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davası BU SABAHKİ TEL&BAl'L.&.B lngiltere 
Madagaskarı 

niçin işgal etti? 
İngilizlerin Madagaskar adası-

m. ele geçlrmeleri, Pasifik harbln
i!e müdafaa halindeın teşebbüse 
geçmelerinin ilk alAmetidir. 

Bu hareketin Fransaya Ameri
ka tarafından bildirilmesi her 
hangi bir karşılığa engel olmak 
için Fransa üzerine ağır bastığı
nı gösteriyor. Amerika tarafın

dan Fransız Büyük Elçisine veri
len notada bir harb hareketinln 
yalnız İngiltereye değil, Amerika 
lle birlikte bütün birleo?miş mil
letlere karşı düşmanlık sayılaca-

Süleyman suikast ile 
alakası olmadığ_ını söy
liyerek tahliyesini istedı 

Çin hücum 
kıtaları hare

kete geçti 
600 kilometrelik bir 
cephede umumi Çin 

taarruzu başladi 

Darlan 
lngiltereye 

hücum ediyor 
«İngilizlere tecavüzü 
pahalıya malediniz. 

Borçlarını ödiyecekleri 
giin gelecek,. 

Rus maznunlardan Pavlof, tahkikatın tevsii 
için muhakemenin talik edilmesini talebetti 

Londra 6 (AAJ - B,B,C.: Ç\n h{1-
cum. kıtalan, Çln kukla hlildbnetlnln Vicby 11 CA.A.) - Mare,..""11 P6tıaln 
In!!rk&Zl Ue diğer be4 şehlre hücwn Ma.da.gnslaır valisine zu telgra.tt oıet
eylemlşlerdlr. Bu hücum. mareşal mlştlr: 
Çang - Ka,y - Şek'ln kumandasında Madagaskar vali.slneı fu telgnılı çeit
Çlnln şaric sa.hlllnde 600 kllometre- dun. Kayıtsız ve şartsız teslim olmat 

Ankua 6 (Telefonla - Von Pa-
~ haber veriliyor. pen'e yapılan suikast suçlulannm 

işgalin sebebine gelince, Ame- muhakemesine bu sa.balı saat ona 
rika notası, bunu Mihver devlet· yinnt kala. devam edilml.ştlt. 

Fahriye bit ~ktup geliyor. Bunda 
Yugoalavyadan btr pa.11nru geleceğini 
ve bunu kendisine göndermemi rica 
ediyor, bundan başka. bavullar için
de kışlık çamaşırlar göru1erlldl~lnl, 
bavullann Ada.pazarında. blr kadının 
yanında bulunudutunu yazıyardu. 

lerin.in ve bilhassa Japonyarun Muhakeme başlar başlamaz maz
Mada aaskan alması yahut kul- nunlardan Süleyman s~ ısted1 ve bir 

0 • Istlda.sı bulund~u soyledl. 
lanmasından müttefikler ıçin 
dogacak büyük tehlike ile haklın 
göstenneğe çalışıyor. 

Madagaskar adasının Hint de· 
nizindeki vaziyeti gözönünde tu
tulursa, Japonyanın oraya çık
ması, yahut oradan istifade et
mesi İngiltere için gerçekten ne 
büyük tehlike olacağı derhal an
Jaşıhr. 

Japonya Seylan adasını, hatta 
t\.vu~tralyayı alarak Madagaska
n da ele geçirirse, Hint denizi İn
giliz donanmasına ve vapurları
na tamamen kapanmış olur. Ar
tık İngUlz harb ve ticaret gemi
lerinin Afrikayı dolaşnrak Past
fik adalarına ve Hint denizinden 
Hindistana, İrana, Basra körfezi
ne ve Kızıldenize geçmelerine im
kan kalmaz. Bu bakımdan, Ame
ıika notasının ileri sürdüğü se
bepler doğrudur. 

Fakat işgalin en doğru sebebi 
bu mudur? Japonyanın bugüıı 

bulunduğu yerden Madagaskar 
edasına ayak basmasına imkan 
VArmıdır? O denizlerde mesafe
ler o kadar hüyüktür ki Japon 
donanmasının ve hava kuvvet
Ieri'nin bir atlayışta Madagaska
ra kadar gidebilmelerini tasarla

mak güçtür. 
Madagaskar adası, bugünkü 

durumda İngiltere ve Amerika 
f çin gerçckkn bir ölüm dirim 
meselesidir. Fakat bu, Japonya· 
nın oraya gelmesi tehlikesinden 
Cleğil, bu adanın İngiltere ve 
:Amerikaya çok lüzumlu ol
masından ileri geliyor. Singa
pur ve diğeı· adalar Japanyamn 
eline geçtikten sonra Uzak Şark
ta tngilterenin hic bir denb: üssü 
kalmamıştır. Bütün o çevrede İn
giliz donanmasının işine yanya
cak tek tersane madagaskar 
adasındadır. Bu tersan~ elde ol
madıkça büyük İngiliz gemileri
n~n Pasifikte iş görmeleri imkan
sızdır. İşgalin hakiki sebebi bu

Bundan sonra Abdurrahman SÖ'Z ls
tedl ve relıin söz vermesi üzeri.ne dedi 
ki: 

- Geçen celsede RU3, Türk mese
lesi geçmişti. Bunun tavzih edlln1esı
nt istiyorum, maksadım bir Tüt1c ço
cu!1'U glbl hareket etmektlr. Üzerime 
atılmak i.~tenen loomüntı;tHktcn kur· 
tutmak istiyorum. 
Abdürrn.hmanın vekil! avukat Zlya 

Şakir de söz alarak Abdilrrahınanın 
bir Türtc çocuğu gibi hareket ettlğl
nt, Kornllor tıe Pavlotun da komuntst 
gibi değil, bir Rus glbt hareket ettik~ 
Ierlnl söylemek tstedlğint beyan ettt. 

Müteakiben Stileymanın tstidaın 
okundu. Bunda Süleyman diyor kl: 

Hen1$rllik namına. gldip ba.vullan 
alıyorum, içinin 00., olduğunu görü
yorum. Abdurrahman Yugoslavyaya 
gidince Fahriden bu bavullann ıne 
olacağını sormasını rica ettim . 
Fahriden aldıtı.m mektu,pta ba
vulları Sovyct !ıefarettne teslim et
mekliğlm blldirlllyordu. Ben de Ed
vard RomanskJ va.nta&!yle Sovyct 3e
faretıne gittim. EvvelA. Konıllofla. kar
şıla.ştun. Bavull:ı.n anlattım. Biraz 
sonra NomJkof Jsmlnde l>lrl geldl, 
onunla konuştum, bavullan ona ver
dim. Bunu hemşerlllk namına yap
tını. Bu da btr ~ te§1d.l etmez. 

Bundan sonra Süleyman, Kornllotla 
İstanbulda. Tak.sim ba.hçeslnd~ k<>
nll.jmımnı, müteaklp yerlerdeki bu
luşmalarını, bavulların lçlnden çıkan 
evrakı, bertıer Marİeı salonunda. Kot-

- Von Papen'e karşı suikast maz
nunu sıtatlyle mahkemeY19 getlrlldim. 
Ben clLhll btr adamım Bunun nnzan 
dikkate alınmasını 1stlyonım İtham nllof!ı. nasıl teslim ettiğini, Kornllo-
aıtmda. bulundu~m suça, blr hem- fun kendisine otuz Ura verdiğini. 
şerime yardım etmek yüzünden 611- Abdurrahn,uı.nla. tanışrnat lstedlğlııl 
ruldenm.lş bulunuyorwn. Komünlstllk ve bunun üzerine Abdürrahmanı KoI'
nedlr bllmem. Ya!nıs blldlflm şey n!Iona tanıştırdıjtını, bunun suç teş
saç kesmekten ft sakal trat etmekten kll edemlyecetlnl eı'Syledt. 
ibarettir. Mezara kadar da. böyle gl- Siıleyman devamla: 
decektlnı. Niyazi i.stanbula 1kl meık- - Müt.evetra Ömer An.karaya gele-
tupla gelml.ştl. Ben ona. yol göster- re-:C çal13tığun berber salorıunda be
dlm. Bir hem.şeri.ye yal göstermek nJ. ziyaret ettl. Tal:ebe yurduna 
suç mudur? Ondan sonra. Rusya.ya gl- kaydoluıunaJc lçln memleketten gel
den Niyaz1den YugoslavYada bulunan dlA'fnl sıöyledt. EvvelA bet gün evimde 

Ekmek istihkakı 
yar1ya indirlldi 

Vilayetten tebliğ edilmiştir: Bu sabahtan itibaren htrkes, 
ekmek istihkakının, ellerindeki karnelere göre nısfıru alacaktır. 
Bu vaziyet muvakkattlr. 

"Japonya henüz 
kati neticeyi 

elde edemedi,, 
General Tojo •bunu 

istikbal göaeterecektir • 
diyor 

Barış 

rivayetleri 
gene çıktı 

B. Hull «Tetkike değer 
bir teıebbüıten haberim 

yok» diyor 

dur. Amerika hükumeti de.nota- Tokyo!' (A.A.) - Baıvekil ge- Vatinaton 5 (A.A.) _ Ouıı ha· 
sında, Madagask'.lrdan dılediği neral ToJo. harb sanayii mümessille- ıın toplanbınnd.a Hariciye Nazın M. 
z:ıman istifade edebileceğini bil- ri toplunt11mcL~ bir nutuk ıöylemit Cordell Hull' e ıon günlerde dolapn 
diriyor. Bu 9da sadece Japon ve demiıtir ki: cJaponya çok büyu'lc barıı rivayetleri dolarısile Birleıik 
tehlikesini önlemek icin işgal baıarılar elde etmiştir, Fakat kati Amerika siyasetinde bir değifildik 

. . dı İn ilt~re ora a neticeyi anca': istikbal gösterecektir. olup olmadığ ıorulmuştur. CordeU 
edilmış ols9 y ' g ik ~ lnglltere il, Amerika kati çarpışma Hull ıu cevahl vermiştir: cBirle~ik 
çıktıktan sonra Anıer ~:ıın a için büyüJ gayretle hazulanıyor. Ja- Amerilc.an111 durumu haldund" M. 
bu adadan istifade edece~ınl ay- ponya silahlarını kuvvetlendirmek Roosevelt bir çok defa izaha~ ~r· 
ııca blldinneğe lüzum kalmazdı. mecl:n .. riyetirıdedir. Bunlar başarıl- mi~tir. Esasen ciddi eurette incelen-

. d b ·cgal ne malt suretiledir ki lngiltere ve Birle- meye değer bir harıı teşebbüsünden 
Fıansa bakımın an U 1~ , şik Amerikr,yt. karşı son zafer elde habri:n yoktur> 

kadar acı olsa da, daha önce bır edilebilecektir.> Bundan so~ra Hariciye Nazırına 
örneği olduğu için ~ızlaşmale Hint kongresinin istila tehlikesi kar-
lıakkmı kaybetmiştir. Hindi Çini- Almanya'ya karşı şısında aldığı karşı koymamak duru-
yi kendi isteği ile Japonyaya ver- mu hakkında tefsirde bulunup bu-
miş olan Fransa ingiltere ile ---- lumı:nıyacağı sorulmuş ve şu cevap 

ı ·ı · k alınmıştır: t:Hindistanın bu mesele-
&nerikanın Madagaskan bir za- Amerikan, ngı ız UV• !er hakkında mevcut görU~lerinc da-
man için kullanmalaıına ses çı- vetlerİ bu yıl harekete ir olan haberler bu 1'usust3 bir de-
karamaz. Harbin sonunda Mada- geçeceklermİf mcçte bulunmağa yetecek kadar 
gaskann geri geleceğine inan- _ . meseleyi in:elememe imkıin verme-

A ) A ral miştir.:t 
mak Hindi Çi'niye tekrar kavuşu- Vaşington 5 (A. · - ~1 H .. 
lacağıru sanmaktan daha kolay- Vatea Striblina Londra ile .~~şıng· . rıcıye .. ~~zır, 3~~ söz ol~rak 

• t j T _ Amerikan kulla kuv· Brıtnnya buyuk elçı:ıı Lord H lıfax 
dır. Bu ı şgal, Fransada olsa olsa, ontlun: .nLgı ız , Almanynya kar!ıı ha- ile pazarte3i g\inü yaptı:iı gônişm -

. ve erını u yı ki . k . . I . 
NN·mrd•tın Smfak k t . •e '·arar verdı er n n an ı gunı,ın tf erme ait olduğu-re e e l!~cırme'ı t • , ..• 

mlsallr ettim. ET sahibinden müs&a- Uk bir cephede başlıyan umumt Çin ültimatomuna verllece.ıı: tek cevç, 
de alara'ıc bu m.ısa.tırUt devam. ettl. t&arnızunun plA.nına. dahlldlr. Çin mukavemetten Lba.rettir. Frana ya.-

Bundan sonra ömer, Abd.11.rrahm&- hücum kıtalan Nankln şehrine saldı- n.ıb~nızdadır. Askerlere ve tayyare
nı görmek lçln İstanbul& gldecıeftnl rarak slli.h deposunu havaya uçur- ellere, benim ve Fra.nsa.nın seılmlan
bana söyledl Blr müddet sonra. geM muşlar, şl.mendlfer tstaayonune. worla nı lıblf\t edinlz.11 

Anka.raya geldt. İstanbulda Abtli1rrah- gtrm.l.şlı?r ve birçok yangınlar çıkar- Amlral Darlan da Madagaskar mtl-
ınanla. ve bir Rus lle görü~tütilıill ve mı.şlardır. dafllerlne l1U telgrafı çelan.l.ştir: 
gene buraya. o Rus ta.re.tından gt'ın· Çinliler Şaı14;hay, Ninpu, Amoy, dngillzlere, teeavüzlerlnl pdı.a. 
derlldl.ğınl bana anlattı ve ıu !&1,erl Neyr.an şehlrlerlne de hücum eyle- lıya. mal edlnlz. İngtllzler Flan
de ilave etU: mJ1lerdlr. .raponların Blrmanyadald dres'da bl.ıe ihanet ettiler. Bu• 

- Ata.hey ben burada voın Pa- kuvvetıerlnl te.kvlye etmek ve Avus- rlyede alçakça tecavüz eıtLUer. 
pen 1çln geldb. Her gtm m1170A- tralyaya. kal'll blr hareket huırla- ~ültllınet merkezlmlzl bombaladıla11. 
Iarca 1nsan ölft;yor. öm.er bunlan mak üzere çtııden kunıet çebnefe Ingllterenln borcunu ödeyeceği gQn 
bana anlatımen aözlerlne inanmadım. mecbur kaldığı şu sırada bu Çin gelecektir. Yqn.ml Fransah 
Benim bunda suçum yoktu.ti, · taarruzunun büyük bir etıemJmyetl 

Abdurrahman aöylesln. benim bun-- va.rdır. 
da. bir alAbm var mıdır? Çhılller, Şimali Blmıanya hududu-

Kornllo!tan soruyorum.. K~ nu geçerek Çine gtrmL'}ler ve Çin art.
tertip ettikleri ırul.ltasttaıı. bana h1f z1a1 dahtunde Japonların Uerl hare
bahsetmtş mldlr? Beni maznun san- ketıfnı durdurmuşlar, ÇlnlUer Manda
dalyasında oturtan bu adamlaı' be- layın gam!nde de şiddetli b\r rnuk.a.ve
nlm bu )fte aldtasn oldutum.ıı in- ırr\et gôsterlyarlu. 
klr edebilirler ml? --------

Ben masumum. Tahliyem\ istiyo
rum. 

Bu .lstldanın mündericatı, Pe.vlof 
Ue Korn\lofa anlatıldı. 

Bundan sonra Pavlot söz alarak blr 
k!\ğıda yaxdıklannt yüksek ~eşle oku-
mağa başladı: · 

- Muhterem hAklmler, tevsll tahkf.. 
kat tat«>ime bqlarken, şlmdiye ka
dar ceza usulü ltacunıına muh&Ut 
hareket edlldJttnı anJadmı. Doıryaya 
vu.kutumuz, muhakeme başla.m.&.7ldan 
evvel olması lAzımdı. 

Netleede Pavıot, tenli ta.hklka.t .için 
muhakemenin tallk:ln.t istedi. Mulia
keme dev::ım ediyor, 

Corregidor 
düşmek üzere 

B. Roosevelt Filipinler· 
deki Amerikan kuman

danına bir meaaj 
gönderdi 

Londra 8 (A,A.) - B.B.C.: P'illpln
lerde Corregidor adasında, Ameı1kan 
a8lrerledntn kahra.manca mu.t.avemetı 
sona ermek üzeredir. Aınerltan Ha.r

Madagasgarda 
mukavemet zayıf 
İngiliz paraşütçüleri 

Madagasgara indirildi 
Londra 8 {A.A.) - Me.da.gaskaroa 

İnglUzler zayıf bır muka.ve~Lle kar
fllaşıyorlar. İngillzlerln u~ramatta 
bulundukları zayiat hafiftir. 

Vlchy 6 (A.A.) - İnglllzler, dün 
Madagaskarda Kurter koyuna- zıt'hlı 
kuvvetler çıb.'ll.rarak taaruza geçmiş
ler ve panşütçuıer indirmişlcrdlr. in
gill.zler, harekatta ha!lf zırhlı birlik.
:ter kullanıyorl11r. 

İngilizler iki koldan 
ilerliyorlar 

Londra 6 CA.A.) - C.B.C : V chy 
hnberer bürosuna göre İngiliz kUT· 

vetıert Madagaskarda lkl koldan t!\~r
ruz ediyorlar. Inglliz kumancbııian, 
taarruz sahasının, adanın diğer kı· 
smılarlyle lrllbatını kcaıneit lstlyorlar. 

Madagaskar' 
da hareket 

devam ediyor 

Vlchy'de Coınmore He Reunlon ada
larının da işgal edl~ceğinden kor
kulmaktadır. 

_........;.._~~~-~ 

blye Nezaretınln tebliğine göre Flll
pinlerdekl Amerikan kuvvetlert ku
mandanı general Venveit gönderdiği 
raporda tfilpln saaUyle gece ya.nsına L 
doğru Japonlar Corregldor'a 11.drletll aval Amerika 
bir taarruza ba~amışlardır. Şimdi iki 

Bir F ranıız denizaltiıi 
ile bir devriye gemisi 

babrıldı 

tarar aruında karada çetln blt mu- notasını reddetti• harebe cereyan etmektedir, 
Bu ~run alınmasından evvel B. 

R<>O$evelt, Amerikan generaline gön
derdıtl telgrafta ;,öyle diyordu: 

Kati hareketin de 
Fransadan gelmiyeceğini 

ilave etti 
•Bu son hattalar zartmda k:ahi'aman

ea mukavemetlnlzl hayranlıkla t'&kfp 
edlyonmı. Hariçle trtlbatınmn kesU
mooine, milhimat Ye erZaJC bakımın- Vicb:r 8 {A.A.) - B. Lav.ıl . ~Iada-
d.an çeıcttğtntz yok&unluC-a. ratm.en gaska.rın ~all hakkındıı'kl Birleşik 

Londra 3 CA.A. > - Amirallı.Jı: ve dünyaya. ML<>alsız blr kahramanlık ve Amerikanın notasına karşı Fı • .m<;amn 
Hamiye Nazırlıtı tarafından neşred1 feragati nefis m.lsall gösterd.lnlz B\1.- şu ~vabi notasını ~merikan masta.-
len blr tebllt şöyle demektedir· - tün dünyadaki Amerikan ~erlep, hatguzarına v;rı:üş~r: 

İngiliz kuvvetleri Mad.aga~ stzıden ilham alm&kta. ve vaz.lfelerlne uFra.nsuı huk.üm~t\, Mndagasknnn 
Curler korfezlne çıJmu.ı!ardır Deniz yeni btr gayretle sanlnı.aJttııdır Siz 'İng!ll~ ~uvvetıerı tarafmdan uğmd•ğı 
hava kuvvetleri tarafından d hart> gayretıerlmlzln canlı tJnısaiı ve tecavuzu en şl.ddetU blr tarzda Pı:?· 
nen İngil~ kıta.la. estekle- za.ferlmlz1.n mübe.wtrl Id rotesto eder. Madaga.sk:ı.nn bir gun 
zahı me nnın mabadı, ber- 0 unus. Frıınsaya la.de edUecen-ı hnkl:ında ve-
deniz g~lt k srretU& Dl~ • Suares Vaşinl'ton 8 CA.A.) - .Japonlat, rilen teminatı Fransa senet iltlhd 

(D ne u ~aktır. Inglliz ltUT- Corregtdor'a blr uker çıka.nna teşeb- eder. Fransız hukıinıetl, tapmklanm 
f'Vamı ••hile % ıütan 8 da) busüne bqlam14lardır, müdafaa etmemek hakkındaki talebi. 

