dllfbr. 118 ..ıııtede 88 flllin toplan- delcl u.stalarma 1ht1Ja9 ftl"dır. iatet- A1D1 ~ 1 Jfo, 11. j *n t e (J6fil;jWS UTJLD[ _ Olm ,.-
bününde yer aldıktan aonra Onlerlnde zewkl ,,.. lradafnln bqhca bllel{dir. dılı bu uer ıeo Jr:mıJt :tıatıe atıım&k- lllerln aakerllkle alltuı olmamü b.dar mtlraeaa'. _ ı IQll alaclı 

11 
d&ıtm ~.O. 
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pnlı Türk bayratlan '" parti, okul Çah,m llltediii bir k k dut tadır p.rtlyle Galata Mahmud!Je caddesi. ~ eılr ~ 
1 

... 
000 

ıın ıahktır Gö 
bayratlan dalgalandılı halde ıenç- 1 danın n __ ,_ __ h~d ~--- • ••• numaraya acele mnracu.t etmeleri. YAZUO.& gtgu.nr - Bir b&bfl _ 

1
..._. ~- ~~ .... ~ .;....:;: 

ıı lrllJlt bir tnUzam tçıııde geçıen er wr ır. auıuanıı ...,_.. en mJUW AztN içinde ferah ve h&ndlr it '°18oda. - ~· """"'M>I""'. n...,-'9'-'a •• --.:ıarla ve yatın blr alA.ka Ue ta: miyetlill, ça)lflllUın lneaDda ZM"kJJ J'oto W0T0 -:.o 1mcil • MATMAZEL ARANIYOR - Altı '9 sa, gu. elelttr1k. banJıo. f1bfiıJe 1 !'$ ll'r. - 1 
tıbedllen geçit resmı başlamıştır, bir fe'1' olabilmeel n nerecle, nwl l't dıe ~ llnema ~iç on yaşlarında 1t1 kız oocut için Al- dülta,. Qencelt6J. ArU Pli& Ja111kt. ın.u.nr OD.& _ Oifll, C>ananbey, 

olana olawı L• balde phpıak ldn rtllml- IG.!la o1arü - manca veya Franmc& (Alma.ne& ter- lafı' Jl3slr paı:., Nlpr aı>arimwu• 
Gençllk oeref tribtlnü lSnllnde yer- arzu bulunmuıdır. İtte 9P0r, lmamn mn ... ..,.ı tıktı. cfh olunur) bilen bir matmuel aranı- l.'" URADAK l,tll.OOI LtllAYA mn. t num&raıı ,,,...mit. hlıftdar, 

Jerlni aldıktan soma bandonmı itti- 1.1ı- • in hGcr 1 • çıalı a bu nr. Adre.t: BeJollu ı.tıkıAl caMesl KADO - Muhtellf J"ll'lerde muhtellf blDJol btr oda ldra1tiır ıotndel:IM-
raklle İsUklA.l marp aöylenmif ve UWIQ"ellll e erme pn nıa AKŞ Peri tundura matazuı bJmetierde atıht "· dMin, han, 11 • 
parti genel aekretıerı Memduh Şevket eaaa kudretlerinl yermek için ba.t1ıca A M · apartmwı. puaJ, ıaJı. 'riDA. aıut. ar- re mtnou& edOeblltr. - l 
Esendal, Maarif VetlJi Basan .Aı1 Yll- dairdir. ~ ntand8f. Terimli ntw TEZGAano .&IUNUOB - 11au1- -. fit&. bunem " a1n 1111 mnlllt ata AmN BAYAN CH'JmlD!f -
eel adına söyledlRt bir nututla ııeno- dat ol.bilmek için iyi llpOrtmen ol- fatura 1flnde çalJlllUI faı.ıa ruülllr aJmM.,. --.."' .... .,. ~ 'ftlblm. ,..._ AIUPlla tarafJarmda 
llk ve spor bayramını açmıftu'. Gen~- 1DJ7a pbpa Te '71 eportmea oım.k - bir ~ &J'UIJ70f. A..lt ....._ S... '1"I* -- ....._, a.ıata .. • lf oda mn,.,. blıftlUI denls ıö-
ııt adma bir meJctepll kızın be'1ecanlı için de maddJ kudretW keGd, 7IP- Aho- ı..deli mlracaat. ömer an JMın llılad bt a. • ...._ ile* .,. mobUJe1b1 olarak bir ba, .. 

hitabesinden aoma btltan ~ " rabc:a zeLlrlerden kof111PD. elJakb ~· ._... Jda aKBGtN ..ııı.ı tD.ta ..,._ tem Glll, - il pn Ubdlf De blrUtte mtift,eret tu-
balk .~ ahı.sa ft onun uta l't .... iradeli ......&rla beanerek ;retl· CBJ[ _ B1r bdm aımacaktlr. .MN: - JJa&YA _ lllnedl 

