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Birmanya'da 
100 Km. lik 
bir gerileme 
Müttefik kuvvetlerine 

ricat etmek 
emri verildi 

Bern 25 (A.A.) - Amerilmn mero· 
b-,\lanndan nlına.n telgra.nara göre, 
Birınnnyndıı.kl muttıefik kuvvetlerin 
lmnundanı General Stlll~ll kıta.l&rtn 
ceplıe boyunda 100 ld.Jometre kridar 
terl çeldlmelcrlul emret.nıtştlr. 

Zeytinyağ 
satışı serbes 

Her vilayette teıbit 
ve ilin edilen fiatlerle 

sablacaktir 

Yeni yedek subaylar 
orduya katıldılar 

Ulus meydanında istiklal marşile tö 
rene başlandı, geçit resmi parlak old 

/IAerasimden sonra bir heyet, Ebedl Şefin muvak· 
kat kabrini ziyaret ederek huzurunda tazimle 

· eğildi ve bir buket koydu 

BU SABAHKİ 

B. Hitler 
bugün 

bir nutuk 
söyliyecek 
Rayİ§tağ bunun için 

öğleden sonra taplan· 
mağa davet edildi 

TELGBAFLAB 

Yugoslavya 
Bulgaristanla 
birleştirile

cekmiş 

Kral Boris ayni zamand~ 
Yugoslav kralı 

olacakmıt 

Londra 2o (A.'A. - Tarafsız Londrt 26 (AA.) - Tunca ga-

J\nkara 25 (Tclefoola) 
licaret Vekaleti, bugün, vila
yetlere yaptığı bir tamimle, be· 
yannameye tiibi tutulan ve satışı 
menedilmiş • bulunan ~eklik 
ı:eytinyağlann satışını ıeıbes bı
nktığını bildirroiştir. Zeytinyağ· 
lar, her vilayottc tespit ve ilan 
edilen fiatlerle satıl caltttr. 

'tnt Delhi 25 CAA) - Biıma.nya 
teblL~l: Yeni k.nra çat1)ı,m lıı.n hak
!onda Ml~ hlçbir yeni hnber alm· 
maınışttr. Mnndalaya. yent blt" hava "--------------" 

membalardan gelen bııbeı'leıre göre, zetesinin tiyasi muharriri, Balkan\ar. 
B. Hitler şark cephesindeki kararga- daki dunanu gözden geçirerek dt
hmdan Berlin'e hareket ebnİ§tir. yor ki: c:Balkan ve Tuna rnemleke~ 

hllcuınu da.ha yn.pılmı.ş olduğu blltil· 
nlmi' ktedir. 
Cın seferi ku\'vetıcrl cephesi: Şan 

Ankaradaki maç 
---,-olu ile Japonların şimale clo*nı ller

~l hakkındıı.kl oon haberler kan
cıktır. Fakat bu hücumun tetaldd 

İzmir takımı, lstanbulu 
2- 1 yendi 

RayhftaK bur.ün toplanmağa da· lerinde durum kanşıktır. Yugoslav• 
vet edilmiıtir. Toplantı öğleden son· yada Bulgar kuvvetlerinin bulunma· 
ra yapılacak ve B. Hitler nutkmıu aı bu kanşıklığı arttırıyor. Yugo~ 
aöyliyecektir. Bütün Alman ista1- lavyada Bulgı.rlarııı 6 piyade, bir 

· yonlan bu nutku neıredeeektir. zırhlı tümeni vardır. Bu hal Sırbistan 
ve Bulgarist.ar.ın Bulgar tahtı etra-

Rostok' a yapılan akinlar O...da birleştirileceğini gösteriyor. 
Bulgar kıtalar, şimdilik Ruslara kar-

ettlğl oldukça s:ırlh glbldir. 

Almanya'nın 

harb 
istihsalatı 

Ankara 25 (Telefonla) - Lstım
bul ve lzmir pıuhtelitleri arasındaki 
maç bugün 1 9 Mayıı ıtadyumunda 
20 binden fazla .eyirci karııaında 
yapıldı. lstanbul takımı ilk dakika• 
larda gayet iyi oynuyor, ıeri hücum· 
lar yapıyordu. Fakat pek çok gol 
fusatlan kaçırıyordu. Birinci devre 

Berlin 28 <A.A.) - Gazeteler, İngi- ,. göndcrilmiyecek, fakat diğer kar· 
ıliz t.."\,yy'areleri taraftndan Rootok'wı dq bir millet olan Yugoslavlara, ge
l>omba.nfımanı müıi~le yaz;- neral Mihailoviç kuvvetlerine kar§& 
d.!klan makalelerde hedefin niedent- gönderilt:cektir. Yugoslavyada Bul-

·-·'" .;.ret a..btdelerl ve mah311 ıerı olduğunu gar yayılmasının nerede duracaleı. 
Yeni yedek subaylar geçit te3minde yta71yorlar. cYegAne maksat Almn.n ltAiyanları:ı buna ne zaman itiraz 

emniyet müdürü ve Basın mtlme.ssil
le ·i hazır buh:nmu,lardır. 

'halkını tethlş etmekfü dlyott&r. edecekte~: şimdilik belli değildir.~ 

. Doktor F unka göre 
aaima Birleşik Ameri

kanın iıtihsalatını 
geride bırakacak 

.tlerlin 25 (A.A.) - Endüstri 
bölgekl'ir.dt: maliyecilerden mürek· 
kep hir grupa hitabeden Alman ik
tisat Nuırı Dı. Funk demiştir ki: 

gol9Üz geçtı. İkinci devrede _l:z.:mirl~: ~nkan. 25 (A.A.) - Bugün saat 
fer hakirniyt:ti ele aldılar Te ılk golu t 4,30 da yetlek subay okulunun 16 
yapınca oywı büabütün hızlaıb. fa· net tahsil ve. tatim devro.sitıi bitiren 
kat fstanbullular gol fırsatı kaçırma- .~ylann andiçme · ve diploma da
yı bir türlü önleyemediler, Nihayet iıtma merasimi yapılmıştır. 
İstanbul takunı beraberlik eayııını Törende Büyüle Millet Mecli3i 
yaptı. Ukin l~irlil~r ikinci go~Ü Reisi Abdülhalik Renda, Baıvekil 
yapmakti' gecıkmedıler. Hakemın doktor Refik Savdam, Vekiller, me. 
Maçm bittiğini ilan eden düdüğü bualar. Cümbu~eisliği umumi katibi 
çal~ığı v~kit İzmirliler. 2-1 lstanhula Kemal Cedeleç, Genelkurmay ikinci 
galıp vazıyett<. sahadan aynldılar.,, reisi orgeneral Asım Gündüz, Baş· 

vekalet, Milli Müdafaa ve diğer Ve~ 

Mahsul Va•ı•yeti• kaletlet müc.teşnrlarile erkanı, '.An-
L. kara. İstanbul Vali ve Belediye rei>

leri, Ankara cami:r:on komutanı ve 

Törene, mezun subaylann, muzi
bnın iştiraldle bir ağızdan söyledik· 
leri İstiklal mar~ile başlanmış ve bu· 
nİ.ı okul komutanı 1rnnnay albay Ali 
Riza Örcar.'m nutku takibetmiıtir. 
Bundan sonra okuloo bu sene me
nmlarının birincisile, diğer aınıAar 
birincisin~ Büyük Milleıt Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda tarafından dip
lomaları ve hediyeleri verilmiş ve 
müteakiber ""her sınıf mez.:unlan ayrı 
nyn ar.diçmiştiT. 