•r-•-uımıHHıau.m•m..mn111111111111111ıııtm1111ııH1ıınııııamııımımııt11ı•ıunnt1ı--••ut11ııı .reddeder ve şerefinin veclıbelerlnlıl 
yegane hakimi olduğunu beyan eyler. 
Neticeden şahsan ne derece mesut 
olduğunu takdir etmek B. Roo.seveıtıe 
dilşer.11 

- Bir gazetenin ya.OOığına. gore, Ankarada giyecek, Istanbulda yiyecek 
ıxıha'ııymış ı. 

Onu bılmcnı amma J.)ütıw. d.ünya ij:l~telerl ı'rürk.iyecle pabuç pa 
"'ııltf- #'l hrn..-11tıPI 

Haberler Na.zın, ceva.bl notayı gaze
tecilere tebliğ ederken orada bulunu 
B. Laval dem.şltlr ki: 

- Notam kısadır. Evvele~ aöyle
diklerime hissi mııhlyet~ miılahaza
lar da llAve edı.>blllrdlm. İki mllletıla 
tarihi hAtırnları hı\IA kalblermde ya
~ma.ktadır. Şwm t&kr'ar edeyim ıcı. 
katı hareket, Fran.sadan gelmlye
cektır. 

Amerikan harb gemileri 
İngilizlere yardıma 

hazırdır 
Londra 6 (A.A.) _ B.B.c: Amert1t& 

Harlclye Nnzın B. cooeıı Hull, dtlQ 
yaptığı beyanatta deml.ştlr k1: 

- Amerika ham gemileri ica.p eder,. 
se Madaga.skara. benzer ha.reltAta ~ 
tırakıe ve İngilizlere yardım ctmc19 
hazır bulwıuyorlar. 

Almanyanın alacaği 
vaziyet belli değil 

Berfin 6 (A.A.) - Alman Harlctye 
Nezareti Madaga..'ikar hMI ~lerl hak
~da vazıyet a1.mıı!t\ ted1etmt.şt;tr. 
Inglliz hnreketı h b t.nıedlğl. cl
hetıe, Almanya söz .. oyl mc:ı.te acele 



SahJf • 2 AHŞAM 8 Mayıı 1942 

( __ n_i_b_1._G_e_c_e_k_ı_· _v_e_B_a __ s_a_b_a_hk __ ı_n_a_b_~e_r_ı_e_r_~J 
1 Harb tebliğleri 1 . Japonlar ' Mahrukat ofisi kararnamesi Japonya Ingiltere 
- 8 m Ç ha · .a...-.. f Madagaskarı 

Alman tebliği ır anya - ın Vekiller Heyetinden çıktı ngı ,ara 8 niçin İşgal etti? 
~:u!ı~~n-teb~ ordulAn hududunu saldıracak? (Baştarafı linci sahifede) 

DoRu cep'hestnde yspılan birçok ıa.- ] Vali ve Belediye reisi bugün aeliyor tngiltereden daha çok aynımali, 
arruz hareketıert mevzııeı1m1zl sağ- aftl ar ~ Londra mahafill 4 ihti- Aimanyaya daha tazıa yakıaş .. 
ıamııı.ştırmala mtıaaıt olmµştur. Dilş. mak ı "tik ·· d tı 
manm 6nemU tcşk1llcrle yaptığıma.- Yali vo Belediye reisi B. Doktor nakil ma.era(ıni azaltın~ mabadile maiden l)a.Jiaediyor po 1 ası gu enlere kuvve 
hallı taanıız,_r ne..ı--..M -1 ..... -+ır. İn ',.fi K d A c_ _,_ ı •-· k·-'-~ , verecektir . .ıu """~ ......,,M4l. ·ı• J • •_ı "') rd · ı..ut ır ar nıuuadıud temas an --1.rin bi 9011 no ıuaıında Mt1f Cie-

Şlınal Atrikada, her 1k1 ta.rafta za- ııı ız erın uag a a d bilh eh . ·-..ı k ır-1• d . --L .. 1 o_ c..__ Japon harbln!n netıccl,,ri, Ma-
tı fif •• k I t• d emaaın a, aau. f nmı~e uru- po an vücu e getır~ r . ._bt 11- Londra 5 '(A.A.) _ L:o d ad 

J1f topçu ve keşif kuvve erile ha çarpıtma n ye ın e lacak (Mahrukat of11i) meselesi ile atlerinin tes'bltinde, odun vo k5mUr Jap-- •--r-·-·"""' --.::-n-..ın_,_~ ,_ ae~ <lagaskann işgali bir daha gös-
faalJyet olmuştur. Maltn deniz uçak Jd kl b·ıd· ·ı· k-..ı - ...... ·~~ .... gru~~ n - te 
llmanlarlle vaıetta l1manı muvatfa- o u arı ı ırı ıyor !V'A ~ar. ~e~I olmu§tur. Vali ve tüccarlannm normal Ye meşnı kir-- dellcd Uzerln.de talıminfer )'örütlll- . r1yor ~ her hangi bir d wet 
tıyetle bombalanmıştır. B:Jedıye reısı, ofisin teşkil&tı ve fa- lan g~~ mikyasta 16s Hnilndo tu· mektedir. Bertin Ye Romedakl Ja- bütan dunyaya meydan okuya-
Mıınş denlzl a~da mayn tarnyı- Çunking 5 (AA) Çi k a alıyet sdıllSl etrafında İstanbul VI- tulaear ve bu suretle hwnıst tefel>· pon heyetlerinin reisleri amiral 1'k,- cak kudrette olmadıkca ruıavn.-

cılar !/4 mn.yıs gecesi, bir Alınan ka- ıözclisi.., J&pon ancÜJerinin ~i:a~~ 18.yekt ve ~~~ed1iyeei tarbahn
1 

dan mbüır llüslerde himaye edilmft olacaltbr. mura ve amiral Abe'nin aJliliral Dar- tandan uzak sömiirgeleıi elinde 
ftleshıe karşı torptl ve topçu ya~- il Çin d kf h d d ·-k- tere en nuzır anmıı u unan lr Ankara 5 "(Al:---) _ lıtanl)ul lan'la ö Ü 1 · La-1 fı 
mile taarruza geçirtmek tıe.şeblbüsün- ya e ua9!11 a u u u -.~ projeyi Ticaret Veklletine tevdi et- V l" f D '~ B ~.. Kı d b g r ıme en ve Y4'J tara n• tutamaz. Bu harbin şimdilik 
de bulllllan İngl~ hızlı hücumbotla- knnı ve ~~ntı~g. yaltmlanna ula§· mittir. Bu projeye nazaran (Mahru- .; ıs k' os:tol f ı..u~nla h r Jr t u dan ka.tiul edilmeleri, baa ~erikan meydana koyduğu en büyük ha-
mım hareketlerini püskürtm.il.ller ve bklanndı bil;ınm(AııAtır). kat ofisi') nin sermayesi, 500 bin li- atl şa.Vmı· ı .trenke.baıtatlnğ' u alrl e et- ıntlf&hltlerce, Madagaalaar 11tikame- kikat sömürge devrinin. ta ihe 
bunlardan bir düşman hızlı hücum- Lon ra ~ . . - Mandalay . . a ının ta ı et ı ıneee e er a.re.- tinde harekete geçmeai için Japonya r 
botunu hasara u~ratmışlıırdır. vo 1..qiyo'nun düşmeslnCJcn ıonra ra olacaktır, ~u ıeı:maye, K?ordı- sınd:ı. buluna!• fstanl>ulda bir Mali- üzerinde Mihverin tazyikler yaptığı- geçtiğidir. İngiltere ve Amerika 

Devrlye sandallan 4 .nuı.yısta 2 İn- ıbnali Birmanyada hıwl olan durum nasyon Heyet• emnne ven1mış hu- rukat ofisi kunılma»t kararnamesi na bir i§aret gibi telakki olunmak· gibi bütün denizlere hakim sanı
glllz bomba. uçağı dU.,Urmtlşlerdir. hakkında mütalaalan ıorulan Lon- lunan yil:ı milyon liradan ayrılacak- Vekiller Heyetinden çıkmıştır. Bu tadır. . . lan devletler bunu acı at.:ı tecrü
Alman savnş hafi! uçaklnn gündüz, dramn iyi maJUmat alan mahfilleri, hr. Faka ofü. lüzum . gts~üğü t~k- kararnameye göre lstan'bulun oClun Fakat Mad~r. Birmanyadaki be ettiler. Fransa zayıf zamamn-
Brftanya kıyısında Easteorne tehrinlıı general Alezander'in Jr:uma.ıdaaı al- dırde, İetanbul Beledsyeeı Elektrik, ve kömf' · ihtiyacının yansrıı Mah- Japon muvaffakıyetlerl ile gunun . 
dentlryolu testskrlnl kayda değer be.- bnda bulunan İngiliz ve Çin kıtalari Tramvay .'":e.. T~n~~ İşletmeler~ ruka; ofid, di~er yanınm tacirler te- meııeleai durumuna giren yegane böl- da denemıs 01?u. Japonya el~, en 
p.nlarla bombalaınl41ardır, f1e Hintli ve Binnanyalı lcıtalann Ummn Mudurluğilnun bankadaltı min edecektir. Ofis nazım va~etln- ge değildir. Japonlar, ÇinL Hindi.- sonunda, belkı daha acı bır şe--

Dfin lngll!z hava kuvvetleri, hava mUcacldeye pek büyült bir şiddetle paramda:ı bi- kısmını istilcraz ede- de bulunıı.caktır. tani, J\vustralyayı ve bazı müşahit- kilde kendini bu hakikate teslim 
brıpkoyma topçu ateşlle ve hava •- • • r k k il· abil ekti t 1 " d R 1 U k Şa k ed kt· ft.Şlannda M~ kıyısı üzerinde 18 devam ettı1dennı ve bu latalann tu- e 0 an ec r. Vali v Belediye reisi stanbulda ere gore e ua ann za r ta ece ır. 
açak kaybetmişlerdir. Dün gece bü- za.ğa dü§ürdnkleri veya sanldıklan Ofis müdürü Vekiller Heyeti ta- hemen faaliyete geçecektir. Şim'dilik deniz kıyısındaki eyaletlerini hedef 
7ftk Alman hava savaş teştdllerl ca- hall.mdalci haberlerin hakikate uy- rafından tlyin eCJilecek ve lstanbul 500 bin lira ile ite liaolanacalt, ıon- olarali alabilirler. 

Necmcddin Sadak 

wes İngiliz deniz ilssüne yangın ve gun l>ulunmadığını belirtiyorlar. Be.- valisine merbut bulunacalttır. Mah· ra bi: buçuk milyon liralık kredi açı· 
ln!JIAk bombalan atmışlardır. hill mc.vzuı lntalann geri çelülebil- rukat ofıa° halka yapacağı eabf]arda, laeaktır. Japonlar Akyab hava Trakya köprüleri 

meydanini aldılar Ankan. ı: (Akşam) - Aldığım Jnglllz bomba uçaklan cenup vıe ce- mml içiıı Birmanyada geniı bölgeler 
ııup batı Alman şehir ve köylerine m~cuttur. Bengale ietikametinde 
taarruz etmişler ve bu arada stutt- ihtiyaç halinde kullanılabilecek dağ 
gart şehrinin mesldln mahallelerine yollan açı\: bulunmaktadır. Esasen 
de gcllşl güzel boml>:ılnr savunn~- general Alf'.xander mücadeleyi <lağ-
lıır, taarruzlar yapmışlardır. Bir İn- J _ _ı _ _ı d • k 

imtihanlar ve 
ders kesimleri 

Toldo 8 CA.A.} - Resmen blldlrll- malumata EÖrc Trakya köprülerinin 
dlR'fM göre Blrımanyn'dald Japon kn- inşası normal olarak devam ediyor. 
:ra ordumı kuvvetleri 4 mayısta Akyab Arda köprüsü11ün inşası bitmiş gibi· 
hava alanını ~ e1m~lerdlr. dir. Meriç köprüsünün bir ağzı bit

sııız bomba uçag-ı dli.şürülınüştür. aroa ?a evam ettır:m~ hususunda-
ki filcnncle ısrar etmıştır. 

Stuttgart 
bombardı

man edildi 

Şahitlerin adattıklanna göre, lsti
IACJ.12l l:>c • ı rui bırakmak politikası 
Birmaryad· kati bir fdcilde tatbik 
edilmiştir. L:mdradaki Birmanya 
petrol ıirketinu gönderilen haberlere 
göre, tahn"bedilen petrol kuyuları-

Maarif Vekaleti tarafından hazır
lanan programı aynen yazıyoruz 

nın, tasfiyehanel~rinin "'!e petr~l Ankara S (A.A.) _ Maarif Ve· 'ba: Tabiat bilgisi, 4 haziran per-
ı~ok!annın kıJ;netı .altı mıly~n lngı· killiğinden tebliğ edilmiştir: ,emb: Matematik. 
lız lıra..rı tahmin edıhnektedır. Yer Li ı 1 ı_ il d .. w 

l ..ı_ı_• h l h • • se ere orta oırn ar a, ogretmen Orta okul eleme imtihanlarının ne• 
a bn~ı asar ann e emmıyetı an- kull d k · ··ı · d - ,_ • • · · • ak. k l • • ... o arın a, ız enatıtu erın e ve ax.- tıcelen talebeye 9 hazıran aalı eal>a-

Alman tayyarelerı de 2 c 1 uyuh annlindyenbıelde1.n 11ııletmk ege kBo- ıam kız sanat okullannda, ticaret li- hı tebliğ edilecektir 

J ·ı · h • b b J nu ması a e 1 0 aca tır. u se ve orta okullarında ve akıam ti- · .. · 
ngı ız fe rıne om a ar haaarlanr da aynca bir kaç mily011 k il d b .. I k I Orta okulların e8zlu imtıhanlarına 

atblar İngiliz liras· tutacağı tahmin edil- faretd 0 r9:;ın ~94i ~e aa~~~ ~ ... u. to haziran çarpmba gtınü baılana-
mektecfü :n~ ah . - rihl d erı 'au ~gre- cak, hu lmtilu.nlara 29 haziran pa-

Yeni Delhi 6 CA.A.) - Birmanya 
hududuna gelen .subaylar fU haberi 
venneortıedlrler: 

Müttefiklerin Blrmruıya'dakl rlcnt
leri süratle ilerlemektedir. Pek faz
la Çlnll lle İng1llzler1n laponar ta
rafından esir edileceği muhtemel sa
yıhyor. 

Mektep kitapları 

Elde mevcut kitaplardan 
da istifade edilecek 

mıne angı ta er e son verı ece- zartesi akpmı ııon ven1ecektir 
Berlin S (A.A.) - Dün gece İn- J k k ği ve imtihanların hangi tarihlerde · Ankarı. S (A.A.) - Önümüzde-

giliz uçaklan, cenuhf Almanyada pe oza yapılacağı kararlqbnlmıı ve buna Lise Devlet olgunluk ki yıl okul kitaplannın malul hadler 
hilhnas:t Stuttgartda halkla meskun ait program Maarif Vekilliği tebliğ- dahilinde Iiat1enmesini sağlamak 
mahallelere yangın ve infilak bom• f• tJ • Jer dergisinin 4 mayıı 1942 tarihli İmtihanlarİ için oimdiden tedbirler alan Maarif 
haları atmı§lardır. Sivil halktan ölü Ja en J 70 ind aayısında yayımlanmıotır. Lise devlet olgunluk imtihanları· Vekilliği elde mevcut kitaplardan 
•e yaralı vardır. Şimdiye kadar alı- Bu programa nazaran, bölge sanat nın programı ,öyle te.hit edilmiftirı da istifade etmek için bazı çareler 
nan haberlere göre bir düşman uça- Birinci nevi haf kozanin okullan müateıına olmak üzere, bü- 23 haziran ealı: Edebiyat ve fen kol- diifürunüş ve okullara ıyaptıjı bir ta-

miştir. Diğer iki ağzı da yakında bi
tecektir. 

Madagaskar' da 
hareket devam 

ediyor 
(Baştarafı ı inci sahil <l ) 

veUerl pek nz mukav<mletc r:ı.sl mış
lardır. Fransız makamı '"Inlll Mih
ver devletleri tecavüzüne 1': r ı nda 
milda1aMınn yardım etmek için mut
teflk mllletıer tarafından l' pı1:ın 
teklifi kabul edecekleri ıim•d llun
maktadır. 

Harekete işt.lrak eden İnmllz c1rn~ 
kuvvetleri Tuğamiral Slyfl."('t kom t:ı.~ 
sındadır. Muntnzam ordu kuv' tl rl
le hususi servise mensup tüç : l t:ı
lardan mürekkep ııskeri kUV\ •er 
Royal Marlnes kadrosundan Korge
neral Osturges'ln komutası ıı t >ıda
dır. 

iı düıürülmü§tür. azami aatif rıati tün okullarda denlere 27 mayıı lannda Türkçe kompozisyon, 25 mimle bı· iti tertlplemiftir. Umumi 
Londra S (A.A.) _Resmen bil- 1942 çarıam'ba gllnil son ven1ecek- haziran peroembe: Edebiyatkohmda hayatımı; bakımından ehemmiyetli İngilizler cenup doğusun• 

diriliyor: İngilız hava kuVTetlerine 200 kurut tir. edebiyat, fen kolunda matematik g~rdüğümüz hu tamimi aynen neıre- daki berzaha hakim 
menıup kuvvetli bir tayyare teşkili, Ankara ' (Telefonla) _ fpek Orta ok.ullann. birinci ve ikinci ... gunıpu, 27 haziran cumarteef: Ecle- dıyo~: • • ,. . • ... Vichy 5 (AA.) _ Vichy'ye ee· 
dün gec(. cenubi ~manyada ve lioza fiatlerini t--"-·ık etm-'~ ııt-er nıflannda 1 hu:iraiıda karneler da- biyat kolunda felsefe gurupu veya Kagıt fiat1ennın yükaelitı, kaiıt len ta a 1 h b 1 .. d 

ua& ea uz e ... l cak .• d 1. b" . lı: l d mak ,_-__ 1_ 1 • t • m m .ıyıcı a er ere gore n a-
Stuttgartdaki hedeflere taamız et· '--- mü&t•• .. muavmlnin reieJ=~-·..J gıtı a , aynı gun e ıae ıtırme tarih, fen o un a tabHye gunıpu yap ıve tHlSILI ma zemeeı emm ya taa d J ·ı· k I .. 