480 
llıa taeüm. P.(l.lt. rllmuzuna mektupla Bllyttıt Mllll Şefi cİan* İıımtb adı- .- ,...tandq, dofru yollann en '* Senelfk HOO lcaraf l'700 k1lftlf Anbn. po11&& tutusu 211. la&lı ~ aputaaa '*1ln- ıdncaaı. - 1 

na tlç deta •Balol• nldasfle şerefte- eibdedir. • A7hk no • ıao • _._ ....... wv ......... _ ,....._ de llı081e atııQc w a.ıata Omlr Abn DBNKÖYVNDE + ..... _ b 
labtirilnde bulunmqlar ve J1ne h8p ~ arkadaflanm· 1 A1bk 400 • IOO • -- __,an _... han la& 

1 
N 

21
• - ...._,,ona et 

birlikte cDafbaşmı duman alımı• '-"lıim batOıı .ı:.nıert. acılan. 1 A7bk 150 • • JOlmıda owıan it JdtlJlt bir &lllldn o. • Tel: ~. dl*b IQll&fede '8d[os, havaguı, 
~lemlflerdfr J&IUDda ,.- .,.. w )fllrtnl JapllCat .&cma U'l'ILIK •- d 0 ll*1rtl1 balmıln bet oda bir salon-JIUU'flllı • ...atanın l>ata.a ..kmtılan "" dfltOnce- J1oılta muı&dına dahil olnunn becerSJtll ve llhhaW bir tadma nıu- _,.a. - O dan mtlr81ı:kep ~ tıst ta.tı ttra.-

Bayrak getirildi lerl &ıtGnde t.uk .... b6t8n ~ Olllebl memleketler: Benel111: ,aç vardır. Amı edenlerin İ.ltlınbal ~ ~ =-=-~.,..:.; btte. l'etblAde manzaralı ve çam-
Bu esnada maraton kulesbı.ln altm· ~ &mit Ye. nep T~elc için "'""llz HOO, altı a)'lılı 1900, lo &Jlılı Balıkparm Tltttın dmrtlttlnde Zaler at haneJ• eheHtD .,.. P1ft ll&Tadar ilk ~. BrentlSy eczaluı.ne.ainıs 

dan ailnlerdeııberl atıetıertmıs tara- ciferlerinlzin kvnetli nefeefyle J.ay- 1000 turuttur. vlb>lata fabı1ka.ııında baJ Ba.,lne elettrlk" ldıh1 bir n...,...,.. Oftr- ldneaaı. Telefon 52·90. - 1 
fmdan elden ele ulqtınlmak sareU· ~1 Yquuı ıesıç~. ~lefonlanmm B .. nnıhanlrı 11185 mtıracaat. - 1 met lçhı Patllı .Ba,.Sar mabanesl gtaıug QABAJ _ Tabım mey-
le ı:rnırumdan ve samsundan Aıılca- Sizin kudretli nrhıum T• teımb Yam llferl: !8785 - fdare: 11811 KONYAYA GİTMEK ~ _ Bir Bunam mta.t 15 No. 1&. ctıdlmet daııma lt1 adını me.safede bir garaj 
raya getlrllen bQTaklan ellerlnde alıl&kuupla ntanın uilam celece- Bildir: IMl7 kız '9ln Alm l'ranm ıçtn Bmm&ıll ~ Be1&ıaıe' ban blnulle ~ blr ara. kiralıktır Mi.i 
&ıalU'ah Ankara atletlerl .stada llrerek ğinl ber zaman a&ylemif elan l>Olytık ~enç bl b& anca T8"a İ.ltlyenlerln blrSnel tatta dit tabibi J'aft Totluot- -.CiM Jeft• Galata Voyvodıı caddfsi 
J&ta sadal.~n ve alkl§lar arumda te· Atatflrk'iin tanlı adını candan 1aygı ~yel~l tk.• Hısır 15 a~-'dra f11R ~~~~.:& mektm'\l&. hma mtlracaat. _' Bıgort.a ~ı ı; el b t No ı _ 2 ret t rlbfinune çıkmışlar ve bayraklan ve eevgi duygulannızla '8klere yük- S. J.111. Oü. vıs. .ı.ıu . Ak. Yat. ~ • 111 '"''"' ..... • • 

Milli Şeflml?.e vermi§lerdlr. ıeltlniz. E, '1,(Yl 9,14 4,45 8,44 12,00 1,53 ~üm.caatlan. - 2 KfRAI.JK EV _ Beflktlt Ortü.öJ KtB.&ı.ııt KASAP 1>1.lKKANı _ 
Türk milletinin AtatUrke ye MWt va. a.sı ı,.ss ıs,ıo ı7.oe ıo,H 21.1, DAKTİLO BtıJa - Yardımcı bir tr&ınyq caddesinde Botaa n.-tev- BeJbeIJadada pıyaaanın en 1y1 yerln-