{ Devaıı11 sahife 2, ıütun 6 da) 
cAlm .. nya duima Amerikan hart> 

istihsalatını geride bırakacak bir du
rumda bulunacaktır. Şimalt Amerika 
devlet adamları tarafından ile? s~- İaşe müsteşarı «ümitli ve 
Tiılecı rakamlarda hayale genı2 bır 1 f h • • d • d • Arda ve Meriç köprülerinin 

inşası devam ediyor 
yer ayrılmıştır. Almanya bazı en- era verıcı lr» ıyor 
düstri müe .. scselerini askeri imalata 

. ' 

eh•eri~li bir hale getirmek için beı 1 Mersin 2 5 - İaşe müate§an Şük· 
s~ne çalı~ıştır. Birleşik Amerikanın rü Sökmensüer tetkiklerine devam 
mucizeler yara!arak eks?ı:rlerin kafi etmektedir. Müsteşar ou beyanl'.tta 
bulmadıkları bır zaman ıçınde mem· bulunmcştur: 
leke tin sivil endüstrisini h;ırb en- 4:Adar :- 'da bu mıntaka valilerile , 1 Hazirandan itibaren trenlerin Avrupa ile 

aktarmasiz işlemeleri çok muhtemeldir 
düstrisine çevireceğine ina.nmak im·' iaııe durumunu ilgilendiren mevzu• 
k · nı yoktur. Bundan başka fabrika· la~, mahsul vaziyeti üzerinde görü~
lar<lll cleğişiklik yapılması meselesine tihn. J\tahsulün gelişi bugünkü vazi
dnha az dikenli olmıyan di~er bir yete göre ümitli ve ferah vericidir.> 
me ele ir>zimanı etmektedir: lptidat Ankara 26 (Telefonla) - laşe 
maddeler meselesi."> müsteşar bu;:Üll An karaya dönecek-

örfi ·dare 
Kanunun bir maddesi 

değiştirildi, cezalar 
rtbrıldı 

tir. 

1 Kömür şirketi 
Vali, bu iıi Ankarada 
müsbet tekilde bitirdi 

Ankara !5 (Telefonla) - Arda ve Meriç kl5prlilertn1n inşa.atma nottnal 
.surcttıe devam olunnuıktadır. Arda köpril.,Unün ıo mayısta. vo :?.'li<ıı1ç k~rt\
&linün de 20 mayısta l.krnal otun.arak Avrupa ile do~dn.n doıtruya bir ha
r.lrandan lt.ıbar<m trenlerin 1şlemlst çok muhtemeldir. 

Devlet ocmtryolla.n A vrupadan gelecek mallan Jaı.rşılı.yncnlc mlkdarda 
matşandlz ve v:ı.gon tahsis e~bUmck için şimdiden tertlbıı.t Wıruıktadır. 

Bulgarlarla yapıinuş olan anla.şmaya göre Avnıpıı.dan gelecek yolcu ve 
~diz trenleri sıvllinsrnd'da memurlanmız tnrafındnn tesellüm edlle
oek ve b5yteco Slı1teeiye geleceklerdir. 

De\'Ct .Demlryollan bu laSUll .ha.tt& da memldcctin her tarafmda mert 
l>wunan eşya tarlfeslnt tat.blk edccl'lk, bu hususbl. nulunlanda yenl mm-

tar yapı1mıyacaktır. 

Fransaya 
hava akınları 
Abevil üzerinde büyük 

hava muharebeleri oldu 

Londra 26 (A.A.) - Dün lngi-

GI. Giraud 
nasıl kaçtı? 

Generale yardım ede
cekler ölüm cezasına 

çarptırılacaklar 

li.ı: bom?ardıman tayyareleri iın:nl Be:rlin 25 (A.A.) - Almanyada 
altmdakı Fran~?• O..erbourg, ~un- bulunar. esi. Fransız genernllarından 
k~rque ve Calaıs ye taarruz etınış!er. Giraud bulunduğu şehirden kaçınır 
dır. Dunkerquc.. ve Oherbourg da br. 
doklara. Calaio' de bir fabrik ya Lo d 26 (A A ) o·· 
b L -1 1 Övl d n ra . - un gece omoa ar atı mıştır. g e en sonra Al d d'I b. bl'Wd 
avcı ta~·areleri refakatinde Havre Almanyr.da nkeşre 1 eFn ır te ıg e. 

Ab 
·ı· d'l • . A"- manya an açan ransız generalı 

ve evı e taarruz e 1 mıştır. nac· c· a d. d b 1 d w b·1 . .. . ır u ınun nere e u un ugunu ı • 
vıl. uzerınde sayısız hava muhar~be- direcek dana 100 mark muktıfat 
ter~ ?lmuştur: 8. ~lma.? .~vcı tayya- verileceğ;, genernlın kaçmasına yar
resı ımha edılnıı~tır. Butun 1bu hare- dım edenleriıı olüm cezasına çarpı• 
ketlerdccı 1 bombardıman, 15 avcı il kl b.ld' ·ı · t• G 1 
ta 

. d'. . . aca · arı ı ırı mış ır. ener ın re· 
yareaı onmcmıştır. • 1 • h f " d 'l · · 
O

.. ı:-k d b. h l'ltnı erı er tara gon erı mıştır. 
un gece ;::ı oçya a ır şe re 

bomba atılmıştır. 1 ölil, birçok ya· Gent:rai, Dresclen yakınında ve 
ralı vardır. Dün sabah •ıken3 şehre Çek hududuna 25 kilometre nıesa
bom'balar atılmıştır. fedc Konigstein kalesinden k çmış

Itır. Kendisine ba,kalarının yardım 
eııtiği anlaşılıyor. Burada bulunan 

Birmany'da 
Bir çok mıntakalarda 
şiddetli muharebeler 

oluyor 

1 diğer general ~e amirallar gibi gene
ral Giraud d11. Almanlara karşı tek
rar silaha sarılmıyacağınn dair söz 
vermemişti. Geı•ral 25 sene evvd 
akciğerinden yaralı iken bir Alman 
hastar.C!'inden kaçarak lngiltereyc 
gelmi~. c·adar F ransaya geçerek 
harbe dev:1m etmişti. Bu defa da 

Ankara 25 - Örfi idare kanunu
nun 7 nci maddesiııin dcği~tirilmesi 
h .. kkmdaki layiha meclis umumt he
yetine vcrilmi.tir. Yeni maddeye gö
re, örfi i<lare altındaki yerlerde as• 
keri idare tarafından ittihaz edilen 
tedbh·:er 1 kar·n hareket edenler, hü· 
vİ}•etlerine dair hakikat hilafı baya· 
natta bulur.anlar hakkındaki ceza 3 
miııli artt:rılarnk hükmolunacaktır. 

Vaıı· -e Belediye Tobruk'un müdafaasi Loladra 26 (A.A.) - Birmanya· &)illi rette hareket edeceği zanne· 
Ankara 25 (Telefonla) - tstaiıbUl • de şiddetli muharebeler devam edi- diliyor Gneral 1940 mavısında 

vllAyetıntn ı 1şc, kömür ve odun ,..ıe- • • ld" Londn. 26 (A A ) Y d. 9 d k d ö 11 etrafında nlA.k'adaTlarla gö~n reısı ge ı . d b • T 'b '-' . . - e l a)"- yor. Çinliler Salvin bölgesinde mu- uncu or u umnnclanı i İ, n saf-
Vo.11 B. Lf.ıtn Kırdar bu akş.'lmld Bir müddettenberi Ankar~ ~a bu- an . en o ruıt ta bulunan Avue- 'V'&ffakıyetli kar~ılıklı hiicumlar yap- lard~ki hazırlıkları kendi gözile gör-
t::-enle İstanbul& hareket et.mtş.tlr. lunan Vali Vt. Belediye Reııı Or. tralya kıtuı buradan ayrılmtj ve ka- nıı lardır. Mandalay'ın 160 lu1omet. mek isterker. esir dü~üştü, 
Vali, blr kömür şlrlretl kunıllll9& et- LUtfi Kırdar bu sa'bah Ankaradan ls- l~nin ~üda.faasını bir Cenubi Afe· re cenubu tarkisinde Taung Gy1 cİ· General geçen harbde kasap çıra
rafındakl lşl müspet ŞCkllde bltı.rnılş- tanbu1a dönmüştür. rika turnem ele almı~tır. varında fiddet!i muharebel~r oluyor. ğı kıyafctil .= kaçmış ve mühim aıskcri 
tit'. 

1111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111 Sittang cephcsınde Tatkurn un cenu- lA . • • 

bunda v< lravadi cephesinde Pin ma umat getırmı~tı. 

Örfi idare rnıntaka ından çıkarı
lanlardan, bu mınt kaya izinsiz gi-' 
denler hakkında bir seneden üç se
neye kadar sürgün cezası hükmedile. 
cektir. 