· 1 d 0 o· b 0 • B"' 'k B • MlfCI ..,..... ~uoue · ihanlan b--1 cak B · f "k otm 1ı: h d kar ıle 1 l k rruz e en ngı ız as er crının 
mlf er ır. ıir: gece·ı· ırı ... uyü n- toplanan koın.İlyon fU kararlan ver- ~t l ln6ah ;ana l ~~ u ım- vey2a hızı.. . 1 etalebusus~~ a 11 '· dfl_~ndzor uk: meıvcudı; yirmi bin kadardır. Hnlbu-
tanyanın cenuo ıahı ı açıgında, ilçli _:_..,_, unan ara azıran aa ı a..,amı ıon 9 azıran pazarteaiı Edebıyat ko- ar, emızın, e erın ~ ers ı· k. ..d f"I b k .. 
• ala • ~ • ril k • l biiy t '-~ '-al' • . . ı mu a ı er, sayısı unun anca uç-

tun ı Fransa hava alanlan üzennde Borsad b• • • • ba,k ve ece ve erteııl giln netıce er ta- lunda ta e ııurupu yeya matema- apıar9lı zanıret n me getirmııtır. t b" "d" 
dört düşman tayyaresi tabn"bedil- hami ... ~ .. s:lo;k t 

0W l~e tebliğ edilecektir. Orta okul tik gurupu, fen kohı~a felsefe IJU· Malzeme fiatlerinln yilkıelmelll dola- e Dırı ır. r . h kk d d 
mittir. neftleriıı fatlei maıL.Ü;'1ı.u~. ~ger eleme imdhanlanna 2 haziranda baş· rupu veya tarih. yıeile kitap fiatlerine zam yapılacağı ..... u~1?w~n ge.~ımeC ~ 1~ 8 

a 
Dün gece İngiltereaı.in cenup sahili kaL ko---- '-n t·-L--'ıa mt:::"İt !anacaktır. Eleme imtihanlarının Bundan ıonra tebliide ticar~. da ıaz önünde tutularak blltün okul ogrd~nfı ~l~ne go~~ .0u~ et~ Boyulna 

oe - .. VllJll .... nncııu -... _, .... 1 . I _ı, . _L •L , ld el • . Ma .f -n:ın l'"kl . ye ı ngı ız gemısı gırmış ır. una· 
bölgelerinden ikiei Üzerinde düpnan ve iJln ec)iJ---L&!.. guôuerl fÖY e teR>ıt ediJmittlrı 2 ha- ııanat, teır.nut aaretfm oJtullarmC:la ar ennın ve an lll\IQur U en• d •k• kl" b" · ece&.... 1 T' ,_ • _._1 • nhı - nm·· deki de _,_..J_ ki nn arasın n ı ı na ıye vapuru, ır 
pddetl: bir hava hücumu yapm11hr. .8atkoZB(Y1, borsadan yeya pazar- ziran• ı: iirs:çe, l hazıran çarşam- imtihan tann en teablt edilmektedir. on uz . n ,.~ tap kruvazör vr- bir torpido muhn"bi vat" 
Yangın ve yüksek lnfillk bombalan da ancak ltoa tarım kooperatifleri •~ntısmı önlıyecek t~v ılm- dır. Bir tayyare ıemİlinin getirdiği 
ablmıı, ha.-. ht.sarlara ıebebiyet ver• ftJ1l birliJı:Jert •bn al.bileceklerdir. p d diden almalar. •rektiiini. ~t. aar· dört hava ·filosu da taarruza i~tirak 
miştir. Bir miktar ölil olmaamdan Ham 1--1.1~ d L 6 d arti grupun a .,... azaltacak Ye dolay18f}e millı ae- --ekıed· · · · .,..,.._ os:uma m elilet e- lbimisi ko cak lan aplulaki it- _... ır. 
end11e ediliyor. dnden bath ellere geçmesi ISnlen.e-- lerin llfplil naya~~ 

8 
em1 ya- En eon hab..:rlere göre, lngiliz kuv-

celıdr. fpelc a:mayiimizin YeTli ipek- Çeltı•k ekı•mı•nı•n sıhhate fena ••tUJme.• r~ tı: eld·i:'. :ebl"f ed • vet1eri Andrakaka'nın doğusundaki Amerika dan ten mamul ntlerlnin fiatleri bıtitat ~ • ı mnc ı nı 
1 

e berzaha hakin olmuşlardır. Öğleden 
Vek&Jednce teapit edilecektir. tesı·rıer yaptıgv 1 beıı•rtı•ıd•ı mı;· - El!r.rindeki dere kitaplarını biraz sonra anavatanla Madagaskar 
~zlık. koza liatlori, piyua te- iyi lı:ullarunalan ve bunlan arkada arasındaki telısiz muhabereleri yeni· 

alınacak harb amülJenne .tröN. mahallt Flat ~ra- lan için teınh: olarak takla.mala~ den kurulmuştur. 
~r. komısyonlannca tespit edile- !~munun kendilerine düıen bir • Londra S (A.A.) - Jngiliz Bah· 

malzemesi Veraset ve intikal vergİıİ 
nizamnamesinde 

Sıhhiye ve Ziraat Vekilleri, Seyhan vilayetinin odev ve memleket borcu olduğu, JV'e ve Harbiye Nazırlıklan bu nk· 
Oımaniye kazasi dahilinde çeltik ekiminin bu auretle mi!li .. rvetin do ko1"1-1a- film atağıdaki müşterek tebliğ ner 

yasak edildiğini söylediler cağı denlerde ve bunun için yapıla- rebnitlerdir: 
toplanhlarda talf:bemfze devamh Madagaskar hareketleri devam et--

Türkiye de müstaceliyet değiıiklik aurette telkin edilmelidir. mektedir. Şimdiye kadar Jngiliz ka· 
hakkından istifade ~ S (Akşam) _ Veruet .Anbra 5 (A.A.) - C. H. P. easlı kayıtlar altında yapılmaainı 2 - Hali vakti yerinde olan tale- yıplan hafi; olmuıtur. 

-.. intikal vergisi nizamnameelnde Glırupu Umwnl Heyeti bugün 5/5/ mümkün kılacak bir ~nın bir an be, ellerindeki kitaplan fakır arka• • 
edecek . Japılaı değifiklik Vekı11er Heye- 942 eaat U de reis, veki!i . ~an evv~I .B.üyük. Millet Meclfeine getiril- ~~anna armağan edebilirler. Aile· Amerıkan n~tası 

- tfnce kabul edilmiştir. Buna söre ~ Hilmi Uranın reıılıği altın- mesıııı. ı.at~erdir. sınm yqama. tartlan .~lverit}i olmı- Viehy CI (A.A.) - O.F.I. ajansı bU-
V8fİDlton 3 (A.A.) _Harı; ı.- mllkellcıfler vaktinde beyannam ver c..:ı toplandı. Ha.tıp1enn beyanahna cevap ve- yan talebe, kitabm Uatündeki fiatterı, diriyor: 

\lhac ileri ofisi Türkiye lzlanda, H- mezlene hemen kendilerin ~ O CeJ.enin açıJmumı ve pçen top- ren Ziraat Vekili Muhlla Erlanen kital>t vereceği zama,adUi haline Am.~rlka Blrl~lk devletleri masl~ 
fnNı. ve ç;ı oılova~anm ~ l'Dlracaa edilerek intikal ~en hala~ lanb zab1tlannın oku"'?8•H mliıte- b&yle bir l&ylhanm çok eaaslı ince- göre, makul bir indirme faparak ki- b&tcüzan M. Tuclt'un .~usabah M •. La
'-ri müatacel.\yet balluıdan iatilade lann bfldirflmeel lstmh Teblil tari- akıp ruznameye pçildı. ltmname· lemeler ı.onunda Sıhhat ve İçtimai taplannı kooperatife aatar. Koope- vaı: ve= ~~§0: ı:Ue:;o~lal 
.decck memleketler Hatean• yazıl- im.el .. ltibarer. 8 gün İçinde !iteni· de. Se,Lan viliyetinin Oananiye Muavenet Vek&leti ile tam bir mu- ratilleTce aatın ahnan bu ~r ko- ~-ann r İnglllz k~erı UJ....f. 
.., olduğunu bildinnittir len malOmatı ~erenler namına tarh- kazuında çel~k eldminin umumi tabakat halinde tanzim edilmit bu- OReratiElerin talimatına •CSre hali tafmdan 1fgallnden haberdar edllml~ 

-----· olunaıi ve11rfyo ytizd 20 •hbat durumunu dd&I ettiiine ma- lunduğunu ve l>ugflnJerde Vekiller valtti daha az mu.ait olan iatekli ta- Ur Bu işgali .Amerika BirlCflık dev· 
hr. Müdde• · içinde ~tentı::'1 :r; hallinder. Japıları ~e ıtbla heyetine aızeclileceğini Curup Umu- lebeye satılır. ıetİert hnkt\metl tamamlle ta.!Vl:~ 

Reiaicümlıur, Yunan mab ilıiklirmeyenler hallmd U:c1art huıl ettikleri beyanı ile .WU.t ve mi Heyetine blldirmit ve ruD'lamede 3 - Dera yıh biter bitmez ilk ~ mette ve bunu desteklemektedir.• 
büyük elçiaini kabul etti talJdlcatla tetl>it olunacal&:' v~ ~ lotimai Mu.•venet ve Ziraat Vekille- baıka madde olmadığından aaat orta okullarla, mealdtt ve teknik F , k b 

de .50 zamla istenir. rinbı keyfiyeti izah etmelerini leteyen 16.45 de toplanhya ıon verilmı,tir. öğretim okullan ida•eleri bu bueuata ransa nm ayı 1 
Ankara .5 (A.A) - RelaicllmLur Ye Bingöl mebuau Feridmı Fikri Dü- '1Dllf olduklan tedbirleri ve talebe· Vday S (A.A.) - Madagaskara 

.... ,t İnönü Çanhyadakl kCStk}erin• el 1 Ilı icada fuıd A k l · de la kj l k l hakk d al Clo Yunan büyük elçisi M. Rafael'I Tebrik ve teşek- tUna le ; ar fi tara an ve- n ara - atanl>ul tren n top nan °tapann ayrı &&'Ti arıı. yapı an taarruz ın a ... 
a:_._ riJmJ, bulunal\ takrir '"1rdı. Takrir •• ti . tb- ] ı.: ııayıemı bulundaklan bölgenin maarif nan ılk haberlere göre Oiego Suarez 
.-,ul ~uşl.a~d~. ~.0 m6ll~t- kür telğrafJarı okundukta. ... ıonra )dinliye gelen Zi- ucre erı ar n mıyaca.K müdürlliği.ine bir liate ile bUdirecek- deniz üaaüne lıücum eden İngiliz de-o 
fı- Haridy~ Vekili Şükru Saraçoghı J"Mlt ve S.bha~ ve Jçtmıal Muavenet Ankara' "(Akpm)' - latanGul • ler, maarif müdürUilderi de neticeyi niz kuvvetleri iki kruvazör, dört tor• 
ela hazır 1>ulunmuıtur. A.abrc. S (A.A) - Japon .lm- Vekfllerlbu ıiklyetfn bnk&nete de Ankara aruında tren Ocretl~ln, bir liste halinde Vekilij]i ne,riyat pido muhribi, iki nakliye ve muhte-

paratonınuı <ıoğum yıldöntlmtl ml.1- yapıklığmı ve mahallinde yaptıklan f..tanbulda blabalık toplanmamaaı müdürlliğu.ıo gCS~erecek.Ierdir. Bu mel olan.le. bi: tayyare gemisinden 
lıtanbul'un yeni İa§e nuebetilc: Ctımhurreielmlzle lmpa· eo.ah tahkikat ıonunda bu tme için için arthnlecağı ıayialan dolqt1ğın- listelerdeki lcitaplann müfredatı ayn mürekkeptir. 

rator araısıcLt tebrik ve teıekkilr O.maniye lca:zataı dahilinde ç.ltik zi- dan bu ,aytalann ulı ohıp olmadılı- ayn gösterilecutir. Taamızun ba§langıcında Jngı•.z. 
kadrosu çıkh telgrafları teati edilmi§tir, raatlni men'e karar verdiklerini bil- nı İstanlbul valiainden aordumı cKa- Maarif ve okul müdiirlerile l>q ler Uaü hava bombardımanına tabi 

~· (Akşam) - lstanliulun Ankara 5 (A.A.) - Almanların dirmftlerdir. ~n •h yoktur ve yarit deilldfr> öğretmenlerin ıimdiden ~allflllaya tutmU1lardır. Bu esnada bir Fransız 
yenı. ~fe kadrosu çıkmıştır. Kadro 1 maym Milli bayramı mUnuebetfle S3z alan bir çoli h1111tipler umumi cev~bını verdi. bqlıyarak. kitap toplama ve bunla- denizaltILı ile bir devriye gemi i b:ıt• 
mucıbmcf' ~~men tayinler yapıl~cak- Reisicümhu• ismet lnönU ile Adolf mahiyette çeltik ziraatinln amhat Diier ali.kadarlar nezdinde yaptl• nn A3'11mı kilpİt etmek iılerinin iyi mı,tır. 
hr. B~ .ay ıçın fıtanbu~ 9ok .miktar-lHitler araeında tebn"k ve ~ iizerine yapmakta olduiu ldStü tetir- irm talıkibt da bu p~sl91ru yürütülmeıini kolaıylaştmıcalt tedbir- İlk taarruzda ~ !.nı~ W:>iı.Jyl 
,ı., pırınç. fasulyt verilecekt11.. telaraflan teali ~ itli hUıttıtk B 1faMia tek ... plmy•'n rAttmgfg · aJmeluw 'nmPLt ıia ~erim- d~~tii!ı. 
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Ortaçağda nasıl ~ .... .... 

muharebe ederlerdi? !-------------------------------------"' Anne sesı 
nı!:~aç~~~n:vakti kerahet>:· Çalınan ekm. ek IKarag· Öz Avrupada ..• j Kumaş ~I--~c1mBir ...- iltu-

surada ıu olmuı, burada bu o • h 1 yo- •• seli nzaklan:lald 

~ Filanca büldimdarm .. -- karnelen ırsız arı oilunaJUDlar .. aöylüyJda: 
tehirler yakılnut- FalaDc:a devle~ Ka a o·· o d b. ok - OiJum. •• Saba biai --- ... JWl.İ silihlanıu deneyerek alb J'~ f g Z yunun 8 lf Ç - - me .•• Hepimiz iyiyiz. •• Hep.- dii-
_.,; ba---.- tua ••• ş.rk cep ••. hen- d Polia bir -beke,.,; ıünüyoruz. Biliriz ki sa kendi• W. -~- .......... t Bir odacınin üzerin e b•• ••k ·ı·kl 1 -s- .,. -L9 

aia orta kesimİDİD Goeompgoeo 180 karne bulundu uyu yenı 1 er yapı ıyor.. meydana çıkardı bakmuam ..• Sıhhatini. k- oLlaia 
launmda da resmi tebliğlere naza- kadar. ilamal etme. •• Hele öyle W.. 
ran 3000 A.....ıa 4270 Ru. öld6- __ - tia olcluju sibi, terli terli aa • • 

~ Şl.ill Hallcevinde odacılık. yapan m- cKCJTagÖz gaateci•, «Karagöz sporcu•, cKarqöa Zabıta, ipelr.11 kumat lurmlıiı ,.. de deme... Ve lW'-sea rü.::::.1 
- Bugün yeni bir bir feJ' yok... yazl adında biri, Şlfll Halkevinde bu- pazı t>tr şebek9J'i meydana ~ tatla tebeaa&nii daima ...wm eL.. 

Kapat. .. Dahl. büyük taamn batla- ıunan Şlfll iaşe memurluğunun oda plajda .. , Greta GaTbo ve Karqöz.. .... hımZlar yua.leıvplflardJr. Va.lr& AlWr ..... tlw ...... ....aı ot 
111&n11f... kapmma anahtar uydararak tçerld~ fudur: İstanbUl taclrlerlnln Bursa- h.nL •• 

_Maazallah... Bü,iik taamıL•• ağır ifoilere maıhsUS btrçolc mrı...... Sevealeri n anlayanları tarahn- mektıedir. n--- y.m eokulwk tip.o dan sa.tın aldıklan ipekli kuma.flar Aw Meil- Uuk•a-. ta ölılW 
Bir b l kartı --- satmıltlr ""'- Bunıadaıı buraya pt.ıtrUıarelt oaıa&a.- lat.ı.da. d•" llria, .L.Jr.I-- d6 

af arıt.... ~ve son mmaiı.larda ötede dan iıihayet Karag&z ciddi bir me~ lerin re8imlerf Kar.psz mtwna ve- da bir arcfi7t'je dolduru~ Ye o- ı.m. had..._ ile ~ .... 
- Ona da ahfdır... Mecl ~T fazla para ııucamua nazarı • Lalin~ ele almmaia batlach. Ka- rilmektedir. O da bunlan ya mab.v- radan ahlplerine datıtıJma3rtadır. iPa .. w ...... laiır ~ 

• - Nbe d~boo:_~ bira~ ıc..: ~l ceB>etmıf ve keındlsl yataıa.- rqöz• • dair kitaplar. makaleler ya- ndan, ,_ deriden keeip hoyamak- haFmeablm1, ardlve.,,,. t.kea.De m4!!-~19a~ ta-ild Amae_L .• Evli&luo icia - 1..11...m. -
lllJ'et ara ~... mp tızert aranınca. S'TO Ura ne 180 ta-- zdıyor. tetkiki• yapal17or, Bu arada tadır. ,. - .r__.. bvvetJi Ü ceeant ~ 
mwustaya dönecek... ne alır 24ç1 kartı bulunmuftar. Jftya• bazı fikir adamlanmız bu sahada Şuma da bemea ilb• edelim ki clr!ertn ltlmaılarmı tazandıkları loln •~ .. 