eere tal11 en ıçten batbbtuım birer İstanbul • Ankara .........._ lllıldJI oı...n m11111u1p anmn•ttam. t.:t•', .llJJelt ~~......., -. ı n "'ic. ..... • ....,._ 11ıama ~t le bırltkW 
tezahürG olan bu ıea.ııaratı m n ~ Aomıula .alıak No 11 6cret1 ••~MI ...... ·.•11 el De ·--..-. 'n', l9IU •il -t. l:lıalııletır. 81rkecl .Allbra han U. 
ertek okullar taıebelerlle Qu1 T'er- -voleybol mtlsabablan 1UJ)mıf bir me1c1vp1& NanJıal 179 l[taum -nm.. Al'.a&'l'lll.&Jf _ N: IOMI. _ ı 
blye Enstlttıstı ve Bam okulu talebe- Aabra 19 (AA) - 19 Mayıa .,._ -eJ-..!-~e L-- _,..!& ~usuna •Mllbaılllp. rtlm~ 11111 tnmn:r e&dd81fnde 1 odab. mı- Dl&JADLUrB iÇiN - Satılık ve 
lerlnln, beden terbiyesi mükellefleri- Gençlik bayramı münaad>etiyle AD- -. •-- cnuu ""' vaaa m · - fottu,. havadar ınnble bir 4a.lft ıu 1'& kiralık bir bina veya arsa aranıyor, 
nln yaptıtıan idman harekeUerl ta- kara yüksek mektepleri ıporculan seçlrmek için meth• tşçt ARANIYOR - l'üı'tka1lııda lfln t1nlıttır. ~ oaddlll 100 meke murabbaında blr ına.ııane 
kJbeylem!.ştlr. Oençlertmız1n baştan ile karJJ&Jm&k üzere tdırlmize ge- A R s E N P1~lf .,.,., phpn•mlf amele ifol- lfo. 332 8umalı &pa?tmıanı Ko. '1 - 1 lhılJaıo ftl'dr. Babçetapı Hasan ne-
10nuna kadar bftyttk bir muvaffak1- len l.tan'bul Üniversitesi ıporculan lere ibtlyaç nrdır. Iateklller Cankur- SATILIK Mtt8tM ARSA._ Moda'da PQ8lma. -:!!1 den 15 •. kadar ıntira-
yetıe başarmış oldutu bu idman ha· bavGn ilk karplqmayı Sb'aaal Bil- \aran Ahırt:apı caddeatncıe Tema İt denhı,j:enannda ! tarafı cadde, de- c:u.ı olun Telefon . 20'1'11. - 1 
rel:etlert atadyomu dolduran elll bine giler okulu ealonunda bu okulun yo- L u p E N l'abritaınn& mtlracaaU.an, - 2 n1s cephem 38 metre derlnl!l1 !'1 met- 5 - MÜTEFERRİK = =:m~~slnhı ıı.!8!; J~I taknnı ile yapmıtlardır. BiR BAYAK' .&KANIYOR - bı tJŞ- re, etrafı beton d1nar ft demir pa.r-
ortaolcul m ve ~rtetı: ts.ıebelerfnden Maçı 1 S • 13, S - l S, l S - 13· Birik H be,ec:anb romaa Wı: bir aUenııı JIJnll :remet ifleıtnl ma.k'!ıkla oevtill ua tqıtan atıltiır, (JOJ[ TBCR'IJBELl - Lise profeslSrQ 
mtlrekkep --'•- cMllll Şef tııöntl- Siywl Bilııfler okulu kazanmı§tır. ..wnı o'-ml ya.pabllecek tem.iz ve teıcrabell bir b&- mtltavaamt taba1 ol1lnm&-. Adres: tnsm.. J'ranaızca dersler verir Met-•• 16........... •u,-uo )'an aranıyor Tablm LamartJn cad- Moda burna Ho 11 Telefm.: I0118 .... ~ • 
ntln emrtnde hazır ınısımz?• sualine • _... C fü .. ,,...;__ ' • 

1 
tep -ıertnı hntllıanlara hazırlar. 

Cft'aben )"8lll aaha Ozerlnde genç ve h lukl d" .._ e.._ .... .._. No. 8, - - Her Jllft lider. eartıar müsaittir. At .. ~ TilcutlarUe ofzdiklert «Daima ha- Sar Of a mer ıven- Bu aeri 6 büyük ve resimli cilttir. na YAŞINDA BİR ÇOCUÖ.& BAK- gtR.u,m VE - IJB&y,& UTJ- lllD'da R.R. rtbn11ZU11a • 
..,.. ceTll>ı n 7hıı! Barb cıhlu den diiferek yaralandı Scsırlnln ilk llç kitabı cildlidir. MAK tÇiN - Btııantı llıllt -.hlbl Y9 LIK -Tarabyada JMlllıu.ı sıblın- .&mNCA DDSLEKt _ Talebele-
aenoıer1n1n pulat 'YDcutlarlle JUdık- Galata.da oturan A1beıt admd& blrl Oiier UçU cildıizclir. Jflnl bll!r bir~ T6 Jabat bir dao- da '12 lfo. lu 19 b.Ua Go oda lı&r muı- ıt, ~ere gramer ve muhabere 
lan cinöntı 88.ğ'ob dlleğt 8llretl1 al- Kemll n Bobor adlalmda ıtı aı1ta- Beher cildll Te c:ildeizin &ati dJJa Jh~ nrdır. T111efon ıro. mu. faktan ~ ablaP "IUdlt "8 ti• dendeırt nrnır. Kolay metodlar e &1 
kıflarla Jcıırşılanmıfbr. A .... n ... -· .. ede ratı il;lp sarb.of ol- 80 kun•• - 1 l'ahöır. Sult.anb.tma.mı .&tiz' :stendi lal"fmda Almanca ftlretlllr Adalar '9 