Alman mütekait generali 
Gtır yarın geliyor 

Ankara 25 (Telefonla) - Aım.anya. 
Büyük Elçlllğlnde nçılncıı.k von der 
Oolç mtlzc81nde hazır bulunmnk üze
re şehrlmlze gelecek olnn General Gur 
bugün İstı:ı.nbula. gelecek vo pazartesi 
günü Ankarnya vnracnktır. Mütekait 
General Gur bu suretle Askert Aka
dernt Relsl Genemi Ali Fuadın Al· 
manyaya yapmış oldu~ ziyareti 1adc 
ed()(.'P}~tfr 

Bütçeler 
20 mayıstan itibaren 

Mecliste müzakere 
edilecek 

Ankara 25 (Telefonla>· - Büyük 
Millet Meclisi, 942 bü~eıertrun mil· 
zakcre.~lne mayısın 20 sinden 1tlba.
ren başlayacaktır. Meclis, bütçe mü! 
zaAretelel'l bitinceye kadar, h~ gün 
toplan:ı.calttır. 

Tekaüt sandıği 
Ankara 25 CTeldonla) - :Dttısadi 

tcşekkfiller memurları tekaüt sandığı 
ho.kkında.k.l lfıylh:l M«lıs ıı.ızuruncslne 
alınmıştır. Pazartesi giınkü toplantı
da görüşülecektir. ---

lki Amerikan gemisi Bir İtalyan generali 
daha torpillendi istifa etti 

Va~İngton 25 (A.A) - Bahriye! Londra 25 (A.A.) - Roına 
ne.z~r~ti, orta to.najdn iki ticaret ge· rc:ıdyt>sunun bildirdiğine göre .ltalya 
mısı~ın ~~l~r.tı~ ~ıyısı açı~larında Kıralı ile ynkınd::ın münase'betl olan 1 
torpıll.:ndıgr1 hıldırmcktedır. ı t:uık tüme-ni komutanı ı::en r~l 

Sağ kdanla cloğı; l.ıyıch bir linıa· 0f'stini. ıhh du um nun fcnalıgı 

nehri !boyunca muharebeler oluyor. ---

Mısır kralının bir teklifi 
Amerikalılar Kaledon
yaya asker çıkardılar 
Londra 26 (A.A.) - Dün Va-

;ıingtondan bildirildiğine göre, Ame· 
rikan kıta lan F.ranaaya ait Yeni Ka
ledonytl adasına çıkmı~lardır. Bun
J.ar mahalli memurların muvafakati· 
le ve adanın müdafaasına yardım et• 
n:ıek için oraya çıkmııılardır. Bu acla 
1940 ta Hi:r Fransızlrı a iltihak et· 
misti, '.Avuotralyanın ıarkmda Fiji .. _. . 
a®lan ile Avustralya arasındadır. 

Lonılra 26 (AA.) - Mısır kırolı İs· 
kenderlye'dekl yazhk sarayının ingl
lls askeri hastane olarok kullanılıd>l
ıeceğlnl blldlnnlştlr. 

Bir Alman generali 
cephede öldü 

Berliıı 26 (A.A.) - Alman gcııcrall1.. 
rlndcn . Bemtold .ıneı.it'CZ cephesln~• 

5ltnüştür. 

Sibiryaya inen A~erikan Hind liderleri müsliman· 
ların ayrılma isteğinin tayyaresi 

Vaşington 25 CA.A.) - Bir Amerl
.k:Uı.1 bciiıiı.ba tayyo.resi müret.tebatmm 
SEblryaL1a göz hapsim~ niıruıuı.sı hfı.
.dlsasi hakkında beyanatta bulunan 
Cordell Hull bu husust:ı. alman ıuı
berlerden bu meselenin devıctıcr hu
kW."U lk.a1clcl<ırlne ureun bir şekilde göz 
<lnündc tutulduğunun anlaşümu,ı ol
duğunu söylenum,ır. Japon - Sovyet 

• ademl tccavuz p.aktın:ı. uygun blr ~
kfi~ __ .JAsıın ~elen tedbirler alınmı.ı-

tanınmasına aleyhtar 
LoııcJr 26 (AA J - Hindu llderle

rlnd<-n N hru M dıns şubesl.nı.le ·
ledlğl nu•ukta clrmlşUr ,ki· ~Mü ıu

manlann ayrıhru 1: arzu.;uı ı n 
ması kararma muarız m K 
lldcrt Azat ta bu r k 
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Sokak çocuklan 
arasında 
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Bütün Türk kuabalan111...-ıe~: 
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- Sellce va.ı:. mı? önünden ~Cl'lten, kansı Şl.nagon c -
- ıı:ıbette va.r. hıısaıı zetlsı hangi l'{Utüyfi duydu .. pence~ koştu \ie 

ye hayrett~ kahrı.... - Da ne kadar 
çok çocuk ... H• yam doldmmuı
Jar ... CavıJ cuvuJ OynaffYOrJar •• , 
Sanki nüfusun büyiik bir çoğunluğu. 
nu onlar tetkil ediyor. 

Hele k__. mabaDelerin yan so
baklannda b" bıtiba büsbütün ta· 
fırhc:I bir bal alır. Gjdeninİz, aider-
1İni%, ç~uklardac ve tektük bacılar
dan ~a kimseyi eöreme:ainiz. •• 

- Aferin bize!... Ne dofarpil 
milletiz!. hükmünU vermek için, bu, 
elbet kili bir müpbede değil. 

B<iyle bir cbravo:t yu ancak diğer • 
milletJerinki ile mükayeıeli istatistik· 
lerden çıkannak mümkün. Ve nüfus 
sayımımız yapıldıia için, arzu eden
ler rahmJan kolayca tetkik declebi· 
lirler. Neticede fU hükme nrabili· 

•16 bölgeden 60 güre§çinİD it tiril( ~ttiği. 
müsabakalara bugün de devam edilecek 

Aiti ay 22 gün hapis 
cezasına mahkôm oldu 

fe!Aketı önlememlft~ ki?" kocasmı ıtıtilAlcllerhı başında gôrünce 
- Söyle balcalım .. bura.da havasız- eaşum. Pencerenin gerishre lllkl:ı.n~ı. 

hktan boltlıluyorum. lhWAlcller: 
- Merak etme.. ya.nn metardo •- Jlmanun başmı ısterlz .•. » 

İlyas &dm.da blrl evvelce beraber bundan d&ha. dar ve mJontılı bJı, ha- Diye baP;rışıyorle.rdı. Şinngon'un ku·· 
~p a.ynlclıiı Lfıtrlye aıdınôald kn.- rat ya.şıyacak.sml Şimdi beni dlnle: la.klan her 18Y1 duya.bllirdl a.mma. 
dmla. tekra:r barışmak~. :t'ak&t Eğer Yamada. biz1m laxııutanı kıaın o, günün b1r1nde böyle blr ses duya
ka.dın bu teklifi reddetınıştlr. Liit!iyo- ederse, bu, halk üıJerlnde ı>e8t fena te- cağını tıımmuYor ve ktırlmdnn ttt.rt-
ntn ba.Şk:a. lblr erkekle münasei>et. pe.y- ır1r yn.pacattır. 701"du. 
da ettlğlni haber alan İlyas gece yn- - Yani bt.zmı aleybhnl.7.de blr tes1r, oenera.ı J.lmonun t>qmı !ıs«lmflk .. bu 
nsı Lfıtfiyenin Sultanabmet clvaruı- detll nıl? ne cürei, bu ne ce.sarottıı 
da.ki evine gltmlf, kapıyı açtıraınaym- - Evet. Halk, Yamndanın kudret. Kava. - Muranm mdık &damlan 
ca alt katın pencere camlarını km\- w kuvvetine btid>litUn tnanac&Ot. Ve omuıJ.anndn. btrbç tmt>a. tafınıa.ktan 
ftlik eve gimıj§t1r. Buııu gören Lfitti- hürrl.yetln tadını da. tadacıı.k. Ondan yonılm~l~rdı. Bunlnr, canlarını kur
Je, evin &t. kn.tına Jcaçamk b1r oda- ~ri dönmek çok gt1ç ve belki de Sm- tamınk içln 5lyogon memurları ve 
18. glrlp sa.k.lnnmıştır. İlyas bu oda- kAllSlZ olacak. ırıenglnlerl ta.re.tından Kava - Muraya. 
run lmpımnı da tıekmc lle kırıp lçerf- - O halde ne dii.ştinüyonnm Ca- verilen paralardı. Bu paralar lçlnde 
ye girm1ş ve Lfıtflyeyl döğerek yara- buk söyle .. merakımdan çathyacatun. hemen yarıdan fazlası alt.mdı. Kava -
la.nuştır. - Ananın k:anu.nda dokuz ay n&.!11 Mura 1§1ert d~ledlk.ren eonrn pa. 