.. .. ~~· si iCJIWIJJ& ~evvel& bu PADr bir tak.un dikkate pyan değifildik- busiila Türki)-ede Kanaöa )'apan buradaki tumaflan da bu hamallar cAwı. ~· ~ • 1 -

En .. biiJiik telııdit ita: - lan D nlan piyangosunda. kencDlbı.• ler. bü·...!•L yeaililder orta•a koyma- pek az ki• ancak Ü9 aanatklr bJ. araba ile götiirip her tacire tmmı ,.ı..z mecleni,.etteki -·-.... 
n::-. Kuraauvusfi7a don- JAdh söylemlf- Y,_ .r .-. etmektedirler. al anlatı. lllllata WliınMk • 1 -~YAiama. • . Çlbn ıt:ranılJeden a .._nı ia çalıpaktadır. Mesela iıittiğime mlftll', Bu ıtımattan lsWade eden isken- kabil midir? ıaes~;: (Y11m lellÇ wliD c<>rtlıpP • de kartla! baMrmda ~ ıröre, profesör lsmail Hakkı Baltaca- Senaryo, dekor, kağıttan Teya derle J'ebm1 Hiıll:vbı. Nar, ııaaut Her büyük icadm albm etakJiıııiıL 

declıgı tarih-::::-.. ·.? 1 korkunt menaif ve ~su= korumn& oflu yepyeni bir Karagöz kadrosu deriden aktarler huırlandıktan acm· adlarında tg arlııadlf daha pqda ... Orada r ınia lııiııulini, payms ..._ 
tM, Acaba ~ki? atte oy e milUr. ~ teslim edllmlştlt. meydana çıkarmlfbr. Hacı.adı. Tuz· ra, yine •inemada olduiu Kibi. tem• derele blr ~ kurm1lllal*r. Her .._ .-.-.--. 

fe) mı •• • ...ı mGddelum e IUZ Deli Bekir"i ve ıaire gibi tiplen sile geçilmektedir. te71 hazırladıktan aGDr& l'ellm1 va c.nı.cı. teJp.fı ica••-

Ba~~~~~ ~ ........,.°"" ile Karaıöz_ oyunu?u!1 eşbuı aruı· cKaraaözıt atadyumda. .. ::~= =• ,f= •= Mene'-. laa)'.._. ar ~ üap 
dum. Para davası na bazı yen~ ve am eımal.ar da ko.y- Günün vakalan. buaQnkü hayatı- lah ipekli kumqlan Makwdun Fert--..-~ v .... ..._ili telaıafa 

... muştur. Hatt& bu yenı kadrosıle mız, Karagöz mevzuu olarak ele ah· köyündet:ı evine cloldurmaAa ba41&- ... ..,,._ ~·-
Geçen sün. methur tarihçi Cla. Karagöz oyunu geçenlerde Sanyer nırk :n muell cStadyum> denilen mıtlardır, Böylelikle elll bin Ura de- Mone ..., bi,ük irada bina da 

Seipoltcı:'an tarihi eJime seçti. Necip Fazıl Kısakürek Halkevinde oynanmı~ı~ da.·· Gene yer de unutulmamışbr. Stadyum ka- ğertnde ipeklt Icuma.t ardiyeden çıka.- 11nlclard; ~ zam.o anwt. 
Fl'llDSISCa metüıde Kwwviilti ._. d • duyduğuma aöre. lamail Hakkı Bal- dar nefis bir Karagöz dekoru mu nlm11 ve bir kısmı Mabudun evine le hab.lemıek İçin o kadar ..._ 
ımaun 9! inci sahifesinde 111 ibareler davasın an vazgeçb tacıoğlu'nun Karagöz eıhası ara.sına olur? .. cKaragöz etadyumdu Be- bir kısmı da Topkapı dışıansnıda baş-ımiyet •ennit. bu nwlrutla ODUD U... 
dikkatime çarpb: meıthur ainema yıldızı Greta Garbo, şiktat kulübünün bir aenei deniyeei ta bir eve nakledl.JJ.n~lr. riDe cl1İpııÜftür. Hatti. ......... ._., 

-ı<•• Para piyesl etrafında. yazdığı bir komik Şarlo, münekkit Nurul~ için yazılmııbr. Bu oyunda bir çok Nllıa.yeı kuntaflatın kaybolduğu yedir. Mone Loedracla tUelMt ._ 
Fransa ve İngiltere b.ılan ara• yazı.da. kendisine baka.ret !cllldlll Jd• A~aç ve dünyanın en meşbu~ faresa mqbur aporculanm.m, epor merak· meydana çıkmıf ve zabıta t&hldkat.a N.Yyorlda .,-.... • rine fÖYle 

...ı 1119 yılmda cereyan ed• dias1le Necip Fazıl Klsa.kuret tara- Mikey Mav: ı-. vardır. Karagoz ban- Jalannı ııörmelc kabil olacaktır. be41.ıı.mıttır. O sırada lurmlar da w mektup aüallamiflir ı 
Bremule mubare'besiai Orderic Vital tından muharrir Peyami sa.ta, Tas- larm hepaile beraber, günün. yani Ne :yazık ki u.tat Abc:IGrkaclir Zi· çaldıkl&n kuma§lardan 2500 llra ıay. ·~ ....ap.. 
fÖyle anlatıyor: T1rl Bf'kAr gazetesi ahfb1 Zeyyat B· zamanenin nüktelerinden ı.tifade yanın bu eahada 7aptı1a yeailAler. ıneUndetl 1pekllJt Yalovaıua Qlnal'· ı..1111.., .. aııloliıliı-i - • ' ' pı 

«Galip twaf 140 ... aldı. Fakat btilıdJ& ft neşriyat müdürtl Cfbat edilerek oynatılmaktachr. . verdiii emekler. b6dia meHW pek CJk ~Ama a4mda l:ııldM .... •n• ' ............ Ne,... 
"-'ılıklı muharebe eden 900 kiti· Baban al8)hlerlne açılan dlva dtlD Bu çok yerinde bir pydir. Ancak bUMlli bir ,.tcilde. -..U Wr ..ıa. =uıdır. Aaa .S: iNDiMi..: laf ........ 3080 ... Wr _,. 
den ancak ie kiti öleli ( •). Dö.a. ..U,. ldDcl ceza ımhltem..mde IOD& Karagöz reperıwvanm gÜafin hidi- eilencea om.k ıw.-. Belld bir ~ ~ '"::.::; .,. caqa ftt. M ' ..... , ı . iPil •fllıl ıao 
.-ılerin tepeden tın.la mWa olma• enııJftlr. 11 ..ıerine. giinün vablanna uydur- güa t.....,. tmiblaiain 1rile W... içinde düi:lı:in aahlplıwlne s&tertp beklemek icabediyor ... ıt 
aile ~raber biribirlerine brp ailü Celse~·ı:.:~~ mak, bu eski tem~ sahuında bir decekleri IPJ ~ bü}'iik '8lk flatlerlnl ötrenmek fstem!şılr. ı.t. Mor.'a telsnfı . ~dmeğe 
kardeşliği duymalan ve Allala kOl'o ree:r ıatlda rm)ftlt PllrlllaııA Sata kallwuna ~. Ve 0 ~·• kütleleri ~ çslcanlamana.. o esnada Uıblta m~l&n Asıml ....._.. Hbepl...lea hırı ••• 
kast IUuetmeleri bu netice,. ....... !': Necip ~ Kı•tl•etta mlflıert* berkeai alabd~ ede~, betk-:'111, her bakild bir kayıptır.. .... • yataıa.ıruflar ve tahtttat deı1DJefUrl- Büyük d...._ llirçok ......,. 
yet vermifti. Muhasımlar yekdifs- lmalarmı tqıyan n csan madde)I ~ ..,...debilecep ayn bir tema- &Karagöz• pliJda_. 1lnee hırm tef>ekeslnin t.skender • ..._. ~ W.. fea adaa ...... 
ı..inin aalanm konrd.a.r. 01t18re- n1Uft eden latldaHI& ~ denm,or- .. bölüm& olabilir. Yok.sa bueünkii H ttl yak;.nda llf bile Ka- Fehmt, N&T, Mabut ve Hilseykıdeıı ...,..._ hılkll elina. Görecelmi-
cek yerele esir almalı tercih .nMr.• a: hali •e ır..a16m oyunlan ile Karasöz .. a • eeektir Lr.ıöz perc1.. mfttıeletttı oldUh meydana çıtmıt- • ~ ~ bp lılimleri, ldicill 

••• ı - mvuau llbebt " .,.. PeJa- ..dece his çocuk ei1enceei olarak : ~ il ~- Ma,.ol m. lfnimllar yablamıeKJarmı &n- Wrw ço~ anneleıhaiıa hastal•-
Keza • Düeflodan ......_._ mi 8afaıım intihal tan.adı fdl. Pe- kahr. s P , ... ar, ıa11nea. MalıBadun P'erttfiyllncfftf m- ...._ ~. dertlmne deva 1Hdmılls 
T.ı.. ·1 d • ,_,__._.-&.ı .1.. . Jlllll Safa malıkemede nfltteeddlt de- Ka ... •ö:ı! pek •alund• alikaclar çıplaklar .•• Ve Karagöz de bun!ann ne gl.rem on f'lt1 ~ O!'ada 91klan· :...-..:..t-.a:.. V L_ L.._...._ ~L c' -~et » enz. •. c~uaaa - '--"- bul _ ... ~... -- .1 d ,.,. __ , d L"f ") __,.._..... e .,. ...ur MllUQ-• 

lllnlann iptidoiliii! deriz. Daha falaı' böJle bir J;K1-- :mlmau.ıır;~ olan. bu vadide derin tMlıW ile ta· arasın a ... u\ael e15u mı •• mışlardır. ~ lııl ii liae ~ fa,.dala 
da ·-etmek ist:...- cK...muu- s&yledlltndıen dlnnın memedl kal- mdıklannın alakasmı ~eken avukat Abdülkadir Ziya Karagöz etrafwn· Dün ba ffde yapılan. arqtırmada ketifl ~1'Ja:'~ dar 
tl 

1
:_ maın.ıt olmakla beraber Peyami sa.fa Ahc'üHtadi:- Karamürsel de bizde da bir de eeaıelı konferw hazu}a. hırmlar J'lıblazmut. ipekU lmmat- llnuıer ...::.::.' d ~ın:e ~ 

,. • • • Wüfesincle mataJealnden b6yle bir mlna tstih· ilk d f Mm • . K • yor. Nac.keıi de filmanhP kadar 1arın blrc;otu but1Mla bulumn.q, Mak- e • 
Aym _..., 107 nca racma mahal olmadttmı kabul eyler. .• e a - t calZle - un a mqhur olan avukatın 'Karagöz hak· sudun kansı. Ziynetin de hımzlık ku- matlardır. K~edilen 1$dar ve teda· 

İM '' satırlara rulanıyorı Peya~ Safa, ikl eser arasında in ti· rag~z ~naryolan yazan, mo~em Ka· kında e1·. dikkate de .. er fikirleri maşları saklamak .mretne yataklık 'Vi um0er: içinde hirçoklanm ha m• 
"IH hal hükmüne vardıracak müna.sebet- ragoz. oyunlar. tertiheden msandır. d P o· ki g ya.ptıtı meydana çılttılmdaıı Zl:ynet rede anneler ~ 

«iki hUllD taraf karplaftJiı za• Ier olmadılım ktıbaI eyler. Senat'J'O mutl•rriri. Karasöz içinıvar 1~· ıyor : de ntatanmııtıı'. Toptapı cbp"tm.. •-lcfa ..........,._ ...._ 
man. bunlan binöirlerile düeDo et• 2-Bundan bqka Pe)'UD1 SafanıD mevaulana ...._ TMn' ız d •• .. ~ ,,j~ :3.:-= ya· ctaır.t q _,. i. &ar adktar k.... =ttHnrch!d alala ........ .., d 
tirirlenli. Calip. A••J'I 1re...,... -~ bJ'detUI! bemeıntıed Anupa h&• ı' ,..._. tıhncMld ha- ktUtm :.:i:rın, 8raılt. h baJumaQlhıllt mı ?·• ~ ıırliulf (lllfr '1f ,...... .......... .. 
olurdc. Hak kendi.iacle W• .... ••/il 11111 tefBlrde MI' Malwı• ,,.mınnıdan eaktlndar. e91mfı • Hltidleıta ~ile 8'IVlllmn tı&:nanr"e Hlnııt 8'11 W«rdlr. Hibwef Ferfdaıt & 
~ c....a. Hak - "• ... Nectp Puıl ta.bal eder . ..,.,_ ---· rı Karqöz etrafında lMlyiik emekler ~ ___ 4!:._ -=-:..r..: da el ... Caimaıı eaanna ~ haber 1 M •• ··- 2 ... 

:yıbrclL s ela MUffARE.. 1 - Peyami safa, N- "'-..ı - veren avultıat Abdülkadir Karamm· ....... -.o ....,..._ nrum P vertJmff ft taclı'ler lllll1f;rl& mld8r-
kard~~~ DO~ denini" sakftrelc tal"afından dlva mevzuu o- ..1 lstanbul Şehir meclisi lzasından• yük Lir benzerlik vardır .• Ve. bu IQltbıe ıtc!eret t~rfnt aft :tu- Atıf Koçun ölümü 
BE.,_, u Jarü kabul edilen halmıet Jltman- dır Türk. titmanlak rekoruna me*1lklba bulunduiu yemı en• DHlflan aJ'UIDAla ~ L-LL-. ..1 

"'*• . .. nm vaktlle Necip PaZılın .lr.end1.shıe ım:etır •Y"' rında bazı l:öylerdr hll& bı5yle giyi- llınlslar bugOn adD~ ~et: DllKIUllU& 
Y alnı.z topraklana haqı ıenyore yaptığı hataretlere ıetal>tll ettilfnl lf · • nilmekte İmİf. lft'dfr Evvelki gün sana:Mr Atıf ICoç°Ull 

ait olacağını teıhit lnaUIUDda deiil, ve ayrıca bir de1Alet ifa.de etmedittnf «Karasöz• gazetecı... Bana kalma Karaai& yapmamıt- · ölimıftnc!en bahsedemn kenc!fsbıfıı 
bir mer.ieket" laansi rejimin ..... beıır&lt, kan Biraz eTVel oenaryo muharrim tır. o Şeyh Kütterinin ortaya koydu- Aktör naaıl bir ad~dır Ha1' opereti sanattln °'f1~ 
caiı hususunda da aynı ~iiello W.- 4 --1!_~d~ Fazı~. Kı~:-ekb~ dl~ derlı:er. ~~~· Halbuki iu hir tiptir bit zam-tarda Karaaöa 'T/m&J1.l/Mt peı:_....._ __ __... ~denlftir.:.u!_elteki:trM~~~cteftl,. 
.. b~ vurulunnut. (Yanı t.a lakdlr- dalı:! mAU .,.ere gore bu tenddiıC•~--yoktm. A""1- - •- - - -ıs ~ ..... ,,.. 
de cliello. kanla _... hB ,..._ mnsum .,_ .,.,..dJltnl btta1 ve kat Ahdi.ıtbdir Ziya tam mlnuile ....._ F.W.. F.a 11 ele deledl ~ t. O&Dp AıeAll ll9ae ld: •Atllf Koo. binim. Dl Mıllt-
~yor. SeWN'ao.'tan olamuıia 9 d&=dan B~e= ~er ıstıd&:n bir .en.,,.o mut.Triridil'. Ve !' ar (Devama sdife 7 .._ t de) ==:,~=:~~ ==...ı: ::::...~ .:-.;:.. ~.:! 
nm edelim:) ,waııetc seaıe ok•hlktan 80D1A ldıla n• Holfrtv. aeD1U7oculan ıibi çala· J'llPN!8'ldlr • ..._-' s T. a ~r. 

... metamınm mtial"rm .-n111f ft pr. Yalnız ötekilerin hazırlachklan 
cOn içiirldi ..... ltallil .... JDM141bnmBl 111111 4lftdaa ftl8I- py fı1im haline aokulur. Sevimli 

Alla. ....ıelr.liae Roma ........ çUdilt clhtele Amme dlvasınm da 811• nublmki -. claba küçük bir beyaz 
• eokup aokmamlık Wımceldiiial kut etmeci 1cabeJllJeeelln1 aöylemlf- perdede laayal haline per. 
•lamak için iki s:iMlcıOl'V da.it- tir. Oataduı en aon hazırladıiı Kara• 
..... • vaMMW". iltek Ytcb1l9 dAYUUD m. IÔZ ~: cKasaa&s gazetec:b 41it. 

••• kutan& tarar vererek taranan. tef- e. .,_.. Wz ••r Kawel &mı6-
Şayet Frcneo da rejmiıd bini.,. htm etmıftlr. zi ~ cüretkir. sirain. becerikH 

Okuyucu 
mel<tupları 

~acplma 
saati 

wıtan+..ı ...._ __.. delil, bir röportaj muhaniıi olarak sönr 
Ahcl~atik'ıaTaliıtwCalit'~~ID KOÇOK HABERLER yom. Gaz.t•uwnauzubir~·ı =.::.. ı.-: = 
peblavm clivlftlr.llk nelieeyJ I• portaj aeyahatiae çakıyor. Mı11n, bil• edlldl. 1nı def& &*md& qdmaJ'& 
bit etseydi. •• Ve kefire ,eni A~ * 1't1 ar ~1 Kum.kapıda n)fanlısl tin Avrupa11 dolapyor. En meıhld bl.ftadl_ Qa!11 c~ W!r· 
aiızamı, ili aua@ed •••• ...... Pm8auıı bıçatla alclÜJ'eD ve b1D&• apilerte kaqdıkb ıörütüyor. Son cDtı bu tanıda sadece Q&ıll ieln-
Ydı lalıç .......... .,._ .._. ... ~ ~ &ada hak· barl:Klen dolayı kıtlık içinde 'buhııaan dekller dDttlntllmflftlf. kl bil JUL-
.-dı JanMlc1 ilt tahkikat b1t1rllmfft1J'. k .L d .... • . b" d-...c T>- _._ -t.. .. 'Jan d...._. __ _ , ... • .. ..... .,.. +la ••ıuek andan do- mıemle eucl' en seçbiı ıçm ır ~.. ..,.,....... ,_,._. -.... ü .-.-

K~ ld ~ :;';':..... ı.,ı Tim ._ anoa:. M9 ı.- bir kemik, iskelet halinde me~e~ ::;! :~:ı:e:: 
~ cermm • el n yaralamak auçundan da 451 te dönGyor. Fakat Abdülkadir Ziya 
tehıt vererek ballet~ydi ... _., ____ .....1.. neı maddelerine gllre, ceza batı • aenaryoeımnn her par~wnı fevbll- hlplert vardır. 

Keflı;e t>.. medemyet _,...... meal tsteille muhakemeat yapılmaa. ele itlemifti.r. Kanaöz Loıwlrap, m~ ~1:ıı. ~ 
ela o derec korım.ı- g.._, ibere evrak blrlnct atır ceza mabke- Berline. Ka~ Atmaya wira· Baıb&hlan tram.ft1fa,rm. 'fUfıet1 
vuati olsaydı... Hatta Karaaaala... meslne yertJmişUr. maktadıır. mal6mdur. K&~ mim-... * Tc8toparan civarında oturan ~ ıw..rı... tarza ela ayıtea tin ert;d)e .. _ i8ld ,__ 

Şişli Halkevi düa erzak dağıttı 

• 

Tarihi okuduktan ve rady• .. Rllllra adında ihtiyar bir kadın hu- •ema --"--- .__...._._~-Lta• m uııo" vataat-
-.1......_ --- de edebDmıeUdlr. SelMabhn llCl-

mesini çevirip fikri llllObyeseı. t.aıanDUf ve 11Aç lçmelt isterken 18IL- dır. Senaryocu J'•nl-k ıeyleri ter Iıpı:ı mabl bir .-ate ınt:dltn ali- ""11 BMUri dlııl,. ..._... dahilinde Mefnıtlf!t, hriköJ .mahalleı.-
PllPblda- .._.,. i1ZI 1 ..... .... IJl)ıkla kellllP leer* ö~. Ad• .. ettikten ıonra..-bunun için lbılll talıtal'daıl rica Glunur. ıtı. llleld"9 ... -... W mlllbtat aDıe19 1 taa fualJe. IOllt .... 
_ _. .-11s- (Ya. NI) -. dııktora ıaratmdla 3- aua- _.__ .ı .• _ _ı__ -L-. ..:-1--'-' ~ 41!:!:='"'~ -.-_ ....... _.._.- - -- ...._ Wr a 7111 .... _....~. JIB•IDD'UBU auedlD a&n~a-.nU:- .-uıır. m,....._.~-V:cınnıı,._ _________ _. - ..-.,... • ...._.__.. __ -- ....-

(•) Tertip hatası yok. Yalnıs Ot klfl ftlhat llflrtımfftlr. Karagöz yapan Ultaya aapanf et- a&Gnttyar. 

- 1 tihan günleri yaklaştıkça \ . . . Dütün bir yol. yedi 
içımdeki ferahlık. artıyor bay Am· dera almıtğl". baıladım ••• 
c:a ••• 

Bay Amcaya göre_ 



Sahife 4 AllŞAll 

1 . "ARiHTErt SAHiFELER 1 

Mest Selim'in meclislerinde ... 