..__ ... ""a..u . ..,. ------------ eaddelll 81 Jfo, mtlrlcaaı. - ı r · 'Oç .saatten fazla süren bugtbık11 mUIAn'. 09 aıDdaf Albertııı erine 6 C'lcll'L c • FRANSIZCA MCJl.lllDEYt nı Botul91n• lideblltr. Tabim 8ıraser-
t6ren her yılk!nden daıha tlstıCbı b1r t*tek orada yine lıçt1 eğlencetdııe 1 IR faRlrnı BiLEN _ Remıl defter tutabllıen bir IATILIK vıu.& - Olfl1 ~ Tiler 101 bpı 9 son :tat Madanı 
manzara ar-Letmekte idi. Bafta Harb devam etmete tarar vemılf n mey- birden alanlar için mtıhulbe lhıtJao ftl'dlr. MmMJtl caddeıll Zlnc1rllh1ud&. Blbwme &iftar, - ı 
otuıu olma.t tızere kız, erkıek bllttın hanedan oıkmlfbr. liafi: 4 liraJir Kantnır han asncıt lata mtnıcuı. ele~ 111, ba.nJ'QIU n.rdır. IOSI met- ata t!mtı.tz ÖÖRETMENt _ İstan-
otuı talebelerlnhı gerek ~ ve ~ albot .d>erttn mne gitmek 19- tbaUI _ ı re arazı. U metre utalt 1bıeıtııde cep. bal ~ clTamıda milltemmeı :hıgllız 
ıeret idman tezahOrlerlndetı mUT&f- teften JU>lıfl*la o marda bafka b1r Teni yeriı AK$AM ma hesl 1lıO JOl alzı. bir 1'01 TıldB Beotk· Ulan denlert nrecettır. Qok kolay l't 
~yetlerl btlttbı ~ ul1181111UD c61- ntn bpımıdaıı ıtrm111er T9 beş!ncl tel 1 20681 3 - SATILIK EŞYA .... d1teıı 101 BtlyQt~ " cUter l9l'l metot Aqam'da (LESB0N8) 
ltlııa tabartacü blll dereee:te ftftml im&& ~. Orada AIJert yan- 101 dlı MecldlyetlSy 01ll11e Blder rtbnmmıa 1BZ1 ne müracaat. 
bulun'QJ'Ol'du. Bu sa.ı ıe.ııtrter !it ,... pldltlertnı fartederek hep YUsdc. Jirmi WrODto kwı oam BATILIK KAZAN _ İt1 adet mis- cadde elettrtie tenl'ir edllmJetlr. ------------
beden terbiyesi miltelletlerlnhı idman _...,. tekrar dllnmGflerdlr, 8adlıof- Bu kuponu kesip cAQAM ta.mel fabnta bam •tılıktır Beıl Oa.raJ, a1m &nde pstnQıa. • metre AWAHCA DERSLERİ - 11aultl tecL 
baretetıerlle IOD& etdt.kten amıa lal merdlnadeıı tnerlllbn bmıllır· Maıl:)auı Kitap aer'Yisine> P- blrlnin kutru 1,50 metre Hı .. - ~ cunetAm. Bahoecte mltead- dil mlkewuıel otan bir Alman b8ymu 
~... "•'-'-d old .. - -"-' _..__...._., ---~ • .. d • • fiat ' _ .. cm oefDleler muhtelit~ 1'I dll9r Alm.,,,. deralert vermektedir. Paza.t-
-...u Şıetlm1z ge..,..,~.w e ..... ..- dllll .AJbert ....... -.cu __ ,,__ tirır yeya ıon enrıenız 15,50 metre. Posta tutun No. 545 ,.,,_ he,'etne tıhttır ı. BL" lı:al'fı- dllı maada her gün aaat 4 ten 7 J9 
haJtın en ~ aevgt gi5sterllerl ara- tq merdivenlerden af8lu'I. J11"&fllın- aerinden 1ize ,Uzde 20 lskon· telefon 240'10 numaraya miraca.at.· muta Jıfal: cemaı' O•• :1racaa' b.dar. t.&alAl caddesi ıss Buan bey 
llllda ~n a~la~. 1D11t ~~n::..~lı?l.lı ~ to npılacakhr. SATILIK_ Baz dolap,.. havmılazı. mutavassıt tabul oıumnu. apartmwu 2 et merdiven 1 tat 8 

lnonunun takdirlen = taldın]mJfttP. • • Amı efıtlllnden ~ dmldlr. sarac- 850t LWY.& _ Kurtuluaıta tram- numaraya müracaat: - t 