Dün asliye sek.lzinci ceza. mnhkeıme. durdun, a asllzadcm? Biraz ll\bırtı ol. :ralan geulye götü~ektı. Onun pa
slnde bu sıma.şık ~ığın muha;k.entesi Ben gayet ~1 bir plft.n ~Undüm: rada g&zü yokw. Fakat, Ya.madanm 
yap~, mrla. eve gimıek ve kadını Hemen yerlllcrden blr1n1 para De kan- paraya ihtiyacı oldu~. pa.rwz bir 

• döğüp yaralamak suclan sabit görül- dınp &l.b1Ie gönderelim. 1§ görülemtyeceğin1 blldlğl 1çlıı, ibt.llOJ 
riz: 

- Bize, ıimdikinden de pek da
ha ziyr.dc: ~ lhun .•. 

dü~en altı a.y ylnn11k:l gün mtid- - Ne yaptıcak? ı ~rendi le.hlerinde netice verince, Ka-

Ö,.le,.e, kasaba 10kaldarmm man
zarası .ıdatıa mı 7 Her Lalde cafe- ,. 
rinıı dedirtici değil. Çünkü yavndan
mazdan yüzde dokaanmı onmm toz,~ 

detJe hapse konulmasına ve ylmıl ı.tra - cYa.mada ame:ı.sını Oldürecekl.• va - Mura, 11yogonlann ~arını 
ağır para cezası ödemesine katar ve- diye baguacaık. kaçırmalarına da. mey<'lan vermemek 
rllınlşt1r. Mahkfı.nılyet :ıaı.mn üzerine - Ben bundan b1r IJf:Y anlıyama.· ist6ml.§tJ. 

• tıyu mahkemede tevkif ~dllerek tev- dun. Kava - Mura kendi kapısı önün<k'n 
k:ifhane~e göndcrilm1ştir. - Anlat.ayım : Ya.madarun ·ra&t1yle ııeçerlren, para ta§ıyan ~l'\9Qnlar: 

toprak nı süprüntüsü içinde tela- Güreşçiler 
Jette hmdayoraz. Coc:ukluk çalmda.. 
ki hutalanmalar nı ölümler istatis- 942 sert>es gtıreş Tüıık1ye blrlııcUlk-
tiii de kimse için aır sayılmaz. lcı1ne dtln saat 14 de Beyoğ"lu Hnlke71 

••• salonu!! d:ı bnşlanmışt1r. Güre§ler~ 16 

G .. b. •-·· b d · bölgodEn M güreşçi 1ştlrnk etmekte-
~- lr\ll. ., •ote atm a ınsanı 1 l .. 

bir arada 

İZ!Iılrden Bekir Şalll.ne tu.şla, istan
buldan KAzım, Kocaellden servete 
sayı ne, Bursa.dan Mustafa. Seyhnn
d:m Mustafaya. htllanen gallp. 

İklncl devrede: Ankarndan Cel~l 
L ecl b• li_.__ •• ---•- d d!r. Alınnn tclmlk netice er şun :ı.-
aynıın ft D" YIMI l'Or~ ura- d • Atik İstanbuldan KAzım Demire tu,,-

kaldan. Hani iki lelMS'i J'&vramm ır. . Köse, la, hmfı'den Bekir SeyhMdan Musta-
yağlı boJ'a meıhm tablo.u YardD": ~.!'!~.::~h::;:ınn1 .~~ı d Re- h.ya hükmen, Kocaellden servet Bur-
B .• •- b• ka ··L!"-'• bir Sıv....-u na.uT•Ye ~..., a, .ızın r en 11 llp 
ın ·~ ., •un. ouurn cep Tn.tttr, Koeaellden Semiye tuş]:.>., sadan Mustafnya. eayı e ga . 

.eı>et İİl:tim yak.ı..m... ımcıimı da An1mnl.dnn İamnn Be7.ghı İstanbul- 79 kiloda: Bursadan Nurl, Sıvast:ın 
trampa etmitler, atqtınrlar. lıte be- dan Fahrcttine tuŞ1a gn.ltP. Na.sıra. Ankara.dan Aziz, ~~ 
nim '"rdiiğüm. daha büyük Mehmede, İIJtan,buldan Ahm""• uınuc-
lı: 1ro. ~ • :btind devrY:de: Bursa.dan Halil, sı- den Musnya tuşla gnlip. 
om~Oll~.icl.ı •• On on iki 1=.v- vastan Fahriye tilşln, BeJbandan Ke- İklncl de'Yrede: Koc~llden ismnU 

ru. ellennde mınmum ekmek parça· mal, Kocaellden ~ tafla, İmnir- Bursndan Nuriye tU§la, sıvastan Re-
lan, yere çömelmif payediyorlar. den Recep Tatar 1st;anba1dan Falı- .mı Seyhnndan Mehmede sayı 1le ga-
~anna answn dikilip: retttne tufla pll.p. Jlp, ~karadan Aziz İstıınbuldan 
- Ne yapıyorsunuz? - demem 81 kHıoda: Bıvast.tın Abd1, SCylhar.- Mtlımede sayı lle galip. 

İi2erine korkuyla çil yavrusu gı"bi dan Ahmede tUJlla, Bursadnn Nasuh, 87 kiloda: İstn.nbuldan All Ahmet, 
dağtl~ğa bile hUJrlandıl~r. bmmkfı PUlı7a aayı lle . .A.n!ro~an Bursndan Recebe, Samsund~ Adi~, 

Fak t b ··ı·· · ek MU9tafa Beton. Mnnola. tuşla grulp. Kocaelldcn Envere, Ank.:ı.rr.dan İsmaıl a en, gu amııyer : 
_ Bende fenalık yapacak adam lldncl devrede: Seyha.ndan Ahmtt Sıvast.an Bekta.şa tuş!a galip. 

Lıı.li var nu ? .•. Aldınnayın .•• Keyfi- İ~- Ji'UJıya. tuşla, Sn.milsund Alan İklncl İ de
1
vrede: Istnnbduldan Ai1 ıı 

• · bo , d d. Abdi ~n'btılda.n Manola. tuşa, 1- Ahmet, zm rden M.ehme e sayı e, 
nmş k :r.ınaanlyın.d-ıl e ım. karadnn Mustnfıı. Beton Burs~dan Koc:ı.ellden Enver, Bursadıın Recebe 

a nmı a ar. 
fk·nd· ·· r· ktak Ka l Nasuha tuşla. gallp. tuşla , Samsundan Adil Sl\·astan Bek-

-. , 
1

• 
1 us .u acı ··• pı aı:- 66 kiloda : Anknm dnn Yaş3I, Bu-r- taşa tuşla galip. 

dan ıs.e~ık .. . Bu· de yumurta.;'e:-?ı- sadan Ahmede t~Ja, Kocaelldcn A~r: Sıvastan H~n Hüseyin, 
ler •.• • dıye. M>mun parçalan u.zerm· Mehmet imı.ırden Erdoğana ~l::ı. Samsundan Seyit Ahmcdc tuşla, İs
de duran, civcivlere verilen büyük- Seyhanda.n Bek1r, sıvastnn Hüseylne tanbuldan Musfafa Çakm:ı.k, İ7.mlr-
lükteki katlklamı göderdiler. tuşla. galip. den Musaya tuşla galip. 