Q!tX•Jd 
Rapid takımı Ga~ataaa- 111 

ray ve muhtelitle iki maç 
daha yapacak 

Romanya 48.DlPiyanu Ra.pld takımı
nın Feneıbah9e ve Beşiktaş ta!şl.ml-
da a.ldıtı muvaffakiyetJl neticeler 

' Kanuni Sultan Sül~ oğla\ - Altmdalti at. kolumdaki ,.h-- Qzerlne oehrlm.izde llt1 maç de,M. yap-
ikinci Selim, Makbul lbnhlm paşa- ba.z ile ka?bimdekini tasvir rÜmU%U- ması hakkında k!endllerine müracaat 
aın düğünü hazırlıktan ._ıumda nu p.mil olnrak çarçabuk bir beyit edtlımlştlr. Takım bunu ktı.bul etmlş 
(930 recebinlı1 altıamda) dtinyaya ıC>y)ol ve bu maçlann cmnarte& gün.11 ee:ret 
g.!lmi§, bu meserretli rıün1erde doğ-1 Demesi Uzerino, Ali Efendi de stadında Galatasa..ncy ve pamr günü 
ma.sı ömrünlin zevk.u aafa. fnii qret J derhal: de Fene:ııbahçe stadında Galata:ıara.y, 

S 1 Z E 
Bir Harika 
Sunuyoruz 
Dttxıyaıwı yeni ruyam 

&öNULLER 
BiRLESiNCE 

Yinnhıci asnn tltretlcl 
bir şliıi Yaratanlar: 

il 

Hr geçeceiine delil tutuhnuıtu! ı Beş.Jktq, Fenerbahçe muhtellti Ue 
Şehzadenin hayab bu kehaneti Şa.bbbı himmetin de.'ft!nde olsun olması kararlaştırılmıştır. Bu husus-

tekzibebneJil berkararl ta şu tebliği. aldlk: 
Rapfd magl:ırı tertip beyeUnden: 

~:averrih Muatafa Ali Efeııdi Olur .sbette hüınayı saltanat bir ırün Romanya §amplyonu Rapld takımı 
wnumiyetle hükümda.rlann inü it-- §\kA.rl aşağıdaki S üncü maçı yapo.cakhr. 9 
reti baklanda ıu mütalAayı yazarı mayıs cumartesi Beşiktaş Şere1 .ta- 1

1 
(Şarabın zuhuru Cemıit tecriibesi1e Beytini yazarak takdim etti. Şeh- dında saat 16 da Fenerba.bçe - Be-

JEANETTE 
MAC DONALD 
NELSON EDDY 

vuku buJm1 r olduiu için koenne pa.- :ı.&de tah.aio n. takdir ile ıaire yüz şlktaş B takımları, saat 17,30 da Ra-1 
diphlara içilm~i bici.ati ha.ene ol· caik.kei ha.sene> ihsan etti, (2) pid - Galatasaray, 
muştur. Hakikaten blde içmiyen ta- Şehzade Sultan Sel~ cgül renkli ~manyad.an gelecek oyuncularla 
cidarlm- kıvamı.na gelmemi, tarap b~deleu içerek bu §8.Jrle~ ve mus~-

1 
Bukreş muhteııti ismile !apılacak 

....:ı..· h k. 1 I cih d bipler arasında tath vakıtler geçı- maç: 10 mayııı pazar Kadıkoy Fener-
• ...,ı an. a ır ar; ne a ve gaza rird' bahçe stadında· Saat 15 30 da Gala-
bezminde düınıanlann kanla dolu 5ı. k b 1 · d c··11·b· b tasaray B"""kt...a B tabmlan saat k. il I · d 11 rl '--d-L d anca ey erın en u a ı ey - ""i'' •-;r , 

e e erın en e e ne &a on, ne o ik.d ,_., 'I b" .. 'd" c·· l 17 de Galatasaray, Fenerbahçe, Be-.. l · d''-"b J kırm mı.ıs ı e a:nmı ır ustat ı ı. uze . . goz erı. meatane uzu a arın ızı ..J l . k h d l şıktaş muhtelitı - Bükreş muhteliti 
dudaklan badeainden kam alırlar. ıaua an cana can atan anen e er- R f b l l . 
H ·ı ı· 1 rl d hJık·· d l k den Acemzade Mirek Çelebi Şami umen ut o cu arına 

usuaı e m~ ıs e n e u um arı • • • • 
pnile mütenasip yüksek himmetler, Şeybzad.e Mehmet Çelebı, Adana!ı verılecek zıyaf et 
)t\tufla.- kerem vo cömertlik olmaz.) Tamburı Şeyhzade Mustafa Çele.hı, Misafir Rumen futbolculanna bu 

Ali Efendi padita.hJar için gece Kuapzade Nayi, üstat bir neytıraş akşam Taksim Belediye gazinosunda 
gündüz içmek •ureti)e olmıyarak dahi olan udi keşçi Memi, musahip- maçların tertip heyeti tarafından bir 

h ft d b . ., · ,,_ , 1. ı.. .. lerindeo cilmi edvarda kamib İs- ziyafet verllecektlr. 
a a a ı., ıı..ı gwı gız ı C.r.,rfU nu~ k . • ç 1 b" h M k l l l • 

ile gam def> eylemeğl caiz ııörüyor! taJA>ullu Be taşı Meşrebı e e ı, F e t ep er at etızm 
1v''· 'h A ık d • •· ,...._ ve ıaklaban nedimlerden Hocazade b" • ·ı· .... 23 t 

..... cm ı pap za e, ;.uı .__.. Ço'-·· d" R . ( 3) .1 N' A i Nakk ırıncı ıgı mayıs a 
man'ın Yıldınm Bayezide ıelinc~e ..,e 1 eu . 1 e ıgar . . af F d d l k 
kadar ck&.firlerle> ~ok münasebette Hay<lar ıe~denın has meclıslenne ener ata ın a yapı aca 

Baştanbaşa renkli 

AYRICA 
Modern bir 

facia 

FENA 
YOL 

M 
A 
R 
M 
A 
R 
A 
da 

BUGfiN ..ı 

lstanbuldan 
bulur.malanııa rağmen içmedik! rini revnak verırlerdi. Nakkaş HB1Ydar İstanbul maarif müdürlüğü spor ve illi 
be ed' T rihin' b' • e d Sultan Selimin resmini de yapmıştı. gençlik şubesi tarafından tertJbcdilen kahkaha kralı 

yan :ıyor. a ın ır !enn e: \ Bu cbezmi haslardaki iyşü nuı ve ıru?ktepler 941-42 ders yılı spor !aaU
(TA Timur varta.sına dcğın Baye.o "-· h b k ı· ı d ·· ı yetinin kapanı«ı münasebeUle 23 ma-. H hb __ ı__b 1 "_ k c...,... uruıı aı ı. mec uı er e go- ., 

zıt ar. 90 et cmoa. mı ....... ızı ili d" yıs cumartesi günü Fenerbnhçe sta-
- Sırp pr~nsesi - elinden ö~endi; r Nkk 1' H d Ç k d' R . dında büyük bir spor bayramı yapıl-
Ali paıa - Çandarlı - muavene- . a S§ ay .a~ ve 0 ye .1 eıs ması tekarrür etmiştir, 
tile ,arap ve kebap meclüıiJcuruldu.) ile Durak Çel~bın~ Sultan Selım hu~ Zengln blr program altında tatbik 

Ve diğer bir yerinde do (Ali Oa- zuJL ':!1'1da. hıribrrdl~~me 1muard~zal ~ek· edilecek bu bayram.da kız ve erke~ 
man'ı g"-~ '- t · ı Al' l 1.DUe ıetım ve uşnam an, ış en ıı- talebeler arasında atletizm birlnclllk-

n WUU! e meaıne •~ep 1 · yı]l k öt··ı · b'l "ld" paoa oldu.) diyor. n_tı;mıı y\.İz. . ı. u en ı e gu ure- leri yapılacak ve kırmızı ve beyaz kü-
Ali Efe dinin (Maha · ül" da ) bilın denılırdıl me futbol birinciliğini kazanan Hay-, 

..:..al . d 'c1 

1 ) b h stın a d~x.: Çokyedi Reia cahil, Nigari ise d.arpaşa ile Işık llselert arasında da! ...... esııı e u usuı a ver ı 1p . • . • 
)·" t d h f) d cnamza ıaail:t ıdı. Ancak cfah11 il- hususi mahiyette b1r futbol maçı oy-• ma uma a a etra ı ır: . , . kt 
(o Orlı . tifelerde ve ba~kalarına tarız dem- nanaca ır. 

GEÇİYOR. 

Sokaklarda ... 
Tramvaylarda ... 

Caddelerde.., 
Kadın, Erkek 

Bütün llalk_ 

GÜLÜYOR 
Dünya kahkaha p.mplyonları 

1 

' 

aman ve an Ga:ı.iler tarap l 1 . d tk· . d h . ı_ _ ·ı 'd' I Merasime sporcuların g""lt resm1 
ı . · k d riki . enn e> ısı e «ze rı ...a.-tı > ı ı -,, 

mec ısı urmaz, meze le a ıörlip ''"-l Sel. b"' 1 k .. lle ba~lanacak ve bunu müteakip kız 
h lm zJ d An ak b b ~ tan ı.n oy e zev u ıurur . 

ıar o~ o a ar ı. c azı azı I' . . . ve erke.le talebelerin atletizm müsa-
ıofra balıocl"' hazır bulunur, ümera• ıçınde •ah~luııı akp~, ge~esm~ aa• • bakalan başlayacaktır. Kız mektep
ya, büyük gazilere lltifaten dolular I hah ederdı. Yalnız hır had~e bırkaç lert için tanz1m edilen programda 80 
aunar, herkes yükünü tuttuk.tan •on• g\in onun _hu. c~afa bezmıne> dur4 metre koşu, uzun, yüksek atlama Ue 
ra kendileri akıllan başlannda hıu~ gunluk g~t~!b: • . ~80 metre bayrak yarışı ve el topu 
me çekilirlerdi Musahıbı Nihanı Durak Çele'bı mti.sabakası vardır. 

Hüdav'lndigAr Mu t Yıldırım ulında Acemı:ade idi. Kardeşi Ka- Erkek talebelerin programında 100, 
Bayezit ç~lebi M hm r; 'ikinci M 1 ya ile birlikte Dukekin oğlu Ahmet 200, 400, 1500 metre koşuların gillle, 

LOREL - HARDi 
MEKTEPTE! 

· ' h 1. leri e • _L•u- pllf&Jlın ma.hremlerindendiler. Du· disk, uzun ve yüksek atlama ile illOO 
rat ıae « Al ce ıs• > ve mmıuııp· _._ ç 1 b" ,_ d ü 'd" K Balkan ba'"'ak "ar"•lan bulunmakta 
l · d" l · ·ı be _ __. Ta.ıL e e ı -.eınançe e ıtat ı ı: &• ., • J ~ -

en, ne ım erı ı e prap z:mi eoer• d b le b" çaJ d b" "b' dır ' 
lerdi: onlar da elleril• ümeraya do- r•. d aı • 11 sa: d"ar ı: 

1
m ır- ı:iu müsa.ba.kaıann seçme1erı önü-

ıuıar sunarlardı. erın ~n v.· gece gun uz pa~ annm müzdekl pazar sabahı Fene.tba.hçe 
Fatih Sultan Mehmet ve Veli Ba- baremın~en ayrılmazlardı.. . stadında yapılacaktır. Müsabaltala.rda 

(TÖRKÇEl 

ALEMDAR -Millide 
BUGÜN Tez;, s .. rhat iimera.eı do mec.Uı ku- Dukakın oilu Mm~ valıaı olunca, birinciye beş, ikinciye üç, üçibıcüye 

ı ... ,. u;erler ve muzika lle naıbet vur• ,ehzadelere peşkeşlen arasında Du- bir puan verilecek ve bu suretle mek.- Aynca: Dün,a rençlitlnl dalplar 
dururlardı Nezdlerinde duh rak Çelebiyi de Sultan Selime gan- tepler atletizm şampiyonu meydana 

' mem ve- d · · S ı· b' 'k' d f D -x..-zfrleri v• gaz ümera "'f d yiyi ermııtı. e un ır. ı ı e a ur-~ çıkacaktır. 

İçerke.ı ıot:ıbet e11nuınd:a :-..b.! sazını dınıem: · güzellikte kemalini, lstanbul muhteliti mek-
aru etseler hatt& hazan k dil rln- edebini, müıahabeainin hoşluğunu, t l uht 1 ... 1 den a..r•ele'r bil h "..Jte]n ~~ ıillhııorlukta da meharetini görerek. ep er m e ıh 1 e 

.. -...- e Of goı ur erUJ. ı I ~ 3 b · · · B k l k 
Jldnci Veli Sultan Bayezit mqbur 1-.ztl ça mkagail~ v e et?~ldiklftı. u IU• arşı a§aca 

kwnandaı.. ve eadrham Gedik Ah- re e ete m ~ ırz> ettın ten aonra ısı ~yıs spor ve gençlik bayramı 

baJJnde coşturan 

KOLEJLiLER 
REVÜSÜ 

met papyı böyle blr mecliate eııık.i Durak Çelehı ıehzado tarafından ev~ günü Istanbul muhteııtı ile me.lr.tepler 
kJrıine kurban etmiıtil Yavuz Sultan vell mırahor. ıonra defterdar nas- muhtelit! a.rasında, maç yapı.Ima.sı 
Selim ealt.AM.tı eanaaında filtuhat bolunmuştu. ba.yram tomitesı tarafından kaxar aı-
pilelerini böyle İfret sof al k Durak ÇAılebi defterdarlıktan son- tına alıntnl§ ve keytiyet alAkalılara • 

~ ln! r ~ a~- n. eelızadenin lalalığı manaıbma da tebU~ edilm~tir. İstanbul muhtelit!- ,. 

Bütün ,ençUtlıı. biltiln ta
lebelerin, bütün beJecaoh 
n Jı::orbnt fWm meraklıla· il 
rmJD asJ.edikJeri 'Y9 bekle
dikleri nauanam blrlkalar °!a a md' • ıa~!_I~~ cprap ezuıı- nai1 olmak Umidine diltill lataobula nln nasıl blr kadro ile sa.haya gıkaca-

DI> na ıren tertıDeOer ve hazan dd' F k bu .. 'd" b · . k ğı hentız malum değildir 
mitrofinonya tenaviilUno kanaate g ı. a a.. ~ı 1 oea gıtme - B k · hlrltan 
ıercı· ı d ti d"'" Has~ le kalmadı; Kanunı tarahndan boy- o s maçı 
,... __ !• dran ad~ 1 P ?.. ıgı , __ 

1
an nu da vurduruldu. Buna sebep n• Boks AJanııtınd3n: Bölge bokı! bl- Bugün matinelerden itibaren 

'-An ı. u unu ın eme&.ten zev- ır• v • ..._ u111o1 "-
dı.) oldugu Jayıkde anla§tlamam!.ftır. u ... c !"' .m....,.a.bakalan 9/5/942 cuına.r-

K . Sul a,, Yalnız müverrih Ali Efendi tarih.inin test günü akşamı saat 20 de Beyoğ- ALKAZAR'da 
anum tan JU!eyman da ıenç- L--ı L ____ d o k ç ı~"-• !unda Halk mneması salonunda yapı-

u~· el • k F l.NUJJ mamıı AJ.lmllO il ura c CIQI" 
~u:. e ıarap ıçer ve zev u ea a. . ili lık ] :ı_, k b' k 1. laeaktır. Tartı ayni gün saat 18 ııe 

musiki meclisleri .kurarken, ihtiyar- run a ta eı1me artı ır. e une 19 arasındadır. 
L-nca bu ....:Li hal "-' d oyunu yaparal (bazı mtlfeıtler il, ============== ~· ' g..., ,,e mecua.ıer on il d ' Sul S"l "t.. • 
.ı ayak çehni ti eyrp tan u eym.ana vanımo Mühi b" k 

'Ali Efendi Jk~nci Sultan S8lim hu- ~lk.a eyle.mit} olduklannı beyan ile •• m ır onferans 

Dahi yazıcı (EDGAR W ALACB) 
Jn fÖhretı d1bıya.yı dolduran ve 
b'Dtün dillere çevrilen en btly1Uc 

ESEBİ 
1-.bnda da: iktifa ed1)'or. Beyoğlu Balkevinden: 7 mayıs 942 

Du k Ç l _ı.• perşembe günü saat 18 de Halk.ev:lm.1- KANLI JEHD•T 
(Otuz yıi kadar tehzadeliğindo ir l rb ~llC'Dı . menauplanndan z1n Tepebe.şmdfıkl. merkez binasında 1 

ntt r-.:.J• örü .. o an t.ı.ın' u ıaır Mehmet Ulvi doçent Hiiseylıı Na.il ta.rafından d870 [ 
• rün~ zamü b~ndın~l .....,,~1• 8' ,L nmuş. - anası bir Rus cariyesi idi - .... h-
um "' e ı e geçırm11 ı&en. ae· d d ft d "- . .. r: Jrransız heızlmetinden doğan b1r ce-
D.. L! b ı· bi - '-' za e e er annın "'u ikıbetı uzenne mıyet ?e atya.set telAkk:is1 ve tenkid1ı 

seıur a ıne vannaz., r Ya.ıut na- __ ,n L _ ı1 k le • • • · 
-· '-- __ •- d ) _.ı_d V1Wimeye &ap ara endıamı tama- mevzuunde. mlihlın bir konferan3 ve-
-zını ~ya &omıız ı. ırc:ı<.&O. o- rd" M • .t.. 
tind b lu men l§rete ve J. e_,uanelere 8yle ttıecek:tlr. Herkes gelelbllir. 

e u nuyor. ~- ~--d k' d d Lt- ··rü]· S . .. uawuı ı ı !§ATI a u..,; go mu 
u~ ~~ ID teh:zadelijiıı.de oldu. Nihayet bütün zurefa kendisin- Cenaze merasimi 

:~ail.. ~ «Men > m
1 
flptelAaı. cUzel den u.zaklaotılar. Acı.Jı:J.ı bir kaza. netleesinde pek genç 

_,uz..ı fAJr anaabr ı HU.eyin Celll . . . . )'B§ında irt1h8.lln1 dfhıktl nt13hamızda. 
Beyden başka roiaillküttaıbı (GUl vo ,.;ult~ ~mıçilİ t-ğ~r cylranı ~: blld1rdltfm1z Tunçell mebu8\l bay 
Bölbill) razım: Mnllna Fazlı. Şa.nt, • "drd e ~-'~m. matd~il Mltat Yenel1n oğlu Galatasaray ltse
Konyalı Meşami, San Rami Çelebi, ~ mu ot tuta~ mı1CA9la eg. • .sl doktmuıcu auu:f talebesinden İlhan 
Saray hocası Bali Çelebi - aaıl ismi lerdı. Tec99ilrleri sürekli olmadı. Bil'" Yenel'ln cenazesi dfuı Amerikan has
Aruz -. H&temt. vfu Firlll. Mer- lcaç gün ıonra eıkiM gi'bl keyiflerine ta.nesinden t:aıdınla.ra.k ~tep ar-
..1n __ r _.,_. · 'd • d . __ ı_ daldılar '.ltade.,,'1.Iarmın elleri tı.strllnde Nı.a-+ ..... 
Q\Uil ....... ı yınnı en zıya e f&lr -..w.- · ...,...... ~ 
Nııniyeti dairesine kabul olunuyor, . ~inci Mest .Wtan. Sellin. veh. z.a.d.e- camislne ıröt11rülm1lş ve orada cena~ 
___:ı_ ı:x.:......J b" l I J d :ııam.uı kılındıktan sonra Ferlköy me-~a: meclislerinde hazır bulunuyor- .,.U>Qe oy • mec u or e ıçtı, ıçtı... _ 

Pad' hl x..._ '-'-' ·•- zarlı& .... & defne~. ludı. Kopuz çalan ve (Jlmi edvara) ~ !1!5uıın z:eıvıcini de İ§areua Cenazede orgeneral Fahrettln Altay 
dair eeerleri bulun..n Maniaalı pir liirdü. Nihayet yeni yaptırdıiı bir ha· De tehr1mısde bulunan mebtı.slar, G&-
1'.>erunt dahi şdıza.denin be:mı.ine gi- mamda da 1çtfli iç.in '51Um dö§Cğine lata.sa.ray nse.,ı mildft:rtı be.y Behçet il 
wnlerdeudi, dllrtll. Ancak o -rakit h.abrlıyablldl ff daha birçok MT&~ ne mertıumun 

Sultan Selim, mu.aabibi ve aonra ki: mektep aıbdaf)Cmdan btr l'tÜ'UP 
e~oa11 olan pir Nihat Durak Çe- Bu mecli:r. bayle kalm.ax, mc.!tler ha.sır bulumn~. 