Otuı klebelerDe Baıt> oblu genç· haıı~da b&boell matıa.ıleb!al • ftıYa J&tm dftttlnh tlrglr kilçük. llEKTUPLARINIZI ALDIRII'."IZ 
ledııtn ~ !>met Bı9lllmlsl tok 1 Um nl - 1 1 tm Tel. 21607. - 1 apaıtmıaıı. •tıhktır Bemtbı bavaaı 
memnun etmı," Baıt> cıkuhı Jııamu- Devlet Demiryo~ .and ~ve •• 

1 
... a

1 
~n f e e il/il BEYotu.ııt _Yatık 

1 
Dile1 ...,ııye ll>l<Ur. oaıı;ta Hordftem ha- Gazetemiz tdarehanesını adres 

t11u Maltafa BtemJe llaadf V.mlll Umum 1 areaı ı an an mot6rtı ....... -'--tıı, buneJrıı __ .. _ ımıc1a ı DUllW'&Ja mtıracaaı. olarat l&teıın!f olan tar1lert-lbedm ..... ft BcDa: mttdtrtl 'Vll- \04&" -.uu.u ----- lllM& mb5den 
dul AJfrt ft beden tem~ ~ kemmel halde • rectlli'6rltı '9 ta- JrİB.ıLtır MÖBLE AP.&n'llUN - Da4a - A.0 - 11.K.T - F.Jf -
mmı Mtlbecceıl Othul* ne ,... O&- Mub.....,. bedel. muvakkat ıeaıtnat Ye mıttarıan ııe c1nalert " et- =· ~-~ne •tıııttır. lltlıa- OIJ'8t handar, llneoıı bet odalı te- a.s _ s.s _ u Triko - A.B -
aıı harur!ann& bbul bQ1111VÜ 111tme l1bı w aau •..ııcsa aıt oldalU Usteal hJza.smda. JUJlı mulıtıellf te- · · Ban &1tmda ıs - 11. mis mıllblell yu içhı 'NltlecetUr. Şlfll 11,,1.a _ rr.T _ r.8.K _ a.a -
bndllerlnıe ııu.taı e&miller ve ıeno- re.te. ner 11ı1&e muhtenıatı Qn aın lbale edllmet a.re n bPalı Dl'f ., BEYGbuk DiK nızm. MO'l'O- Tab.JotJu aotat S2 n11maıa tat 1 a l.•w. 
lll'tn bafan}anDa b!'fl ~ UlaHl ne Antarada İdare blnumdlı aım aJmt('ıttu-. mat ııe att - Tek volantıı - h•akh - mi- blhlan m11racaat.. ııam1arma aeıeıı mektuplan 1da-
ı.e,.n buyurmU§lardır. Bu ile llnD* ~ llatell bfzvmda JU1lı m'llYMbt ~ttnden temmeı halde •tllıktır. Mllraead: il.. tlll LiRAYA .&cm.. am.muus zıelwnemtBden aldırmalan rica 

bnunmı t&Jllı ewt1 "88lka " tıetı ınertnı &JJU dn eblltme Bllee Te Ortalı Galata Pet.....,. ..,_ l'llllAT _ Bib'tJı:d .. lllıılllllne ı dlı- otmıur. 
Kocaıımn tabancaaini bir ::=: =-:: =~ "n:!"':dJ~~ IBl'ı İt han aıtmd& 21-u. taa ı odalı ıtmeı m..w. IDIJftlı ._ __________ _. 

L-...;-bnr- - ken yarala· BaJdarP8I& Ttmellnde ~. PL&Ny,a ft '1'0UA - Nnıa ~ iç!nde bane •aııttır. 'ftl: • Dr. A. Asim Onur .. 
-..-.~ Dıdltm•,... <Vargeı) uo x .,. x 'il, Taım& uo - -. - 1 

narak 3}dü 1JsCe Xo. . Jllktan Clnıd Jfü••mııa 11aüb1 .,. _.u Prhm1 t1k - Sablıkttr. lıl'llraeaat~ il. EIY.&Sil.E maıJnz IATILIK o rtako• • y 
Xuımpqada ohraıı BA.m1de adın- ı • ı ...... ......_, BDee 11e Ortalı - Oa11ıta Pertembe- mm nthmJıılı - 811.hthtnhı 6lil-

ta bir bdm din nhıde ıa1>anca _ - - - - PUan İt Ban IHmd& U - 11, mtl dolaJJISle ıntlfterlsl '8mlm mntil ş•t y d 
... _ _, ... _.... ooo a- dilme" ........ T: ....... ı.. ) 11111- - ı gbe1. •tılıktlr. 8lıbc1 '!fehrm:e= ı a ur u ~u De bt!ımdan yaralı..,........ 1 1 -...-.. """"" - - -uaUS BLDBN - Anttta, ta1io, --• Jfo 4. -mı.on bedJer ~ 
"'111111D111t"ar. BTe gelen polla memur- talu balı atm. aluur M..--1. ----· - • '-- , .... _ dllme .......... L. ıuo L. ) ___ ......_. • ...... _ m--: na mtb'9Caat - 2 
~ 1U'&h bdmı derhal Berotlu eoo -.... '" - ~- BeJotıu posta tutusu na. - ıt ----·~-------...aııesıne IMtlmıtlilerdJr. Orada ılk I ta.Iu Y.&D.lll KİBALIK EV - 'I odalı 
tedavlal yapıldıktan eonra zıorıa Jtade D60 Karaala.ç. d1t- > G1215 ~ IZSf.ll L. > ... ı ~ ten Bm COCllK ABAB.lSI IA'DN .&ı.ı- ıtrgtr içinde datmı atar menba 
'Nl:'en BAm1de: ı budak. ceviz Te > > ~ lf.&CAKTJB - AJı nn1ı1311m11 MI oı>- elektrik fınnı vasi bahçest bal suyu. 