Çruıtamda o sünün eloneiini eTe İk:Jncl devrede: İatanbuldan Bekir. İkinci devrede: Sıvutan Seyit Ah-
götUrüyordum. Düfiindüm: Pilivı- ~dan Ahmcde tU§la., Aıı:k:ıradıın met, Kocnelfden Ahmedc tu11a, Bıım
mız etimiz var. Dünden de epeyce Ynşnr Dotn, Koc:ı.elldcn Mehmede sundan Seyit Ahmet İzınirden Musa-

' ~ d •--'-·· tuşla Seyhn.ndan Mustafa İzmirdm ya tuşla galip. 
ek~~~ ~~tıgı aklım a IUUllüfb• kıy~ tuşln gnllp. :Müs.<ıbaknlara bugfin de <'levam cdl-
~u arn: . . . '7:? kiloda: .Ankruııdan Cel!'ıl AUk, ler.c-ktlr. 
- Daha olsa yermıydinix? - de-

dim. -Alın bakayun, '1JllD da pay. . 
laşın ..• Amma. en büyüğünüze veri- 2 ihtikar vakası 
yonım ... Şu taksimi o :rapsın ••• 

Afacruı oğlt>.n, bayatın kendisine ---
km-fı cösterdiği haksızlığı aynen da- Bir gazino kapatıldı, bir 
ha küçüklere iade etmek yoluna tat- • • • • hk" oldu 

Feci bir ölüm 
Yakacıkta bir kadın 

diri diri yandı 
maz mı? Aslruı payını, alt kabuğu ı' çıvı tacırı ma um 

O Yakacıkta Saman mall!llles1 cıva-
lamamife kendine ayırdı. stünü nnda oturan İsmnll!.n eylnln alt ka· 
öbürlerine lokma lokma verdi: Evvelki gece altı t1şl Ta:ksbn clva- tından evvelki gece ynngın çıkml§tır. 

- Ya funa. •• Niçin Yermİyonun 7 nnda ça3gı1ı blr gazinoya gldlp kld İldncl katta. otunın Ayşe llndiye s.dın-
- Onun babası zengin... 1çeceıklerlnl ve yemek yiyeceklerlnl dnJd kadın ~ Jturtarm:ık 1sretken 
- Canım.. . O da yalınayak, ıü- söyllyerek garsona Uç ekmek tartı n.ıevler birdenbire gen!§lem\ş ve Ayşe 

rniidünün biri •.• Zenginliği nıere$İıı- verm~l<!rdir. a.kla Ha.~ Jrurtulaınıynrak yanm.ı..~tn·. 
de bunun-: Müşteriler gazlnodan kalkat n Ya.nguı enkazı altından kadnun cc-

- A~ · • '7 - • H -L mma.n heııe.ı> görtilüı'ken gazino gar- .-..1 ç'""~ı..... ... , U:..1tüdar. müdelumum1 
sır JtÇ ••• .ıL.CUgut... er -- Iı:a.bllhıde ge- ~ ....... uu·~ 

tam e\.·e çifter çifter ekmek getiri- sonu Mahmut kart mu ....... liğl tıı.hldkat:ı ba§lam...cntır. 
Urdiği üç ekmek için 180 k:urUŞ ..., ... -

yor. m.t.ştir. Müşteriler <>tuz kunişluk ek- Üsküdar • Kadıköy 
O sırada ile de mekt.epli belirmit, mett içlıı 180 kunıt aiınamıyacağını l • • b"I t • 

1.aımda durarak mazara11 •JTe- sölyeml.şlerse de garson dinlememiş . tramvay arı ıçın ı e çı 
diyordu. Büyük oilana: ı:dlıqet ıo za.'bıtn.ya aJc.setm.ıştlr. ve vatman isteniyor 

- Haksalık etme ••• Herkesin pa- Garson Mahmut yakalnnnrnk malı- t}'sld)dar, Kndıköy ve h&valısl Halk 
yım do~TU dürüs ver .... dediler. kemeye ~lml.ştir. 2 numarnlı mllll tr:ı.mva.yla.n vatman ve blletçl ]tadro-

Teklife yanaşmaması ü:ııerineı konmnıa mahtemcsınde yapılan mu- .... son günlerde çok azalmıştır. tda-
- Dur tuna bir ena yapalnn... ha.lı.'eme aonunda on kurllşluk ek- ..... ı,.ı nıtt 

mAbln tanesini aı•-·· k,.,,,..,. satıldığı renin 85 vıı.tman ve 95 bile~ ye -- diy• iônci ....__:::.: de ,.antadan çı. ""& ..... ...,. Y• -w- h ld b ·· elinde mev-
..,. ~"~ " sa.bit ~örfildü~ünden garson Mah- yacı oldu~u a e, ugun 

••dım. Siz mekteplisiniz. Şuna ço- mudun. beş lira pa.rn cooas.ı McımuinE cut vatman mlkdan 47 ve blıletçl m\k-
caldara bakça dağıtın. Aalaa pafl ve gazinonun blr hafta müddetle ka- dnn 48 dlr. Bu yazfyet mrşısmd~ 
alana venniyelim... patılınasma knrnr vcrllm!şUr. idare İstanbul belec:Uyeslne mtı:ı:aca.a 

Böyle bir mahrumiyete çaıpdaca- oaıatada Oklta adında bir kadının ederek vn.tm!Uı ve biletçi teda.rfk1 br 
im anllll" mUmn.s, afacan eoc:alr. c:i- diJklcllnında ba1cr çivl bulunduğu susunda yardım edllmeslni tstemlşt r 
tere saldıran bir kedi çevikliği ile halde milşWrUere satmak istemediği M il "k k 
,.inden uçnıdı. Küçiilderin ellerin- görlllmüt -,e yapılan a~tmnada a arına eti et oyma· 
t1en psplan-bir Jibzada kapıp söy. diWc§mn arka taratmd.'\k1 ardlyesln- yan dükkinlara ceza 
ı..e haykıra tabanlan kaldırdı. de 45 kilo ba1or çlvl, 60 kilo yapı çJ.- İsta.nbul bledl.yesl dıa.lm1 encümeni 

••• vtısi ve '72 kilo monte çMsı bulunm~- pazarlıksız satış kanununa muhallf 

itte biı· hu.iki hayat ~i··: turthtlkl\r undan mahkeınr veri- luu'Ckıct ederek, sattı1tl:u-ı eşya.ya eUket 
Ea büyük nıilli pyele:rimizdm len Otdta i numarah mmı ~a koynuyan -ye evvelce cezaland~ 

lıiri, ıa çocuktan aokaklann tozmı- mahkemesinde muha'b'me edllm~ ve bulunan dükkA.nla.nn 3 gün ~f:ıt~ 
dan, toprafmdan 1cartarma.lc için, suçu sa.blt olduğundan ~lvllerln mü- ması ~ln belediye riyasetine sa ~ 
Witiin memleketi ~ cCo- aıuıeresıne, 11 lira para ceDl81 ödeme- ve~ara./l>Undan 80Ilrtı. belediye rtya
aak yuvalan» teşkili olmalıdır. sine ve dükU.nının blr hafta müd- eetı tnra.f da resen ta.tb!k edlle-

İhtilastan suçlu Necmi 
tevkif edildi 

Emniyet müdürllit'Ünde sahte bor· 
dro tanzim ederek 4048 lirayı 1htil!\s 
yollyle zünmetleı1nc geçlrmekteu 
nw.znun dokuz kişinin muha!temeıeri 
ya.pıl.ıriten eski polis memuru Neemt
nln de revkifine karnr verHmtş, fa.kat 
Necmı !ki defa. ma.htemeye gelc:Uti 
halde bir fınımtmı bulup lca~tı. 
Kend!sl evtnde ve muayyen adre&e
rtnde de buluruımad.ığmdan mahke
menin re\•kJt Jau:nn !n!az edlleml
yordu. 

Necmi eV\-elkl gün dcvnm edl!cn 
muhakemenin hangl gftne te.llk ec!U· 
d1ğini ör,rrenmck üzere dün sabah ge
ne adliyeye gelmi§ ve Ddncl a~ır ceza 
mahkcmesı Jralem!ne g1rf't1ken adliye 
polis memuru Sadettin şener lrenclisi
nı görerek yakalamLstır. Necml de 
tevkif· edilip tev'ldthn.ııeye göndertı
mişt.fr. 