•The Clmson C:lrcle.ıı 

Tüyler ürpertici ,saJ:ııneleri, esra:r-
eıı:ıg.12 vakalan, kanh ıtergüzeot,.. 
lerl, harllculAde macerala.rı ile 
seyircilere hayret ve d~ sa.
çan, k.alblere heyıeıca.n, ruhla.r& 
korku katan, mevzmmda. binb1r 
valı:a gizlenen intikam ve kin1n 

llham ettiği. taclalann en 
korkuncu ... 

!-

Öldüren Bıçak 
Meşhur Ş&r.lcıc.ı Kovboy 

l'BED 8COTrun 

En heyecanıı ye e:n .. üel 
ftJmJ.. Blyüt fedald.rbklarla 
tertip olunan bu procr&mda ~ 
JU buhna.lı: için J6tfen tam 
ıeans 1aatlerlnde teod.f edin.b 

lnm baze.n evine gider, orada mabmor olUT 'bfr ıftnl , Kedern atb.dqnmzm acısına can-
boşça ,,akitler geçirirdi. Siileyman K.lni ~ dan 1ft1.rb eder, :tendtsbıe " mah- Topla.nbya davet 

Maiyetinde bulunan ıairler ara- Eebak la.tanl:ıul Valisi ~ ~ ~ :=- Dariişşafab Mezun.lan ccmlye&ln-
Dda cmilşaare> eluik olm.azdL 4elıı 
K.endiai de ıiir He lotigal eden Sultan (1) Nuruomrıa.nlye kMOphtın.oohıde T E Ş E v K O R ~ 69 unou y:ıldönü-
&Jim hakemlik eder, bu şairlere ih- Yllmlalar arasında. numa.ra f2'M. A mil 10/V/194J pa.zar rtmf1 sa.at 10 da 

e Mayı.s 1942 

-
YAKIN AKflAM SARAV SİNEMASINDA 

Mevsim.in m eğlendirici ve en kahkahalı komedisi 

PERiLI EV 
i'Jlmlııi takdim edecektir. Beklenmiyen vakalarla dolu olan 

bu çok gttzel n ne§eli .t1lmlıı baş rollerinde: 

Frank Morgan ve Blllle Burka 
Atla.rcasına gülecek ve hoş vakıt geçireceksiniz. 

BU AKŞAM 

MELEK 
SİNEMASINDA 

ANN SOTHERN 

(Çam sakm) 

LEW AYRES 

ve 
MAUREEN O'SULLİV AN 

tarafından nefis bir surette yaratılan 

apkın kız 
E~lenceli ve bissi sahnelerle dolu büyük film 

Ayrıca: Renkli MIKI MAUS. 
Numa.ralı koltukların erkenden aldınlma.sı rica olunur. 

.. um.:!:::~~ ŞARK SİD9ID3StRd8 ~:~A • 
ARABACJNJN KJZJ 

Şa.heserlni tekrar göstermeğe başlayacaktır. Baş Rollerde: 

HlLDE KRAHL ve HEINRİCH GEORGE ~ #'------• İstanbul muhitinde ------••-,~ 
Şaheser filimlerin haftası 

Sinema ıeverlerfn takdirlerine mazhar olacak senenin iki 
büyük fllıni bir programda 

Bugün Matinelerden itibaren 

ÇEMBERLiT AŞ SiNEM ASINDA 
1 - (VATERLO KÖPR1'St1) n (REBEKA) şaheserlerinin 

lld büyük Yıldızı 

LAURENCE OLIVIER ve VlVlAN LEİGH'in 
Müştereken temsil ettikleri büyük ~k ve ihtiras filmi 

DZTDRAP Gle:CIESo 
2 - Slnema ııeveırlerl IUI'ekli ve meraklı heyecanlara boğacak 

SOKAK KURTLARI 
Bqtan başa macera ve ııergüzeıtıer dolu emsalsiz bir filim 
LtJTFEN DİKKAT:: İzdihama meydan vermemek için lütfen 
tam seans aaatlannda teşrif olunması ve 8lrıP usulüne riayet 
ederek Aeden bilet alınması rica olunur. 

111- Şehzade!Nqı Çallıkapı 

TURAN AZAK 
Sinemalannda: BUO"UN Matinelerden itibaren 

lld büyük 1'1lim birden 

1 - Beyoğlunda 1 hatta oyn.arul8.n bu senenin rekorlar 
§aheserl, dlllere destan olmuf Binbir gece ma.sallanndan 

Ali BABAve 40 HARAMiLER 
Türkçe ıözlü • Türk musikili 

Muhtqem mizanseni, fevkalAde "temsı:ii, göz kamaştırıcı dekor· 
lan ile ıtrıema aeverlerl teshir edecek senenin en büyük, en 
cazıp ve en bariku1Ade Türkçe aözlü p.rk efsaneler pheserl 

2-GANGSTER KADIN 
Bqtan ba§& meraklı ve heyecanıı Amerikan romanı. 

Yer bulmak için l11tfen. ta:m ıSearuS 1&atla.rınd.a gelln.mesl. 

Kalbleri IODSWl bir heyecanla titreten ....• 

Gözleri esnınn dehşetile örten ..... 

PAULETTE GODDARD ve BOB HOPE'nin 
Zafer Abidesi 

KADIN ve ŞEYTAN 
Yann akşam LALE Sinemasının 
§8re:f haftası olacak, bütün lstanbulu ı.:evkle yerinden 

oynatacak tu·. 

Beyotlu H.aJ:kevhıden: '1 Mayıs 942 
ptqem.be ırQ.nü ae.&tı 18 de Halltevi
mlzln ~ merkez binasın
da 11oçenı Hfisey1n Na.il ta.rafından 
cl8'70 J'ra.nBıZ heozlmetlnden doğan bir 
cemiyet ~ ııiyaset te19.kkf.!l ve ten
kidb mev:ııuunda. mtnüm bir konfe
rans verllecektlr. Herke$ gelebilir. 

Eminönü Yeril As. f. Başbnhtuı
dan: 15/ŞUbat/942 ı-a.rlhlnden l:ı&vla.
yan ve 16/Ma.rt/042 de lıi.h11.~ buln 
ve tubede kayıtlı au.ba.y ve askeri m~ 
murlardan yoklama.ya gel.miyenler1ıtı 
1076 sa.yılı kanunun 10 uncu :me.d.de.sl 
mucLbince ~run.al&n yapılmak iıme
re acele şubeye gelınelerl 1l4n olunur. 

l · d' (2) Aıı: Nadhatü&WAtın, Bay Mab- B1r kBm netlces!nde kar oJAtı pn.. 
lan ar vcrır •1• • , • mut Kemal f&1ıtn be ~ ,ch .. mfi tiem:tl1emel: ,.. bede.va. b.1r illmi meıctıepte httJ.ruıacaktlr. Adresi bi- Türkiye San'at Mektepleri mezuıı-

Sul~!1 .Selrm bı~ ara ılmıy~ d~- zndcnin a.tını zfkretnıed!thıi habl'ta- p ta'ltmalr 8U1'ett.71e bQyQk btr tma,.. lfr:ımiyen .,eyn d~ olan bfttıın 1 lan cemiyeti başkanlığından: 
Zayi - İstanbul dördüncü oubeden 

aldığım 31/19151, 19692 sayılı ~t 
tczkerelerlııl ka:ybettik. Yenl.slni ala
ca~ınuzdan e kl lnJıı hükmü yuktur. 

ba muluzım payesınde bulunan mü- tıyor, ~ ıast.eNn gıt. doktoru B Hn.ttı me:tm aıbdaşlara. davetiye gönder-ı 5/4/942 de toplan:ı.nuıyan senelll~ 
T~ilı--~ustafa Ali ~fendiyi divan ' (8) Au e!endi bu ısını d3.iın:ı. <B ... Ba.yrt>ye etıedl ~ ~- med1t1m1zden bu 1lAnm d.aveUye ye- kon.gremlz 10/5/942 pazar gunü saat 
htıpl ne almıştı. Bır kıtı g{lnil Ali yedi reis) d1ya J"B.Z9.l'. DJter tartblor~ =ı aucanm.. ıtı:ııe sayıhnası ve o günatil öğle yemeği 10 da Eminönü Halkevinin konfcran.s 
Efendi .ile birlikte ava çıkmıştı. Şeh- de bu ısım beD1 teedd~ ~ QeıiP81Q ~ q aı1f tçın, eJ!::;tnek kattla.rmm beraberlerJn- salonunda. toplanacaktır, Btilün fı.zn-
zade dıvlln katibine iltifat iloı rei.'Je tebdll ed11.ınlJıtit. I ~: "h:nliiı: de met4rflm0ıSS l:lca olunur. lann ge1meleı1, 

Kumkapı Çifte"ellnler caddesi 4{) 
numarada Poli.ksenı Atanasynd1s 

Yaat Atannsyadis 



/§in sırrı! 
Genç bir ieıtidat, yazdı~ hili· 

:releri, Bürhan Cahid' e gönder
miı; hikaye ye roman ,,olunda ça
latınıa mava.ffak olup olamıyaca--

lım ao~. 
Muhanir ele, bir gazete fı.ba. 

mı.da bu b«rYeeli genç kıza cevap 
nriyor: c... H'ıklyeden romana 
eeçioeiye kadar bir yığın ilmi mer 
eklen geçnLelidir .. .> eliyor. 

Bu işin emı bu kadar mıdır, bil
miyoruz:, fak.at bu kadarcık da ol
u bizdeki romancılığın foyaamı 
meydana YUnnağa ::reW sanıyo-
ruz. 

B~rekeıt yersin, kit&p ha.sanlar. 
romancılıkta., .ayın Bürhan Cabit 
ıiJ:>i titiz değillerdir. Yoksa kitapçı 
vitrinlerini bugünkü kadar bol ve 
allı, yeşiJJi edebi roman1ar1a aü.le
mek biraz zoor olurdul.. 

IST ANBUL HAYA Ti 

Sıraya girmek 
meselesi 

Madagaskar ada 1 
GünLınıdnberi gazetelerde bir uı

etJJÜ§ de ikramiyesini ancak timdi ru dedikodusu IÜrÜp cüfiyor. Bi
mi alıyor;>.. Y oha bu, başka bir aek yerlerinde. bilet ııifelerinde, ka
foımaliteye ıni ip rettir} •• > labalık pnlen kapı önlerinde sıra 
Eğv bizim MnJşımız doğru i.e .Vzetmeli, diye Qlllakalem yazıb.yor; 

eynh t.. Çünkü cçok çocuğum AD.kara Belediyesi örnek gö~ 
nr, mnantn yardım b diye başvu- rek İstanbul Belediyesine öğütler ve· 
raıı ana, aradan geçen on eene riliyor. Velik.in, matallah hepimiz 

Yeryüzünde şemsiyenin en bol olduğu 
memleket Madagaskardır. Her Madagas

karhnın en az bir şemsiyesi vardır 
zarfmcl~ ya çocuksuz kalmıı. 7B kös dinlemişiz. Y azılam, çizilsin, is- A ..J k •k h • ..J 
~uklarını anasız bırabuştır. tene iıstasyonlara, iskelelere, gqe aanın as er lı ci etincıen 

ln,aJla:h korktuğumuz gibi de- anlelrine. llİnema, tiyatrot gazino ka- • ı_ l 
ğildirl pmrma çsğırtkanlar dikilsin; cBa- ları zengın, manau a 

Og"' ütler!.. ,,_.1ar, baylar! Lutfen sıraya giri- . . . . _ . 
• . ler Dİz» diye avaz avaz haykmımlar. İngılız kuvvetlerınu:ı çıktqıı ha.her 

Dr .. J:lafz Cem:.al m, pzÖe .. ü; Para etmez «Bu sıkıntı anamda verilen Madagaıakar adası Avnıpa-
den brrın<le cEvlatlanmı:za g ukal"1 - 1 d" oal nın cenup domu:nnd• Portekiz!•"-• ık1 b" oku- aııgm sarası DU ıt ıye an e-· -. ~-
lerim> Daşl ı ır yazmnı ö le susturur, aıen~ bı1diğim.izi yaparız. Mozambik müstemlekesi hrtısmda-
duk. Sayın doktor yazıınna ş Y H hald bu 'b' l d ünif' • dır. Afrika btasından Mozambilıc d ec1·y r• er e . gı ı yer er e or-
hqlayp evam 1 •0 • malı polisler birer birer yakamıza kanalile aynlmJfb.r. İngiliz impara-

<Her sabah mevsım~ ~ana, • • d'" 1 medik • torluğun; dahil Kap dominiyoou 
iklime göre (kahvalb) edinız. Aç- yalp~ıp ifil ~ e • kçeFsakaıratmhe adanın cenuı- kıyılanna çok yakın-

k ) •tmeyiniz Bir çocuk se esı yo aDf gıremıyece . er 1 . açına o u a gı - el :taı·k . sıralanma yerine birer polis dikip du. Adanın ıukerlık bakımından 
ne kadar mukemm • e ı ııı~ .. d'" • sıra) - kaJkı. ehemmiyeti çok büyüktür. Buraa 
k bvaltı d o kadar kuvvetlı gece gun W' ın&an arnaga A 1 tik I H k 

elaemmiyeti bityüktür. Orman. 
bol, laayvanları coktur , 

a e erse l .. d h fU'SBk Va' • halimize!.. tan · i e int O yanusunun anah-
ve ... &lam olur Ders ennı a a t t b · d d. B _.. eı· 

ık - ' _.. h b k Anlaşılıyor ki stanbulda sıra işi arı mesa t.-sın e ır. u auayı m-
ramİye gü.z:el anlar, ezberler, ua a ç.a u •• d çıkıl :. b' d~ halind' de tutacak devletin Afrika'ya da ha. 

Dünkü sabah gazetelerinde.o bi- büyür, ııerpilir, boylanır, güzelJe- i:i'a e~ ;ma~ 11 b~va ek • t~ kim olmaııı mümkündür 
rinde, Sıhl\3 ve İçtimai Muavenet şir. Bu cihetle her 9abah, bulabi- ca ·•• tıet'87v~a ~m ak ısı- Madagaska='m meııah~ 592 350 
Müdürlüğü tarafından bir li8te lirsen.iz biraz süt, peynir, reçel, :ıı;:;;; !. d ~ s.m. ur hye- kilometu karedir Yani bu ad; ha-

d ld
. Ç k ocukl eler .....___ tereyagı- zeytillfY1liı ve li- ensm "' eyıp tramvay ız- .. F d .: .. .. neşre i ı. o c; u ann • •'""'"OL«. t1 • • l . il la geçerken atlıya~ etrafta bir· tun ransa an buyuktur. Buna mu-

"
-ilecek Jk ..... -miyeleri almağa çağ- monu bol ta ı zeytın t8'1e en e k b·t •·fu k ___ ,_ 3 il · ~· .. --· I 

2 
kıza 1- kaç ki§iye çarpıp yuvarlıyacaksın. a ı nu su T-oe az, aırn m - .&dama merLeııi ..._ Talıaııari.e fehrinde m.oderıı binalar 

nlıyoriar. ta~e - ~urıta ve .r~ V • k I • d tah k" .. k _ yon 750 bin bdardJT. Bunun 25 bin . . . . 
Yalnız, listenin bir yerinde mış hır kaç dilnn ekmek yeyınız. a~ur 15 ehyes~il e k ~a nl:ıcru ~ ikadan Fransızdır Adamn orta ~ istemi§. fakat uurn.ffd olıun•"'I*''· sOmOı. bakır. l:lSmOr, demir bulu ... 

crnüracaat etıtiği ııene> diye bir Taze meyvııı da bulursanız at?şt1· ma an zıp a ece sm. aç tür- , t k·ı d bas k 1 · k Nihayet UUS te F---, ....... ,-edl dap anlatılmıttır. Fakat bunlardaıı 
yazı var 1t• altındaki c1932. nnız ... > lü güreş oyun öğrenmeden bilet gi- mıknı eş ~.tebenı·c1· ıBy~ı~ndço b~ hfikümdarile bir ·mubvele ppuak iatifade ecJümemektedir. 
1935> tarihleri bizi epeyce mera- Çok P-üzel, baştanbaşa büsnüni· telerine ıokulamazsm. Kadın, erkek, ca ve ru u et 

1 ır. uraıar a D'- himayesei k'abal illtiıııdwtir. Fakat Şe • } k • 
ka dü .. ürdü e rkat dolu bir ö-üt. Fakat genç, ibtiy8!' demeyip önüne geleni çok bataklık~ar vardır. FranS1zlar bir kmın imik Frama ~ msıye mem e eh. 