- Bvde tooam.m ta.bancasını b.nş- Jb}aDlur blaa ) ( IHO'l) CU1c &rahaama fhtlN 'fU'dU'. 8atmlllr &>1az1çİ ~bumu xocaaıı ca:: 
tlıuten tuaen patladı Tt nruldtım. --------------~-:=-------- =~ ~~ P<llltlı No. ı de bekçiye mütacaat. Tel: aıH&. 
ilanda ldm8enJn alltaaı )'Oktur. • v p . - ı 

Dlm1f .,. bltaz aıra da ~tıtttır ...... -•Sablık Zeytınyagı resesı--• BATILIK B11Z DOL&lll - D.JC.w Mm.ut AP.&BTMAN _ Altında. 
AdllJ'8 doktoru B. J:nver Karan tar&- _.. weaıe ~ tcımpıe bir. Pf'9I '811- martaıı. ıtl bpıJı. Jı:uap 1ıübl. lı>- dftttln, BeJoilunun en 111 nmtlnd'"- 1 

fnıdan J&pılan muayene mnunda BA- Olnde ıo na n ton ~ -.m.1erm 120& numaralı PGlta katUIUü& bnta slbl mebl!DeMe 11Um1ı1 edlltbl· dlr. Mactada ıu Jfo, Derbl Apartn a. 
lllldenJn oeaedl JDOtl& taldınlmıftu'. atı nnt oıanaı: aaJıtttr, -... ...- Jlr. ~ IOtll 111>. ..,_,, nm 'ıro. -- 4lblıt de ı..ec..•a mu· 
lltlddetummnı muaT!na B. cen.ı taıı- mt1ncaatı11ırı •Jaa: ----~ ·· .• ----· • -'------... '--'·-·-

Şehh süriiJto.ünden uzak bir 
yerde 60,yBk bir parbn içinde 
" pmlann ortamıda fevkall· 
de sUzel manzaralı çok temiz 
Ye i1i bakımlı, kadın, erkek 
her türlG hastalara açık huıuıl 
butane. Sinirlerini Te yorgun
luğunu din,endirmek Te neka
het devrini ıeç&mek l.tb'_. 
l!re rnabaaa ., aa •• o ......... 

':" ... ~·;:: ~- ·.-.... .: -.;;..:,· 
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- Kırıkh 
Ve Bütün Ağrılari Derhal Keıer, İıim ve Marliaya Dikkat. GRlPIN yerine Batka bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz. 

YENIPOSTANE N~5 TEL.4137B 
ITRİYAT MAfiAZA Vf DEPOLARI 

TtlrkiJ'& Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihl: 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk llrası Şube V& 

ajans adedi: 265 • 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bantcasında kumbaralı ve itibarsız tasarrur hesaplarında en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ilt' a~ağıdak.1 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira ı 100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
4 o 500 J) 2.000 » 120 • 40 • 4.800 • 
4 :& 250 » 1.000 • 1 160 • 20 • 3.200 • 

40 J) 100 • 4.000 • 
DİKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene fçinde 50 llradan aşalı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eyıru, 11 birincikinun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektil'. 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Diyarbakır lle Mardin arasında yapılacak şose ve sa.nal imalı\.t in

şaatı 500,000 Ura keşif bedeli üzerinden kapalı zarf usuUle ekslltmeye çı
kanlmıştır. 

2 - Eksiltme 1/61942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Na-

D 1 K K A Ti 

SiNGER 
Saat!erinin 

Yeni ve emsalsiz 
bir muvaff akı yeti ! 

No. 82 ~ D. Elmaslı ve 11 pırlantah 550 lira 

No. 82 - C. Elmaslı ve ortadaki büyilll 
olmak iizeer 11 ptrlantah 650 lira. 