Halka yiyecek tevziatı 
Halka dağıtılacak yiyecek m::ıddcle

rinln 1ldncı partlsl bugünlerde tevzi 
olunn.caktır. Mekteplere w hastanele
re tevzint bnşla.mıştır. Ay başınd:ın 
evvel yine bo.Gtk.allnr vasıtruılle 300 bin 
'.kilo pirinç, 600 bln kilo tasıüye ve üç 
bin ~kc Tur yağı d:ığıtılncaktlr. 
Bu tcvaldc bnkkallann mlktan da 
arttınlarak tehacfunün önQ alınacak
tır. 

Yağcılar Ankara ya 
gidiyorlar 

YağcıUı.r ye margarinciler ynpılr.n 
davet üzerine bu nqam Ank:ı.rnya ıö
deceklercUr. Yağcılar htlktlmetr.,,c ka
bul olunan mahli\t yağ tlplnln yaln17. 
bir müessese tnrafından ynpılmnmna. 
taraftar olmadıklnnnı '-e bunun mah
zurlu olacağını Ueri silrmektedirler. 

KÜÇÜK HABERLER 

* Feriköytindıı Çoba.noğlu ~m
da oturan MeleJc adında 70 ya§lilda 
bJr kadın dün evtn balkonmıdakl çi· 
çekleri sularken dayandığı bBlkon 
pa.mıaklıklan kınl.nuş, Melek dü,milş
tür. Muht.eıtr yerlerinden tehllkeU 
.surett.e yaralanan kadın baG'gIIl bir 
halde Et.fal hast:ın5lne kaldınlmıştır. * Bakırköyilnde Taşhan caddcshı
oo oturan Nobar adında blrl dün yol
da. gldemtı blr hendeğe düşnüş, sa~ 
bacağı kırılm~c;tır. Nobar hn.stnneye 
kaldınlm~ttr. * Bokoni Vakum petrol şlrkctı a.y 
başnd!ı. Beyo~hmda. yen! daireshıe 
nakledilecektir. İa.§e mtldürlil!;il de 
Dördüncü Vakıf hanında Sokonlnln 
bıraltacaıP. daireye g~ektlr. Her lkJ 
yerde telefon tesisatının vücuda. ge
tlrllmesine çall§llmaktadır. 

Günlük Borsa 1 
!5/l/9t% Caınartest 

Londra Ozerine ı sterlln 
Nevyork üzerine 100 dolar 
Cenevre fi.zerine 100 
İsviçre frnnkı 
Madrld 1izer!ne 100 pezeta 
Stokholm 11zer1ne 100 kuron 

F.SRA.1\1 VE TAHVİLAT 
İkram1~ll % 5 938 Ergani 

. ,., ., __ 
130.'70 

30.03 
12.89 
30.'72 

23.16 Harb dola)'ISİ(e Pmdilik kabil d~- detle kapatılmasına. tarar v-erllmlştn-. eekt1r. m r. 

lil. tabü. Fakat ilk inatta, büt~ -..--------------------~ an en b6yük kurmnı bu hayırlı ite Bugün (Çocuk balosu) .4111 

,tlölueilr: yeridir. (Vi - N~) verilecek • 
ll!:!:!:!Jı································· 

Bir duvar yıkıldı 
Küçftk Aya:JOfyada Kadlrga. ctva.

nnda Hamdiye alt ıı numaraıı evt.-ı 
•C tamı duvan ~lk.t gece b1rden
blre yıkılmıştır. EvdekJier korkutla.n 
dıfan kaçmı ,.,lnrdır. Bina t.'\.nls.ml!c 
J'lkılıruı.ını.~r. Ev, be!Cdlye tarafmd:ln 
tıoh.l!ye Cdl!ml.ştJr. --
Kaşar peyniri ihtikari 
Flat Murnknbc m cmurlnn dün ha l

ka tevzlnt yup:m b!lkkallardnn bazı
larını kontrol ctmijt.lr. Bu ıu11.d~ Bo
mont1de bir suth ned kns:ı m kl'oou-

Çocuk Esirgeme Kurumu, bugün, 
şc'hiieDllnl Halkevi binasında. bir < Ço
uk balosu) verecektir. Balo saat 13 I 
~e baıılnyac:ık ve 19 a kadn.r devnm I 
ed~tlr. · 

Dün Fnt1h Hnlkevlnoo Çocuk haf- , 
tasının nctnc1 günü münnsebetlle 1 
zengln bir çocuk balosu tertibedllmi~ 
ve baloya muhitin llkokullnnndr~ 
gelen yüzü mütcc:w1z çocu'k 1.ştirak 
etmlşt!r. - '"'"'e 

Fatih Ha.1kevJ çocutınnn ıu:-~ 
hediveler dalı-ıtmış Ye şctcr 1kra.m et
mlrtlr . Çocukl:ır tkl s.-ıııt cnz d1nle

dan etn: ı ıer. şHr ve şarkılar 

Baı roUer<le: 

ANDREA LEEDS - JOEL MAC - CREA 
ile bütüu Holivud gençliği, ilkbahann bütün koku ıve güzclliii ile 

afüılcnen bu eğlenceli ve çok kuvvetli filmi • 

SALI AKŞAMI 

s u M IE ~ Sinemasında 

bfr amcası yardı. Kiyo - S!yo ba.rbln- - Pamlat atırlık yapıyor~ onları 
de &dü mü, kaldı mı? Bell1 olmadı. '1sln eve bırakalım. Sonra buradan 
Adamcaltızm L"llll de blzim komuta- alıp gemiye götUrUrüz, dediler. 
nın adı gibl Jimo 1d1. Anladın mı t1m- Kava - Mum fazla düşünmedi. 
d1 bentm oyunumu? Korsanlnrın dedlğlnl yaptL Ve ııtyo-

- Yani Jlmo, Klyo - Si.yo kargaşa- gonlardan alınan torbalarla paralar 
Jığında ölmemi§.. amdan U'Z\tJ1 D- Kava - Mu.mnın evine bırakıldı. 
man geçtikten aonta mnutan ol- Burası sağlam duvarlı, demir kapılı 
mu.7 .. s!.Yog<>nlara hizmet etm11 .. o da mazbut bir evdi. 
yeğeni Yama.dayı öldil ea.nıyomıU§.. Kava - Mura kansına: 
şimdi zavallı general J.Lmo, yeıtenl - Şehlrde 1-htllAl 'Val", dedi, .71moyu 
Yam.adanın eline dilştil diyerek, bil ıemide asacatız. Korsanlar muvatfak 
b:ı.bcı1 tehrln her t:ates!ne ,,..,,aı- oldular. Şehri 1ePl edlyonım. Millet 
nnz . bfiniyete. a.dalet.e kavuştu. Bundn.n 

- Vallahi mtıkemmeı bir tedtılt .eonra. cilzeJ günler yaşıyacn4P%~ ve 
bu. Bu suretle hem gt'!leral ~ulur.. Tokohamayı biz ldaro edec~ • 
hem de biz. Şlna.gon ell.ı,r.ı.ra.k koca.sına Yal· 

vardı: 

Saklandıklan ınahzeJ!den ~ıktılar. - Kendini s l.yogonlann terrlnden" 
Kendi ~adık adamlanndan blrlne bir koru, sevgili kahraman• kocacığunl 
yığın para verclller .. kandırdılar ve ııa- Onlar birer rehlrll yılan gibl umulmn
hll boyunda ooylemncsı gerekil söz- dık yerden ba.şlannı kaldırırlar. 
teri kendlslııe öğrettller. - Ben merak etme! Biz ~l.zi bUl-

BüyQ:k rütbell bu lk1 memur - eğer yoruz. Bu Parolan 1yl. muhn.fnza et. 
Jlmo l>lümde:n kurtulursa - Yokoha- Ve benden başb. kim gel1rse sakın 
mn.da büyük işler görebUl.rdl teslim etme .. ve hiç kimseye kapıyı 

Japon laıhrrunanlan hJç blr zaman açma! • 
b:ı.ba soyundan bir ericeğ'e ağır ceza. Kav:t • Mura evblin önünde fazla 
veremezdi. Böyle bir mevk1de bulun- durmadı, kapıyı kapadı. İ'ht41Cılclltt: 
sa bile onu ölümden kurtarmak - Ya_~n Kava - Mum... Yaşasın 
nnnne haline gelmiş bir vicdan bot- hllrrlyet . .. 
cuydu. Diye ba~rnrnk uza.kl~ıfar. 
E~r Yamada buna Jruuıac~ olur- Gibıel tthlagon bu koıitunç ve ro-

sa, füphe yok kJ, amcası .7.lımoyu !dam tuk seslerle haykının katilenhı nrlaı
cezamndan kurtaracak ve belld de aından hayretle bakıyor.. &aylJy~!< 
oehlrde serbes gezmesine mfuııuı.de sliz buln.nuye>r ve kendi k<"ndlne m ü
edt'ccktı. Öyle ya., ına.demk1 bütün tcmadiyen ~nlıırı t.ekmrlı.;ordu : 
mJllct hfirrlyct. ~ı>r, hürrlyete ka- -: >.caba nmvaftnk ol:tca.tlnr mı? 
vuşuyordu; bu koca. kitlenin lçlnde ... 
general Jimo yalnı-ı knls.'\ blle bundan cJimo'nun batını 
ne çıkardıı * isteriz .. !» 