,.. Y. t. fC .. g • 
1 

)' rek il · k • . b bınılardan bır kısmını kurutmaklaJ"• • • Maclıııgukar adaeına Şcml"ı~ 
cAcaba, diye düşündük, ~~k hır tür1 '1 nnlayarnadıgımızbır nok- epe ıye erıye geçme ıçm ~- beraber gene bu hava.lide yaşam.ak muharebe,,ıe deYalll etmifN., Niıa- ~emleketi <lenilebt1ir. Dünyanın hi..-

çocuklu bayan falan, yardım IÇlft ta var: ka çare yoktur. ~· .. kalaba~ k - f. D "'lık k ıml h 881 yet 1685 tıe yeni l:dr mukavele yap1J- bir tarafında hu adadaki kadar çal 
1932 c1e "1>'ı11t 1935 de müracaat Bu yazı ciddi mi, mizahi mn · · · aı:asında daha ~et!• hın çıkıp bır ~:ıı:~r:· ve a!ğlan:dır.8i~raf::.da mJ4b.r. Fakat 1 &9S '9 Franaz 4ft.D&- temsİJ• yoktm. Madagaskar' dn her-

......... ,.,,..,.,,., •• , .. '" · •' • .. , . ... , , .. , .. ,. .. ,,,,,,,,.tll!llU'"l••l'"l''l"F .. ""'"'tl1IOll" mPllllllH dirsek çarpmasıle tem tepetakla yu- k kf k __ 1_) ralı Daclıem.e muk.ueleye Yİa)'et t_ • b' • • d 
var