No. 82 - E. Elmaslı ve ortadaki He iki 
kenilnndakl büyük olmak üzere 11 

pırlantalı 800 Urac 

Pırlantalı ve Elnı.a.<ılL SiNGER Saatlarının gördüğü rağbet 
gurur, görenlere de ~pt. bahşooen y"nt modelln1 anedtyoruz, 

iızerlne müzeyyen bir bllezllc gtbl blleıtı tama.mlylıe 1haıtıa. eder. Bahtbtnıe le'*" 
Buna msllk olanlar hMdld ve k:ıymetll bir zlnete sa!ı1p Olmllf olurlar. 

s • 
1 

DilakJ:l,t : SINGER 

G • .~atlan Istaııbuld.ı 

R No. 85, 230 Elmas ve 15 Pırlantalı 2000 Lira 
Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

y:ılnız El\IUNÖNO' me~ezindeki mağazamızda satılır. Şubemiz yoktur. ADRES: SİNGER SAAT 

~!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!_~M~a~ğ'a~za~l~a~n~. ~İst~ain:1bul~E~m~l~n~ön~fi~N~o~, ~8_!~~!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

HIZI 1 

Hayrebolu C. müddeiu-' Transit yolu Erzurum mıntaka müdürlüğünden 
mumiliğinden: Transit yolu üzerinde Cağdanq mevkllnde (16388.88) Ura keflf bedelll 

Azami (54:) kuru~a. satılm:ı.sı lca.be- ahşap köprü inşası kapalı tarl usullle eksUtmeye konulmuştur. 
den plrincln beher kilosunu c75) ku- · ihalesi 2'7/ 5/942 gününe f!lÜsadlt çarşamba günft saat 14 de translt yo-

HALb ECE Miieues~ii ru.şa satmak suretıyl (Mllli k a. Iu Erzurum mıntaka. müdftrlüğünde teşekkUl edecek komisyon tarafından 
yangın söndiırme ve .o::ısi! ko- e orunm yapılacaktır 
ruma vesaiti. Her nevi söndürme lrnnunu) na muhalefetten maznun Taliplerin ihale günft ihale saatinden bir saaıt evvel 2490 nıımaralı ka-
eczalarunız gelmiştir. Seyyar Hayrebolu'nun Ilyas mahallesinden nun mucibince tekli! mektuplarını mıntaka mftdllrtüğ'(lne makbuz muka.bl-
acentıemlz yoktur. Doğrudan (1339) doğumlu Talib oğlu Kemal Te- llnde vermeleri mecburidir 
müesseseme müracaa.tımz l'ic:ı miz hakkında Hayrebolıı Asllye ceza. Pootada vukubulacak teahhnr nazan ltlbare alınmıyacaktır, 
olunur. 1 ~nhkemıesinde yg.pıl:J.n duru9ma n&- Ekstltmeye girmek isttyenlertn ihale gününden 3 giln evvet mOracaatla 

tıcesinde: alacaklan ehliyet veslka31o Tice.ret Odası ile 1229.UI liralık muvakkat teml-
Oalata., Eski Gümrük caddesi, MaznwlUtı .3U4:U ıwulen sabit görül- nat mektup1arUe komtsvona. m\lracaatıarı IA.zımdır. 

Nn, 44· Teleron: 41447· dü~ünden (3780) sayılı <Mtut korun- !<'azla maUtmat almak ve Jı:ıeşlfiert gBrmek lsttyenler her gO.n Tran&lt yol• 

1 1 ma kanunu) nun (4180) No. lu ka- Mıntaka Müdürlüğüne müracaat edebllirler 
f. R E N G : nunla değ~ (32) ncl maddesinin (a.) Ekslltmeye glreceklertn bir defa.da (150ÔO> liralık ahşap köpr1l lş1tı.1 bltJ.r.. 

ve ilendi deliUetiyle aynı kanunun mll- mlş olduklarına vesika ibraz etmeler! şarttır. (5406) 
addel (59) uncu maddesinin (3) ün

Belloğulduğuna cü bendl muciblnce beş lira ağır pard. 

tutulmamak için 

EN iYİ lLAÇ: 
~,,.,., PROTEJIN'dlr. 

DERMOJEN 

cez:ısiyle mahkfunlyctlne ancak suçu 
LşLediğL tarihte (18) yaışnı bitlrlb (21> 
yaşını lkmal etmediği nüfusun ceva
bmdan anlaşılmakla. (T.C.K.> nun 
<56) ncı maddesı gereğince mukad-
der para cezasının altlda biri lndlri

' ıerek blnnetlce dört yüz on kuruş ağ'ıl" 
para cezasıvıe ma.hkfımlyetlne ve ye-

l 
di gün müddetle dü.kkJ.ıunm kapatü-

Y.~NIK, ÇATLAK, EKZEMA ve mn.sına ve bu müddet zarlmda tlca-
CİLD YARALARINA fevkalade ı 17tten men'ina ve yakalanan <38) kılo 
iyi gelir Derinin tazelenmesine pırlncln de müsaderesme dair vcrılen 
ve yenilenmesine hizmet eder. 13/ III/ 1942 tarlhlt karar k:ıt'ileştiğ 

-- Her En:anede bulunur. - ilan olunur. 

NEOSTERIN 
Sıhha.tlı olmaıc için insanın 

ağız, burun, boğaz ve bademcik
lerini sıhh! bir tarzda temiz bu-

lundurması llzımdır. 1 
Bu yollarla giren nezle anjin

ler, grip, kızıl, kızo.mık, difteri, 

kabakulak, çiçek, suçiçeği, me- ! 
uenjlt .. il~h bulaşıcı ha3tahklarda 

NEOSTERİN 

Pülverizasyon veya. gıırgarast 
şifaya yardmı eder. 