Slyogonlnnn adamı .ınhlle gltk dur- Llnuı.n linünde, bütün süıll boyan• 
81.ltl.. cıı toplanan binlerce insan, h ep blr-

Ka.va - Mura blr anilik büyük bir den ve dunnndan btığmyordu: 
kalabalı~ın başında. olarn.k ev!nhı (Arkası vu) 

111Mmnt1111111•111n.-.a111-•11•ıu•--.11tt,_...llH,"•11.....,...t111nn11111111111tttntt1ıııırtıııtııııırtt1111~ 

Türk Sinemacılık Aleminin 
Rekorlar Rekoru devam ediyor. 

Marnw-•. FiGm Stud701unda 60 kitilik Mehter, 40 kifilik Koro ve 
36 kitili: mubtetem su heyetinin İ§tİnlkile vücuda gelen KEMANI 

SADi fŞILAY'm besteJediii ·..e sevimli okuyucumuz 

MUALLA lşılay ve SUAD Gün'ün 
Türk Klasik mmikisinin &tadı Dede Efendi'nin 

En nefis tarkılarmı ter~nnüm ettikleri 

LEYLA Türkçe Sözlü 
Türkçe ŞaTkdı 

Seııin en büyük harikalar harikası; filminin gördüğü coşkun ve m üs
teana rağbet ve vuku bulan sürekli iı:kk ve mütevali 

müracaatlar karıısır. d" 

TAKSİM Sinemasmda 
BUGÜNDEN trlBAREN 

Dördüncü ve sonuncu haftası devam ediyor 

EHEMJ\IİYETLE 

NAZARI 

DiKKATE: 

Bu müstesna :filim, bu sene- 'tst:ınbulda ve 
İstanbultm biç bir semtinde lrae- olunmıyncn

tllldan göremiyenlerln ve te-k.rnr görmek 1stc
yenlerln bu fırsattan lstlta.de etmeleri rica olu
nur. Yer bulmak ve geri dönmemek ıçın lUtfen 
to.m seans saatıarmdn gellnlz. 

Bugün seanslar: 10 - 11,30 - 1 - 2,30 - 4 - 5.30 - '7 - 9 
Saat H a kadar tenıilath 

,--------------~Eni------~ Edebiyat Dünyasının en büyük eseri, 
Sinema filentirun en şanlı zaferi 

RONALD COLMAN - İDA LUPİNO'nun 
En büyük muv affakıyeti olan 

SöNEN IŞIK 
Şaheseri: Bugün 

LALE SiNEMASINDA 
Bütün kalblcıi heyecDnla titretiyor ... Bütün gözlere yaş 
dolduruyor ... Bütün seyredenlere en büyük a~kı anlatıyor ... 
Bu • tılml göpnevc kO§U . Saat 11 de tenziIA11t1111h1111ma1111111tm·e~~~~-



Sahile 4 

Taksimde Osmanlı 
Bankasına ait Binada 
İstanbul Kulübünün 
Ana Nizamnamesi 

[Dunku nu badan maltalltj 

1 ... _._._. ... mn_._._._...,.,.... 
J~.ıdan her bırl bizzat itayı l 'Y tmek 1 R A o y <51:> 
mecburiy8tlnde olup bit bh' ldm8' 
lçtımaı umumiyelerc:k kendi namına 
tayı reye dlğerlnl tevkıl edemez. Te-

SJ. V i ô.d. vukuund:ı. reisin rej. ık! iti-
8 

.::.-L.::. ,. •ı-.-.. proı~ 
bar o.unu.. 12.30 Prosram. 12.31 lllou zııab.. 

Otuz blrlncı madde _ Niza.nına.m• mınıdla flltalılr. 1Ma AJau blbell 
nln tadlll :fevka.I~de bir ı-otımaı umu- rt;o 13.00 eaıtcı ve ~. 11.15 Ko
nıide müzakere oluna.bW?. Böyle blr nuşma, lUO 9alon ~. 18, 
lçıfnında Jttlhaz olunan mukarrcra.tuı Dıı:rw oıbıstraeı. 18.46 Kon11(1D8, ıs.ııe 

Y ınl iklnci madde - H"yeti lda- muteber olması içln otuzuncu ınad- Radyo Qocmc Kuliıbü. 19.10 Ka~ 
rede k:ı.rarlar ekser setl mutlaka He de h!lA!ına o1arak bayı mev·cudenln tam ve tüdı:üler, lt.30 Ajans hılbw-
tttlhaz olunur. T~vil arl \'ukAuunda ekseriyet! sülüs3n arasa meşruttur. !erl. 19.56 Jr[üzlc (Pi.), 20.15 Konaıt-

28 Nisaıı 1942 

relsln reyi Ud itibar olunur. r.adan ma, 20.30 Fa8ıI ~. 31.11 TeauıD; 
bir zatın talebi üzerine kararlardJ.l otuz ildncl madde - Azadan bkt 21.45 tanır at 1'&ftllantuıı n«loeleıt. 
reyi hafiye mur:ıcaııt olunur. libu nizamname ahklmmı& ve uv&kli 21.55 MGııt CPU, !UO AJaııe haber-

edep ve haysiyeti atır 8111'ett.e 1h1Ue k!rt. 
aş, diş,, nezle, grip, romatizmı 

Yimıl uçuı:cu m~clde - Heyetı ld~- t.Ma:dd1 eder ya.but. KllW>tm ıntlam 
re ı ızwn gorduğu takdirde Klübun ve itlbarını naküıedar edecek ınaıht
ldare.sme muteam.ıt mesallln teferru- yette b!r harekette bulunur ıse heyetı 
atını heyet! idare izası meyanından !d:ıre gerek re'sen gerek Azayı d.llma
munt.ehap tali blr heyete hR.vale ede- den beş zatın talebi ii7'Crlne kuı'8. ile 
b lır. Bu t:ıll heyet ut.haz eylıxl "'l uıt.Uıap olunacak: on iJd Aza heyeti 
mukarrerattan heyeti idareyi haber- idareye ınzımam ederde bu suret.le 
dar eder. teşekkül edecek heyet o ?.atın Kliip 

Yum sabahki prerram 
7 .30 P.qra.m, 7.33 9aJon ctte.strul, 

7.45 Alana haberleri, 8 00 Balon or
kestrası. 8 15 Evln aatJ. 

Nevralji, Kınklık ve Bütün ağnlannızı derhal keser 
lcablnda glbide 3 kap alınabilir. 

y .ın 1 dorduncu m tdde _ H r ~n. tiz:ılığındruı ihracına mahal olup ol-
n o.yı 2'.:ırfındıı Klubün d.ı n ı nı11dııtın1 karar verir. Bu he11Ctln ka

a ı sene! snbık:ı ubatında hl :un ran muteber olmak için on SE'kıe: be.
bulan senet maliye em:ısında Kllibı.tn nm huzuru kifldlr. Mukarrerat., ts
idaıi ve mali vıızlyetinl !r:ıe etmek t!nklf edenlerden maada Azanın sli
o~ere heyeU idarıe t.arafınd:ın t:ınzl ı lu anı ekseı1yetı ile ve reyi harı Ue 
edı m ş olan raporu lst ma trne·:: itt.h!lz olunur. Verilmemiş reyler 1S
uzere n('l k ı tımaı un •mi akt.ed~r t!nk· t addolunur. Bu heyetin karan 