la • b d L-Lt •tan- en ço sca ı 33, en az mcax ık Ja ' . ııı:eem en az ır 9emsıyesı vılr ır. 

~~~~ ~~~itdl bul burayıvennHe u a. ~ m~;.:.:._~. ~" l 6 derecedir edilmediğbwlen ~ harekete Bunlar yagm" ur için değil, güneş içİll • o sı. er şey> goze ııuouıaa uı· · · "T" ...L...... _._ • • 1-..1 • . 

V d ık k 
~hak' Madagaskar' da ikincite•rind ... - fleç!Dlf, 1 ananaıua ..-unm ._.,.. et- bıllaıulır. Madagaııkar şehırlerınde, 

~ 4 mn apur an ç ar en eumn ı- " - • L..-1:......... R J • _; im · • ~ ~-« D O O O • tak naıır ezme · i · ma:rta kadar yağmur mevaimidir. Dllf. ~ ana~ ~D~,. ,._,_ biJha119a Ta.ııa.narıvc de adm1 ha~r~ 
-· ıs.- ' -~ ç~lm~. ;;ayı, defa ol~ 1 Heı gÜn dunnadan yağmur yağar. mıı:Jca....Ie ~ ~· Fakat ..,,_. de bir temaiyeei Jükkanına ra !anır. 

Tarl.hf bı"r d 111 e • ır aç.. • • Ydrrab •. Adarun ort<> kısmı bu lY1limurlardan teaı eene yem im~ ~~n. Afnnnm diğer kısımlarında )er-e ean1arını yakıp gozlernu yıl i1ir ··ı h ı· · ı M rtt ,._. ·ı · Famsa. .daYJ wa.temleke111 haline liler -"n- altında gezdikleri halde 
• • llell korlmv artık! .. Herkes sana yol go a .ıT'ı a ır. a an uuneı eşn~ le O tarl>teıı 1905' eenes;. a~ -,. • . 

Londrada •on zamanlarda garip ton hA.kime demittır kı: • - d • • ık Ard kadar ~ l-av.:t kuraktır . .of ay yag- oY7Jluşblr. ,._n• • ~•• r_~ Madacaııkarh!ar şemsıye!'ız adım al-. h . verır, en on • gırıp ç arsın. m· . . ne kadar .,eneral uauıenı-.... 11rau- ---' c_ • } b .. ··k l ' ~ '-
bir dava görülmüştür. Edward _Fiş, 1708 ıeneısınde, _en~ dan kötü söyliyeceklermit; nene ıa- muT mevsımm<ie akan nehirler ko-- le adada kalmıJ, birçok .tab.at rap- 1114U.1~, ..,.,uıs?'e er u!~ · o,ınaK.• 
Newton namında bir tacir, Jobn kağıt paralar baS11mamı, ol<Jugu bır ., n.._ zd I' .. ·· .. rur. bera1:>er ekserıyet1e zanftır. Kuma"' 

ı ·ı . . Z . 1 mm ••. vuyma an ge ıp yurunun. A~ __.._ -- L ·ı· d -lık mışt.r la .. . kh.. .. Jt-
Smith namında birine 25 ngiliz lira. zama~u icadedı mışhr. engın er, Geçen gün bir sinema gİfesİnİn ~ uanın şar11; -.nı ı ag.. ve or- · n, _ gun~ın ınca gı~m ı:ıu~ un 
lık bakara fişi satmış ve paraswıı al- kumar masalanna ceplerinde birkaç önüne yaklqbm. Kal balık henüz 1 mar:.lıkhr. Havaeı daha aaglam oldu- Ma~da • 694 klometr~ oldugu. kadar geçmesme manı ola-
madığı için mahkemeye başvura~ak kiloluk madeni paralarla gitmemek fazlala~tı. Arkad:n latiE bir ğundan, b~yük tehirler de burada- 11Zllnlukta ~~difer hattı, 3000 ki- cak ka<lar kalındır: Cadd~lt>r~e ya-
alacağının taheilini istemiştir. Bmıth, iç.in oyur: fişlerini icadetmişlerdir. ses duyuldu: dır. Mamafıh Madagaslı:ar·da nüfusa lometrdik 171 ~ T&rciır. Aıdanın lın ayak, fakat zarıf §Cmsıye ıle ge. 
ficıleTi bedelini tacire ödemeden al· B 1 b k d •1 b' Pard L.tf b" ~•-ik 20 binder. yukan şehir yoktur. Ma- toprak altı 8el!Y'eti de boldur. Altııı. :reni.ere sık lllk raslanır. 

".. • A • fak b n1 un ar a ır an m.a.mu ner yuvar- - on... u en ır UllK a . . . . . 
dıgını ınkar etmemış, at u ~ laktan ibaretti. Üzerine isimlerini. musad .. ideniniz?.. Junga, Antsıra~. Dıego Suarez gıbı Kaloriferli apartımanlar bakara masasından başka y.erde hiç esalet armalarını ve kaç paraya kar-- Herk& geriye çekilip fık sevimli 1 başlıca şehirlerinin nüfusu onar bini 
bir ~ıym~ti. ~lmadığı ve. ~a~~te g~ şılık olduğunu Mkkettiriyorlanlı. çıtı pıb genç kıza yol açb: Meğe; ı ge~e~. A~anın merke~ o_lan T~na
medıklen ıçm bedelJennı odeyemı- B ı:.ı . b- _J li. . .. .. .. d kü' ük' b bil t almak • • d..ı:.!I nanve ın nufusu 20 biıldır. Dıego 

~. . .1 . .. .. .. u 'ili' enn ecıe ertesı gunu o e- Ç ayan e ıçqı çgu, S 
J -c~ - ,;: ıoı ı erı surmuştür. . Ö . . k ak • • • imim 1 uarez adanın en şimalinde güzel 

lngilterede kumar yasak olduğu myordu. demekten ımbna etmek onuşm ıçm gaşeye ıo Dl- çe- n· k .. f . • • d d. B • 
b

. . rideki arkadaşı ile k~ı karşı a ır or ~zın ıçın e ır. urası mü-
için gerl!k davacı, gerek borçlu, ha· namUMU.Zca · ır hareket sayılırdı. Bı- 1 . . . y kemmel bir deniz üe9ü haline geti-

Umumi meclis Belediye zabıtası talimat
namesine madde ilavesini kabul etti püı cezasına mahkGm olmak teıbli- naenaleyih Sınith bu eski ananeye ~ c;ı-• ~çd~~· Bızım de beklemek· rilmi~tir · 

kesine maruz: bulunuyorlardl. riayet etmek ınemıriyetindedir. dten diallermuzm hail ç3zülda. Arka- M. d k hl 
F k N rihi h. d lil il · Hakim ı caldm b rih" d ~ - ses enenl~· oldu: a agaa ar ar 

a at ~)tank tad" • ~.Lk~ . en li . . ı:a. a - mSm?tlıt~ ı '-ale - Ba::ran. bilet alacaksan çabuk Madaıra81:ar"m yerli haIJı:ma Mal- :bta..._ tJmwnl lıleclf9I dlD .-al J'8.Pılan bazl tadilattan llOnrn t&a-
M.irmek sureh e en 1ıeı mıuı u-~~:~ m ~:r;t1 !for1muı2!e ı'· .• ~dar.ıı; ~ ol H~ seni bekliyor. gac:he (Malgq) denir . .Banlann h~ U> de B, Abcltlllıadlr Kanlmttne.Jln matname kabul edilmlftir. 
ten kurtulmuş borç usunu man.&ULD nn oeoe ' o an ..1 eter ım o emege G b b•.ı.ı~•· L-L-1-..1- • .d. e· f .. ı._ nıtslll1 a!lımda tıoplemnıft;lr. Geçen Kabul edilen esaı;Jara gön!. mcrlııa-' N hk . . enç ayan ıoaeuı ......__ ın zencı ır. rr e saneye gore uu _..__,_ ~. _____ _... ~., ıı:I. .. _.bin --·'" t 
ettirmeğe muvaffak olmu~tur. ew- ma 6m etmiştir. dlndü: adada iptida cüceler oturunnut. edil.,..,..,...=_- ..... ~ IQ'll~-:=;:,U ~ ~e 181 ılan binal:ır<iald 

ki 
· · N _

1
.!& •

1 
J 

1 1 
So w.IUO<iD BOnra :ıuaıwnfJll'ı& -~ tes18at, talimatname hO:lrlimlcri da-

- Sır&nc:l be eyınız. e ~ sonra zencı er ge ip yer eımiş er. n tır bilinde beled1yen1n kontrolu alt.indi 
Posta pulunun tarihçesi ben çekilec~ •. sis re)~~ 851rlarda. Arapla~. n.ihayet Avrupalı- "25 diva cWsyasmın kayrt.!annın bulundunılaeaktır. Yeni yaplııılncal 

Sırayt. gırmenm bu törlüsiine ne lar gelmış. Zencilerın .Aınıstralyanm ıerlrlnl halı:'kmdatt teklifler1n me.ka.- blnalarda kalorifer planlan hazırl:tn-
Bir asır evvel mektuplara pul ya- leri istedikleri ücretleri venniyorlaJ"' bayuruJur?.. şima1indeki Yeni Cine, Salomon ma iadesi :tt\zmnuna. dall' Jca.vanin en- dJkt.an .90nra belediyeye veril<'CPk w 

pt§tmlmıyordu. Mektubu veya pa· dı. Nihayet buna bir çare olarak Ağınmız giden itlerden biri de adalan grb: Okyanus aJalarınacltı eüm.eni ~mata&nm ~ es- beledi~ tara.fında.n tasdiki miit~ 
keti alaca1': olan, poata ücretini veri· mektup veya ~~et po~~ya: se~ yolda yüriiyür usulüne uymak. Yo- geldiklerini iddia ederıler Vl'\rd.ır. nasında. s6z alan B Halli Hilın.1 Uy- tesisata ba§Janacak.tır. 
yordu. O zamanları en iyi po«a postacıya venluken . uaetı pqm lun 11~ .. aidi., solundan ıelit Bunun aksine olarak Malgaş'Jann gtmet', terid.n sebeplerlnln encümen Bundan ş:>nra kaloriferli bınalarda 
hizmeti İr:gilterede görülüyordu. Hu- ödenme!!İ kabul eclilmış, fak.at bun- kaidesini caddelerde değil, Köprü Afrikadan geldikleri fikrinde bulu- ınazbatafımda göat.erUmedithll, hal.~ blrlneiıa,rlnin ilk gününden n1~ 
eusi postacılar atlar üzerinde keı:ıcli da da yıııe anlaşamamazlık çık.nut- üstünde bil< tatbik edemiyorm. Her nanlar da çoktur. Yerli halkın lisanı b~ Mec~ her ee~nde bir sQrii a,ının 80%1 gününe kadar bina ~n.hip-
mıntakalannd~ mektup veya paket- tir. En nihayet posta plulunun ya'fu adunck birkac yolcu ve hamal ile Okyanus adalanndaki zencilerin Ji- ::r klı:ı=ırt di:ı ın ~~'91! ~ ~:ı;n:t.::~~~~~laa:.~~~Y;:: 
leri sahiplerine dağıtıyorlardı ve tınlmM'I bulunnıt11tur. ~k posta pu. göğüsleimeden yürümek kabil değil. sanına benze< Buna muka'bil Mal- ~ tara~ı~es er ' lüm encu- bıtası talime.tna.m~.sl.ne b'r m:ıddr 
bunlardan ücretlerini to~lıyorlar~. ~ere?e 18..f 1 aeıııesmd~ ta;eedil- Yaya kaldınmınm o~ dikili~ ~aş' la: şekil i.tı"barile Afrika zeıncile• i§aret e~~n aranmam ımunn UAvesi hakkındak1 muhtelit Mcum~ 
Bu gayretli çalı§maya ragmen van- mı§lit. Br kaç •Y •~nra İsviçre pul sohbet edenlere ne demelı? .. Öteki rmder. hemen farksızdırlar. Bu iti- Makam namıDA. gôg alan belediye mazbatasmm müzakere~nt. b~lan
dat pek azdı. bası.hm§, Franeada 15~ claba geç ola- yolcu. · geçem.İyeceklennİş, kaldı- barla hangi iddianın doğru olduğu- hukuk illeri müdtlrii B. Hasan Ferit rnı,,tır. B. Abdülkadir Karnın ırtJl'l 

Ücretlerin, adreslerinden topJ.an. rak 1849 da baaılmaga baflamnıthr. nmdan inin~~ otomobil, tramvay al- nu tuyin etmek güçtür. Perker tıeM1n sebeplerinin kendileri maddeden hu.rusi b1nal:ı.r add<>lıınazı 
maaı ihitlaf duğuruyordu. Mesafenin Posta pulınıu keıfeJen Rovland Hil- tmda ezibnel· tehlikesine diifecdc- Malgaş'lann çoğu huistiyandır. tarafından ver'iren :ra.porlanla. geniş apartımanJar kayıtlarmm çıknnlnu.-
azunluğu n yolım aarplığmı ileri~ d~. Sonn?a~ !>9 ~~etine muka.b.1 ~; umr-.-l.arında bile d~~ Ba: ıA~a~ §İmalinde oturanlar araııınd~ mi~ ~ edildft!inl s6ylem11ı ~ mu istemlftir. 
1'!rl seyyar pc>Macilara. adrea sahip- bır be,kelı dıkilmıfbr. mları. evlerinin salonunda ınut gı1n mualuınanl:--- çoktur. Antalcare denı- dem~lr ki . Bu mü.ta.lb)'9, B. Halil Hılın UJ-

3yle tath sohbete dalarlar ki, hani, len şüna1 halkı ekseriyetle sakindir. b. - -~~~lf iste~t dosyalann biç guner ve B . Hamdi Rasih Biltün ~ 
ır ~ ..,~ ası 3 \IA ur Bu dol!yala tlrak etmişlenlir. M~llsin dii!er ha.-

'r., ~: .. ' 4' , 
•,,< ..... -~ 
•;j,j ':;./ .. 

' 

~--~; 

GftZiantep ( Akpm )' - UımD yıllar modern ~Jerdea malı.ram 
~almış buhnıan Ca:dantep'te 1>'ftyiik lrir ~oma 'ftJ'<hr. Saym 'YIÜuni:ı: 
Burhanettin Teker'in teteb'büsile bet aerııhaneli bir ffttokuTia, Jll6ımune
mnin: ~üttır. daire Amirleri ve Pa;tl mentVPları bmunm?a imt.eme~tma 
merasımı yapılmı~hr. Resim ilkotmlun tmıelatma menmm g stı:ıl'-
mektedir. 

insan aralannı açıp rabatlarmı boz- Mahafalys adı verilen cenup halh- hıfzOO: k ahut da 1:aıı.sw. n zı Azalan maddenin ayni!tl kabulünl 
main ltıyamaı, Fakat gösterilen bu nın ise çoğu kavgacı, ha}'Tan hırs1zı- na. tev~~ ... veedy ... bel ~'- rollan- l.stemi«lerdir. B. Kazım Cinası· n-.. 

ak d ı L~!·b- ·• ımartır dır """"u.t ere.. e""'"3e ma.5raf ,. "' ...,........ nez et e on an uua ütün t • · yap~ 'rlcda.n:ıma muhalif bul- sazı bina sahlplerlntn kl\lorif<'rlerlm 
Sözün kısası; bu gı'bi ~yler bele- Ziraat, hayvancılık dum. BJz1 bu noktadan mUAhMıe tt- ancak dıfarda sı.c&Jdık dere<"esi + • 

diye, polis, jandarma işi değil. doğ-- . Madagaskar halkının başlıca işi mek lst.1Jııeıı arlı:adaşmuz varsa bu dereceye düştüğü takdirde yakılmaa 
rndan doğnıyı sosyal terbiye mese- zıra.a.t ve hayvan yetiştirmektir. Ada- dosyalan tetkik etmestnl ısterlm. kaydının madde:ye Ubeslni ist.edl, 
'1--~dı'r. Cemal Refik k TV..~ıann h~Ablrt gel'"' .,.,;.,,.ı ~.,._ u~mn münaka!a ve mümkeJ'(llordıeıs 
11:'3• nın orta ısmmda pirinç yetiştirilir. LIV>J3 ..... ...,. "i' .. ~ ı""' 
.,.,..""'""wn"u"""'"'-,"-... -..,-.. -... =, .. -, .. =.,=, .. "",.,:-;;,.,:-;;,,,;;;;,.,nı, .. nı.,,, y 1i h lk b &ek Mecl.18e rsevkolunmam.ışt:ı.r. • sonra. madde teYe kondu ve 15 mu-

ü F 
'd er a ır.. aşlıca gıda.eı pirinçtir. Bu iznıba.tt.an .9:mra SÖ'.t &lan B halife mukabil 17 muvafık tty)(' tar 

DYOD ransez e lıstihsal fazla olduğundan mühim Hamdi Rasl-h Bütün demlşttr ki: . bul edildi. Ma.dderun knbıı~ünden 
verilen dans müsameresi ' bir miktar da ihracedilir. ' Pirinçten •- Terkin set>eplerlntn çoğu dos- sonra. B. Kazım Şlruısi Dersnnın mnd· 

İstaı:ıbulda bulunan maruf danS socıra :1' . patates, araşit, şeker ka- yalan adliye yangınında kaybolan deye m.vesin.l f.!tediği byıt r~ 
müteha.ımırı madam Dorat'm ta.Jebe- mışı. kahv. kakao, vanilya gelir. davalara aittir. Acaba bunlar neden vaz'olundu Te o da aynen knbul olun
leri tl'nyon Franseıı: salonlarındA gfulel Arazi umumiyet itibarile çok bere- yenllenmemlştlr? Bu sC'bep!e yazı U~ du. 
bir druıs mWa.mereS. vcrnıtşlerdir. ketlidir. birer bl.rer 1zaıh edilmelldlr. Meclis cuma günü saat 14,30 • 
Birçok güzide kimselerin bulunduğu Adada çalı: hayvan da yetiştirilir. Tekrar söz alan hukuk işleri müdU- tcııplanmak ftzere daAı.ldı. 
bu dans mfuıamerem talebeler 1çln Her tarafta sığır, koyun. keçi, domuz rü B. Hasan Ferlt, httkuk işleri mü
Adeta bir nm umumi kntrııa.n olmuş- ıürüler: görülür K.. h 1 dürlÜğÜnün, Umumi Meclis tarafın
tıu:r d b 1. · umes ayvan an dan kavanin encümenine bava.le olu

Evveı.A. pek kü.çiik talebeler hamr- a o dur. Ma.daga~kar• da birçok et nan tekllflerlnin hepsinde bu sebE-])
lanaıı aabDede dan.alarmı gö~- konserve fabrika~n vardır. Kesilen lerin izah edUdlğlni söylemiş ve şun

ve aDcıışl.arla brşılan~. hay'.~~rın ctile lı:omıcrve yapılır. lan Jl!ve etmiştır: 
undan ıııcm.nı. d1ğer talebeler el& birt'r denlen ihnıced.ilir. - Adliye yangınında ya.nan do.sya-

blreJ) daDıseQnişlerdJr. • Adanın şnrlı: "e garp brmları gc- ların yenUenmeslnde ne ben, ne de 
İstirı:namz bil.tün gösteril.en danslar W§ ormanlarla kaplıdır. Bu ormanla- selefierlm hiçbir müsamaha göst~

w bmılan oynayanlar pek beğenil- rın nıesahası 1 O milyon bektar tah- memişler \'e ~nilonmediğ1nden dola
m.:ltler ve ~a.rdır. _ min ediliyor . .Ağaçlann çoğu Ahi- :vı hiçbir dosya münını zamana uğ

Madam Domt kend1slle göruşen bir kanın sıcak kmmlanndalı:ile'r gibidir. ramış değildir. 
d8fl"Dıza deın.!şti? ki: Baobap ağaçlarına da ınk mk rasla- Bundan ıarıra. Jcavanin encümeni 

- Geçen btiy(ik m1Jhard:>eden eon- nu M da k k k d k namına, encümen rets1 ınnzbatayı 
a ta.mamDe modern danS1ar ortalığı · 8 ga.s ar ço mi tar 8 ere8- müdafaa etmiş ve mazbt\ta.nm tekrar 
b~. Bugün yayaş yavq diğer le ihraceder. • • tetkiki için encümene havalesine lü-
atetlk ~ klAs1k '9e pllstfık Adanın ıdare ,eklı zum olmadığını söylemiştir, Nihayet 

=~ = = =: ka~a~aska- ad~ı 1500 senesine ~~~:ı =is ~~=~rde~~~ 

Su sporları faaliyeti 
haziranda baılıyor 

Istanbul su s:porlah aJnnlı~ı lıa 
nııevsiml programı tizertnde çalışma
lara başlaınıştlr. l4 haZirnnda. büytl 
blr merasimle açılması. tekarrlir cdf.9 
'sU ı;porlan mevsim.t 20 ey1tıle kadtır 
b11Afruııla. her hafta cwnartesı "Ye ~ 
zat günleri yapılacak yüzme, kQftıl 
ve yelken m1i.8nbakalan ne do&vanl • 
decektir 

Bu seneki ~e Tlbtdye ~ 
llklert Adanada, t:brck ve :yelken Mal'" 
manı kupası müsabakalım da TeicQılo 
dağında ynpılacaktır. 

larına ~ ~ öğretmek Jsti- .ki~e bilmıy?rda. ? tarihte d:ı.h::ı tetkik lçln kav:ınin encftmenine 
ıtoJübii Başlaln.h!m- J"Orlar. Bımlann a:rosında. p;;ya.nı Pcmekizlı seyyah Dıego Dıas adayı lınvales'ne karar vermlstir * Sanyer Hclkevindezı: 10 ~ :lstanlml Spor hayret derecede !kabntyctll ve pek sa- keffutmiştir. Arkasından Hollanda- Bundan sonra celse beş ·dakika tı-

Mevsim b~ındn su sporlan kulüp
lerinin ellerinde bulunan bütftn J'll
ten ve ki.irek telmclerlnln yeniden 1lt' 
esaslı bir şeklide ölçfilmcslne laı:rw 
ver11m1ştJr. Tekneleri ölçülen kulüp
lere ber teme için bir öl911 şa-hadet.
namcsi veril cektir. Bu • ah detna
meler su sp rları teknik he~ eti tara
f.ından hn71rl nrr ktrıdır. 

1942 pazar gllnti saat 1~,SO da: 1 - dan: uınartesi gün.B EmtnO!ı~ ııatk!r nıh1u küçükler vnr Bugün Llar, Fransızlar akın ederek burada- tll rdLlınl tir. 
DDtmlztn bugl}nkü gellşmesl. ftzerine 9/5/V42 c 11k kmıgıe.. bzlarmuzı yetJştlrlıtren ~ ııelki zenginlik kaynaklannı iı:ıletmeğe Umumi m~ll ikinc ccı 
konuııma.: Prof'e..c;ör Hnlll Nlmcttınatı Halke.fnde saat llS ~=~t Am.nm berabe:r. ~ dansJ.at ~ öğretJyonız kalkı~mı lardır. 16 ve 18 in<'i asır· lor r tesic tına it 1 n 1 yı 
~~ =:~~ - Kör p1yesl. =en~~:ıİca omnB, • ~-~ ka.daz' blaaıı jg;~llarda Fransn aahilleri ele geçirmek müzııltere etnı.lştir. Ve .u.ad e f' de 
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Sı.hhatll olmak lçln insanın 
ı a~, burun, boğıı.z ve bademclk

lorlnl sıhht blr tarzda temiz bu- 1 
l _lundurması IAzımdır. 

inşaat ilanı 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
müessesesi müdürlüğünden: 

---~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum idaresi ilanlari 

Muhanunen bedell 150000 Ura olan 1200 M3 tınnıanrnı.o kayın terestt 
12/5/1942 .s:ılı günü saat 1' de kapalı zart usulü ile Anknra'da İdnre bina
sında. toplannn Merkez 9 uncu Koın.lsyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8750 11.ralık muvnkkat tem1nnt ııe kanunun 
tayin ettlif veslkalan ve tekllflerlnı aynı gfin sa.at H • kada.r G4ı geçen 
komisyon re1sllğtne veımelerl 111.zımdır. 

HALiS ECE Mües.\eJeJi 
yangın söııdünne ve ı>aslf ko
ruma vcsaltl. Her ne'li söndürme 
cezalarımız ı;eımıştır. seyyar 
ncentıemlz yoktur. Do!rudan 
müesseseme müracaatınız rica 
olunur. 

Galata. Eskl Gümrük caddesi, 
Nr: 44. TeJı>fon: 41447 

Bu yollarla giren nezle anjin
ler, grip, kızıl, kızamık, difteri, 
kabakulak, çiçek, suçlçe~. me· 
nenJlt .. Uft.h bula§ıcı ha.~lıklard:ı 

1 - izmttte yapılacak Müessese Müdüriyet binası llAve 1nşa.Uı. ka
palı zaı'f usullle ve vahit fla.t esa.s:ıtı dahlllnde ekslltmeye konulmuştur. 

2 - İşbu :lniaatın muhammen keşif bedeli Mllesseseaı vertıecak be· 
tonanne demlı1 luı.rlç 53301,40 liradır. 

3 - Eksiltme evrakı İzrnl!.te Sellüloz sana.yU müesseseQnln muha
sebe servisinden 2,5 lira mukabillnde alınacııktıır. 

1 Şartnameler 2 Ura mub.blllnde Ankare.'da. Mer\:ez veznesinden ve B. 

FRENGi 

NEOSTERİS 

rulverizasyon veya prprası • 
şifaya yardım edel'. 

ve Böyle hastalar ile temasta bu-
Bdsoğukluğuna , lunanlan korur, şahst ihtiyat ve 

tutulmamak için j tedbiri ~ldınr. Eczanelerde te-

EN lY1 lLAÇ: , çetesiz satılır. • 

~~ PROTEJİN'dlı (' . --.- • 
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1 
Satı ık Villa 

Değerli ve buJunmıız lılr fırsat: 

DERMOJEN 
l'ANIK, ÇATI.AK, EKZE1JA ye 
CİLD Y A!tt\l.,\IUNA fevkalade 
ıyi gelir Derinin tazelenmesine 
ve ycnilP.nmc ine hizmet eder. 

ilı•111 !1411•• fon 40825. 

f - Muvak'kat temlnn.t mlktan 3997,61 liradır. 
5 - Eksiltmeye 15'5/1942 tarlhlne rnü.sadlf cuma gUnil saa.t lG de 

İ:mıltte Sellüloz s.w::ı.ytl Müessesesi Müdürlüğlinde yapılacaktır. 
6 - İsteklUer teklif evrakı meyanında şlmdl)•e kadar yııpmı4 olduk

ları bu gtb\ işlere alt vcsn::ı.ıan teklif mektuplanna 111ştlrreekleı'dlr. 
7 - Tekll! mektuplarını h:ı.vl zartlar kapalı ola.rnk ihale ~ü saat 

14 de kadntı m:ı.kbuz muka.blll:ı1e Müessese Muha.berat Şenıgıne tesllm 
olunacaktır. 

8 - Po..""ta llo gönderilecek teklifler nllinyet 1hala saatinden bir sa
at evveline ka.dar gelmiş Ye zarfın kanuni şekilde kapa.tJınlf ol.mas:ı IA
zımdır. Postada vaki olabllecek gecikmeler nazan itlbare alınmaz. 

9 - MilCS3cse lhaleyt ıcrncl!ı. serbesttir. 

- fler EC'zıınede bulunur. - Zayı - Samatya iaşe bürosundan Ek • ·ı" d 
aklığımıı: ikl klşlllk ekmek karnesini zemanın ı acı ır. 
kay'bettlk. Yenlslnl alacağunızdan es- - Yara ve çıbanlarda kullandaır. Her eczanede kutwu SO Kq. - l 
kisinin hükmü yoktur. 

Oöı:tepede 4 buçuk dönüm 
ba.hçell çamlar ortasında. fev
kalade bir köşk ve aynca mü
kemmel bir arsa satılıktır. Tele-

1 

YAZLI(°;A GiDECEKLERE: 

Hasır koltuk 
ve mobilyanızı ~=~: ~::.'";:~.::· :.:."u.: Balık T uzıayıcı ve Konservecilerine 1 

He yerden ucuz 
İst.:uıbulda Rızapaşa yokuşunda 
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Asri Mobilya 
iıl•• Mağlluısındillı al?UZ. -

Zayi - Rumcllh\s:ır Haın:un soka.k. 
13 numıırıı.d:ın Bedri Coşkuner ve a.Ue-
sl namına almış olduğum beş büyük 
ve btr küçük ekin-ek karnesini zayi 
ettim. Yen!slnl alacağımdan bunlann 
hükümleri yoktur. 

ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 
UMUMi KAT1PL1C1NDEN: 

Kendilerine tahsis edilen veya edlleeek olan teneke ve snıre hak
kında görüşülmek üzere Balık tuzl ayıcı ve Konservecllerlnln, Galata-. 
da Ömer Ablt Rnnında Birlikler Umumi K1tJpllğlnde 6/5/942 tarihli 
çarşamba günll saat 14 de yapılacak toplantıda hazır bulunmalan rlca 

30 l'n$fRÔO i/ı/jyOr f oıunur. sür-•zamuzaaımubasebeuswnnevaMblı 

40Yoşındo genç! 1 :~~.~,~~~~~~::~~~~~~~~~ 
-------~~' 'r----
~ )~ 

- r } ...._-

!_-~\ 
I" ( )' .:>· 

30 YAŞINOA u~~1:!~.,~~;:~1'. 
ip olmıııındın lftlilıwınid çlıgl vı b•· 
rufuklulr.l•r. uıı•fl•mıs uıalı•ıf\. 

Cild nuceyrelerlnden istihsal 
edıten bu ltıymetll ve ~c.n.ı cevher. 
hali sıhhatte bir genı; kızın cll· 
dindcltl tabii unsurlarına rnüşa. 

40 YA~INOA Bw lıorlıulu r••• 'l d• cıldlnllurmıt· 
il H lıbil unııırlırla beıl•r•n lıadınlır 
içfn hıç bir ındl' ı mMIUnwer değildir 

;.;ı~hur bir mıltıhuı•ıın lııılı o-' 
lup '0 ''' '"dı gınç kalmalı için clldl 
ttuıl beslemık ı.aıımgıldığl hılP.kındı_-

1.I lıahıtlnl okıırunLı ı 

"bUıtır. Viyana Unlversltesl Pro· da çlıgller .e buruşulduk.larım 
fesörlerlnden Dr. K Stejskal tara- vardı. Hemen hemeD elU yaşım& 
fından keş! ve cBİOCEL• tabir e- yaklaşmışa benziyordum. Buglin 
dUen bu cevher, cll.d g dası olan bütün ark.adaşlanm bir genç kı.J 
pembe renlctekJ Tokalon kremin· , ıınkJ g

0

lbl açık ve taıe tenime gıp~ 
de mevcuttur. ônu her akp.m la nazariyle bakıyorlar. Ben de 
yatmaıdan evvel lcullarunız Slz. hepsine benım yaptıı'tım gibi he.ı: 
uyurken. clldln.Lz. bu kıymetll ceY- lkl Tokalon kremlerini kullanma
heri mnsseder. Her Sabah . uyan· larını soyledlm .. 
dtğınızda clldınlz daha taze. daha Bu basit günluk tedavi saye
beyaı, daha yumuşak ve DA.HA slnde. her kadın bir çok sene 
GENÇ oldu~unu gon&rsunılz G~n· gençleşeblllr ve het" • genç kızuı 
dlb:lerı için beyaz .renkteki <ya~-· mOCtehlr olacaı"tı şayanı hayret. 
sızı Tolı:alon kremlnı kull<.nınız Blr bir te11e malik olabilir. Bugündeıl 
kllç gun znrfında en sert ve en do- itibaren clld r:ıdaları olan her J.ld 
nuk bir cildi 1umu~atıp beyazlatır.~ Tokıılon· kremlertndeo birer vazcJ 

Bayan M. D nln 11u mektubu- veya birer tup alınız. (Yağsu)l 
nu okuyunuz: •Zevclm cözlerlne beyazı gunduz için ve penbesl gec& 
inanamıyor ve bu adeta blr mu- içindi!;.. "Pokıılon kreminden mus-~ 
clıedır. diyordu Yuzümdc. alnım- ~lr neticeler garantllldlr. Aksi 
da ve gozlerimle ağzımın t:lraCın- t..:ı.kdlrde paranız lade olunur. 

PARASIZ OUZELLİK KUTUSU - Derununda (beyaz ve pembe) 
renklerdeki Tokalon lcrenılert ile muhtelif renklerde Tokalon pudJ 
rasırun.-.nUmunelerinl havidir. AmbalAJ ve sevk masraf& olarak 
20 lmruşluk brr pulu nşa{tıd:ıkl adrese gönderiniz:' Tokalon ~Servlsl 

1 1 Posta kutusu 622, I.stanbul 

ı Vakıf han 1 lncl kat 15 No. ya müracaatları. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği ı~tanbul Bürosu 

KUŞ TÜYÜNDEN 
Yastık, l"organ, :raıak kullanmak brm kesenize hem de 

s,~:::~ı:: BiR KUSTUYU YASTIK 2 LiRAOIR 
1 

Yatak, yorganları da pek ucuzdur. Adres: İstanbul Çakmakçılar, San
dalyacılnr sokak, Ömer Bali oğhı Kuş tüyü Fabrikası, Telefon: 23027. 

Belediye sular idaresinden 
Açık Eksiltme ile Ot Satııı ilanı 

İdaremizin B:ıkırköyünde Çörekçi çayın na.mile maruf arazl&t dahllln· 
de mevcut blçlLınemlş otlar açık arttırma ile satılacaktır. 

1 - Satış şartnamesi idaremiz levazım dairesinden paraaıs olarak ah
nablllr. 

2 - Muvakkat teminat 50 liıadll'. 

3 - Açık: arttırma 18 'Mayıs/942 pazartesi günü saat 10 da. aru1 d9hl· 
llnde yapılacaktır. <.5190• 

1 İstanbul Belediyesi ilanlari 1 
Ronıoı1cör sa.tın uıuıacak: 
Şehir çöplerini taşıyan mavna.lan Ha-yırsızada açıklarına götürecek 

kudrette bir romorkor satın alınacaktır. 
Taliplerin 10/Mayıs/942 tarihine kadar mek.tupl& Belediye TemlzUk 

İşleri Müdürlü!ffine bildirmeleri. (5173) 

* Şehzadeıba.şında LCt.atet apartımanı karçısında. Belediye ve husust tdaı-
reye alt olup lmdr pllnında Unlverslte mahallest olarak aynlan ınaha.lde 
bulunan 10872,60 metre murabbaı sahalı arsa üzerine şartlarına gö~ talebe 
yurdu blnnsı m,a edilmek üzere kapalı YArf usullle aıtılığa çıknnlmıştır. 
Mecmuunun tahmin bedeli 130471 Hra. 20 kuruş ve Ut temlnatı T77S 11.ra. 34 
ku.n.ı.ştur. Bu işe a\t şartname proje ve sair evmk 8 Ura 63 okutuf m'llbbl
llnde Belediye imi\r müdürlüğünden alınacaktır. İhale 18/5/942 pazartesi 
günü saat 15 de Dalntl Encfunend~ yaptlacaktır. 

Taliplerin 1lk temlnnt mnk.1:mz veya. mektı:ıplnn ve kanunen ibrazı !A
zım gelen veslkalarllo 2490 numaralı kanunun tı1r1fatı çevresinde hazırla.
yacaklan tekllf mcıctuplannı ihale günü saat 14 • kadar Dn.tmt Encümene 
vermeleri lılzımdır. (4985) 

P14a.'da Haydarp* veznesinden temin olunur. (4885) 

Ttlrkiye Ctlmhuriyetl 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul114 tarihi: 1888 - Sermaye.si: 100,000,000 Türt lirası Şube " 

ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi bankft muameleleri 

Para blriktireuJere 28,800 lira iJaamJye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itibarsız tasarruf hesaplannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede f defa çekilecek kur'a lle ~altıda.ki 

plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 ıtdet 1.000 liralık 4.000 lira 
• • 500 ,, 2.000 • 

4 • 250 ,, 1.000 • 
40 • 100 • 4.000 • 

100 aclet 50 liralık 5.000 lira 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DtKKAT: Hesaplanndakl paralar blr sene içinde 50 llradan qatı 
düşmlyenlere ikramiye çıktıRı takdirde % 20 fazlaslle verneeektlr. 
Kuralar !lenede 4 defa 11 eyUll, 11 birincikanun. 11 mart •• 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lıtanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden 
Mektebin .AJ1'3.mama - Alemberdos cMecldlye çlftllğb tahminen 650 d~ 

nümden ibaret olan ça.yınnın biçme, toplama. ve ~ yn.pma S.,lert eGtsllt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 1000 liradır. !hale 11/5/942 pazarte31 
günü saat 15 de Halkalı Ziraat mektebindeki komisyonunda yapılacaktır. 

isteklUerin belll gün ve saatte 75 lira. depozito paralaı1le ve kanunt V&
slkalarlle birli.itte mektepteıld komisyona müracaat.lan. Şartna.meslu\ İs
tanbul Zlzaa.t müdürlüğünde Ye mekteptıe ve biçilecek sahayı da. çayırd.Ui 
mektep korucusu delaletlle maha.lllnde görmeleri. c4eG9• 

Üniversite A.E.P. Komiıyonundanı 
ikindi Kadın ve Doğum Klhılğlne yaptınlacak 2212.70 lira mubammesa 

bedelli perdeler 14/5/1942 peroembe gUnü saat 15 de Ret.törlülct4' açık ek
siltme ile ihale ed.Uecelrtir. 

İsteklller kumaş nümunelertıe şartnameslnJ. Rektörlükte görebtllrlor, 
(5022) 

inhisarlar İstanbul Bat müdürlüğünden 
İçki ve tütün satıcılarının eııertn~ld sat11 te1Jcerelerıln1n ı:nDddeU 

31 Mayıs 94Z ak§a.mı 10na erecektir. 
Sahcılann y.enl tezterelerinl kolaylıld& -1.abllmeıcrt için ınıntab ltl

bartle aşağıda gö5terilen günlerde d\ikkAn& ald konturatıan ve eat1 ~ 
reıert ve ikişer adet fotoğraflartı. Kabataştıald bafrnüdilrlüA'ümtllıt mUra.
caat etmeleri ve 5 Ha.ziran 942 akşamı sa.at 17 den sonra ya.pılacalc kontrot
da tezkerelerlnl almayanlar ha.ktında kanuni muamele yapılacalı Ula 
olunur.• 

15, 16, 18, 20 Mayıs 9*2 gilnlert Bey~lu. Galat&, Pangaltı, 11'lfll " ıt.. 
sunpa.p nuntakasındalcl ~r. 

21, 22, 23 Ma,yu 942 rllnlert B1rbc:t, ve Beyazıt mıntatasmda.tı baJ11er, 
25 - 28 - 27 Mayıs 942 lfilnlert Aksaray, P'atıh, Balat, Baklltc6y mmta

kasmdalı:l bayiler. 
28. 29, 30 Mayıs 942 ıQnletl Beşlkt&f, Rumell, BolVJol ft Anadolu Bo

ğaziçi bayileri.. 
1, 2, S Haziran H2 11tnlert O'ııklldaı, ltadık.6y, Eren.tör mmt.atasındt.Jı:I 

bayiler. 
4, 5 Haziran 942 g{lnlert de AdalU mıntatumda.k1 ba.yller. ,, 

BAYILAHLAR,ÇARPINThıESiNiR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROLCEMAL 
DEN 20 DAMLA ALINCA SiNiALIEAi YATIŞIA . DERHAL FERAHLARLAR . 

KDZILAV CEMiYETi 
latanbul Deposu Direktörlüğündenı 

tstanbul'da perakmde olarak 

OYUN KAGITLARI 
yalnı.ı Dördüncıi Vnkıf banmdı:ı Milli Piyango gtşclcrinder 

53 lük Oyun kağıdının destesi 230 kuruşa, 
37 lik Oyun kağıdının destesi 210 kuruşa Eyüp Bahariyede Askeri Lv.Anbarı Md. den: 1 

250 kuruş yevmiye lle 1k1 terzi ustası hlzı:nete alınacaktır. Taliplerin 
acele olarak adı geçen anbar Md. ne mllracaatıan. (3125. 5193> J .. ••••••-•••••••Küi:lm•••••=-••ıll 

gııtıhnakUıdır. 