Böyle hastalar lle temasta bu
lunanları korur, şe.hst ihtiyat ve 
tedbl.rt aldırır. Eczanelerde re-
çetesiz satılır. 

ı fstanbul Kauçuk 
ve Kablo Fabrikası 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

İdare meclislmizce hissedarlar ge
nel heyetınln, Ticaret veı:ta.letı tara
!mda.n esas mukavelenaınem121e llA
vcsl talep olunan lkl maddenin müza
kere ve kabulü içtn 18 Haziran 1942 
perşembe günil s:ı.at 15 de !evk:ıIM~ 

olarak topla.runası !tararlaştırılmış ol
duğundan esas mukavelen:ı.mernlzl.n 

60 ıncı madde.si mucit: ' hl&sedar-
lann o gün saat 15 d•.! .ıta Fındıklı 

fia Vek§.Ietl şose ve köpriHer reis11!11 odasında yapılacaktır. . Dr. thsan Sami ~ 
3 _ Eksiltmeye müteallik evrak 25 Ura mukabilinde şose ve koprüler 1 f•l k k A 

teisliğinden alınabilir. ıta ı O O fiil 
4 _ !steklllerin e'ksilt.ıne tarihinden en az üç gün evvel bir istida ile İ.statllokoklardan mütevellit 

l'ramvay caddesi 137 numaralı Şlrke
tın merkezine teşrifleri ve toplantı
dan blr hatta önce ellerindeki hl&9e 
senetıerlni Şirket merkezine tevdi ey
liyereıt muka.billnde hisse senetlerlnln 
adet ve numaralarını gösterir blrer 
duhullye kartıı alm'llan rlca olunur. 

T. iŞ BANKASI 
K ilçiik tasarruf hesapları 1942 ikramiye plani 

KEŞİDELER: 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto9 
vesikası almalan IazLmdır. ergeu.ı.&A, AAll çı anı, o u ... a 
Nafia vekAıetine müracaaU:ı bu gl.bi ınşaatı yapabileceklerine dair ehliyet < _,. ... .___ b k lt .. ltı 1 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 4 üncü maddıede yazılı vesi.ita. ile çıbanı, arpacılt) ve bütlln cllt haa· 
~ yılma ait Ticaret Odası vesikası ve 23,750 liralık muvakkat teminatla.- talıklanna kal'll pek tesirli bir 
l'lllı havi olarak 2490 sayılı bnunun tarlfatı dairesinde hazırlayacalda.n - aşıdır Otvanyolu No. 113 -
kapalı zartlannı ikinci m:ıddede yazılı saatten bir sa.at evveline kadar loo-
ın.jYon reisliğine makbuz ın111kabillnde vermeleri lazundır. (3469-5S62) 

M 
21.5.942 den itibaren 

ARIK içkili 
Lokantası 

Lüks salonu ve acık tar:tçası fevkalade bir dekor içerisinde 

Açılıyor. 
Tanınmış Maestro: ALll~RT TİANO'nun idaresinde ve sıevlmll Diz.öz 
HRİSTO MİNİMATiDi~ ve havaiyen kıtarlst llRİSTO KONTİS'in 
ıştırakile oııkestra. Ne11s yemekler - SO~uk içkiler - Mükemmel servis. 
EfJence aleminin bir!eteteği yer. Beyoğlu İstlklil cıaJdcsinde No. 451 

<ıStüdyo• miiessesesinin fıstünde. Tel: 43848 

KIRALIK KAT 
Oöztepe Santral soka!tında 

11 No. da 3 oda bir hol yazlık 
200 liraya· kiralıktlr. Elektrik ve 
suyu mevcut olup içindekUere 
mUracaat 

-- DEVREN SATILIK -~ 
SOTçO DÜKKANI 

Çikolata, Frigtdalre ve m.OOU
yesJyle birlikte mevkil güzel, 
müşterisi temiz bir dükkft.n sa
hlblnln taşraya gideceğinden 

devredilecektir. HalAskArga:ı:i 
caddesi 289 No. Çoban Süt ve 

at Evl. 

Ruzname 
Yüksek Ticaret VekA.letln.in 10/ 3/ 

942 gün ve 1700 sayılı Y~ llt esas 
mukavelenameınlze uıı.vesı eınır bu
yurulan iki maddenin müzakıere ve 
kabulü. İDARE MECLİSİ 

Lokman Hekim 

' 

2 bdnciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1942 İKRAMİYELERl 

1 Adet 2000 Lirabk = 2000.- tın. 
3 • 1000 • = 3000.- • 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
20@ 

• 750 

• 500 

D 250 
1' 100 
'D 50 

"' 25 

• ıc 

1' ı::: 1500.- ~ 

• = 1500.- • 
» = 2500.- • 
» = 4000.- • 
)) = 2500.- • 
)) = 5000.- • 
" = 2000.- • 

E WJJ!&&!lll = s 
(Dr. HAFIZ CEMAL) 

Dahiliye mütehassiıi 

-~~-a:~-~~~-~;:-~:=_~ ~_;:_r2;_;9~ .. \ l:fmS'.Cm 