AKŞAM 
Abone bedeli 

Türkiye 

1400 kuruş 2700 kU?'Uf 
759 • 1450 • 
400 • 800 .. 
151 • H i ıdare tarafı d:ııı tanzim ve nlll:ad:ırl:ıra alelade tebliğ oiunur. 

mezk ır he~t tarafmd:ln blr nı ıte~ Yirmi altıncı madde al\kimı.11 tev- .,.. ____________ _. 
ha ırafmd l te kık ve W!dlk ed!- tıkan içtima etmı., bir heyeti mnu- Poata itWıaduıa dah.11 olnuyaıı 

Senellk 
8 Aylılc 
3 Aylık 
1 AJWc • 

len b.I.11ıco ile k r ve zarar he :ı-bı m ye karan olm:ı.dtıı:ça berYeQhl meş- ecnebi memletetıer: 8eneli1t: 
K p za ını :ı f l hsnll malumat ede- ruh Klüpten ihraç edilen zat b'r da- 3600, altı aylılt 1900, ile arlıtı 
b.In el rınl ttmıinen içt ınaı wnumi ha K!i•be Aza ol:ırnk giremez. 1000 kuruştur. 
t:\rıh ııden ekiz gu l evvel Kliıp sa
lonlarına ta!ik ,.e K up yJ.ılh:ıneslnc 
\a~· ı ın r. 

o.uz uçü:ncil madde _ Kutuph:ı.ne· Telefonlarınnz Başmuharrlt: Z058S 
deltl kit>ıı.plar harlç olarak mütalla. Yan işleri: ~t76S - idare: %0681 

DERMOJEN 
YA!ll&. O.&.TL&K. •n-• .,e 
CtJ.o YARALAllllfA fenalUe 
IJi pllr Derinin &neleam..me 
-.e ,enllenmemae hlmaet ecler. 

- Rer :F..<'Zallede bahunar. -

FRENGi 

Y ıın beşi cı m dd - Seı e. !c iç
t.maı umumiye heyec.ı idare relsi ve 

salonund:ı.ld gazeteler ve mecmuals:r 1-----M_ü_a_ar_:_z_ı_t_r._, -----1 
kütuphane n!zıımnameslne rla.yll?t RebluL\bU' 11 - Kasam 1"11 ••• ;.·r. İBSAN Slld ••• 
edılmek şartUe iızavı da.ime ve mu- s. tra. Ol\. öt. ikı. Ak. Yat T t F O A 1!J 1S1 

'.\ b bet nde he ı idaı'C reisi. ve· 
kill ı·ı aset edıer Re" ve reb vek linin 
gayb !Pt nde he c ı idare :uası keı -
dl tç:erınden b r nl içt.ımaı umumi ·~ 
rıva f 11 intihap eder. 

Yırnıi altmcı m:ıdde - Nl33n ayın
dl yapılan içt!madıın b:ışka yapıla
cak heyeti umumiye lçtlru3lan evı.-eF\ 
ht'yeti idarece lüzum "e zaruret hi -
sedıldlğl zaman, saniyen lizadan ~
t<: bırinin imzalı talepnamesi ü:ı:erln"! 

, :ıktolumır. içtimaı fevtalddıenln glı
ııunü heyeti idare tayln V! ret:.'ir. 
özayı mrrcud:ı lntlhap eyler. 

vaka.teye lrae edilebilir. MUtalA:ı. sa- E. a.u 10.0d 6,13 9,01 12,00 1,41 0 ve paratlfo 1ıuıa1ıırı.ruıa 
!onuna uretl daımede talik edilecek Va.. 4,11 8.06 13,13 1'7,01 19,59 21,40 tutulmamak ıotn tulrl ltat'l. mu-
olan kiıtupbane nlzamna.mesı mftta- af{7etl pet emin tue qıdır. Her 
l.ia salonu murnklplerl tarafından idarehane Babılll elvan eczanede bulunur. Kutusu 45 tu-
tanı ın olunac:ıktır. 

1 

Anmusluk sokak No. lJ ruştur. 

Ofuz dördüncı.i madde - Azanın ,_ _______________ _._._. .. ••••••••••••• .. 
Ktiıpteki duyunatının tanı tesvıyesı Apartlman sahipleri! Emlak bürosu 
heyeti idarece k:ırarl34tınlır. Heyeti 
me-ı.kürece bu hususta ita olunan ka- Bot dairelerinize iyi kiracı SalMk Salib diillkim 
rcı.n infaz etmlyenlerin f.slımlerl ıev- bulmak için cA K Ş A M• ın Sirkeci Kemal Bey Sinemua 

hay.atalık olunu:-. Bu suretle tesviyeyi K0ç0K il.ANI.ARI ndan ia- lm•••"••ııirtİlıaı•nd•a•N•o•. •3•7••lllllf 
deyn etmlyen utın Klüp 1~ alAtuı ... t .. ifaııiiııiiiidıiıelııieiıiidiıiiiniiiiiiiız_._._._._._._. .. 
lcat'olunur. SERMAYEDARLARA 

Ylonl yed.!ııc! madde - Içltma: 
tımumı daveUerlııin ye\-ml içtimadan 
laakal üç gfm eneı t~arrür ettlrılıp 
ıimya davetiye gönderilmesi ve da· 
vetn:>.me suretinin Klüp saloniarına 
t:ılik ve ıçtima gunünün iki g"nete l't> 
ilin olunması ve hiıküınete her z.: -

Otuz beşinci m:ıdde - Tayın olun-ı 
muş müddet zarrında hesablllı te.svl
ye etmediği lçln lhraç edllnıl.ş olan 

1 
a.z.a tarafından bu tııeahhilrün meş-ı 
rulyetinl l.sbat edecek: izaıha.tı klfiye 
verıidlğl takdirde ihraç kararını fesh 
ile bu kabil banın hukukunu heyeti 

Satıhk eşya 
Ceviz kaplamalı l yerneoıı: o6ası, 

ı yatK odası, 1 Sala.marıdra 
1 yazıhane sat.ılıktır. Teşviklye 
Ka.lıpçı sokak No. 150 Altan Apt. 
ı numaraya müracaat. 

İstanbul civarında arazisi münbit 
ve içinde memba W71I olan bir çift- i 
lik iıletilmeei için HnDAyedar ortak ' 
aranmaktadır. Posta kutulu 393, 
telefon: 21821. 

f 
lı 

·~ man .hb:ır olunması lazımdır. ld:ıre iade edebll1r. •••••••••••••• 
İstanbul asliye 9 uncu "hukuk hl-

ldmlliln«'n: 39/111 

O 7 ıcu madd" - ic•lma1 umumı
de • ffel muk:ırrer:ıt · 4.w.yı ır.evcu
denln ek erl~eıt mutlakııslle i ~ h:\Z 
ol r ve azadan kı zatın t:ı!ebl ha
l nd' re5 ı lınf u uı t ıtbl ' edil r 

Kırkıncı madde - Klubün feshi 
h:ıkkında karar itası umumi heyete 
n.ttlr. Bu takdirde Klübün borçları 
tesviye edildikten sonra k:tlanı Kızılay 
Cemiyetine verfür. 

lstonbul Klübünün 1942 Seneai ·Heyeti 
idare Azaları 

Adı Ye Soyadı Tabibcti Meşguliyell Adre. 

Sayın Bav Şulmi 
Sar:ıçoğlu Fuhn ~ıs T C Harlc ye Vekill Ankara 
Ba .. Edhem Soysal Re:s 

B:ı}' Yahya Keın:ıl 
Beyntıı Am 
Bav Dr. Suphi Neşet .İ\.N 

B.ıy M hlıs Erdeıı-er Aza 

B.ı R;ıgıp Özd~mir-
oğlu Aza 
B:ı •ı H:ı.ydar Emre Aıı:ı 

Ba.v K. Mavrudı.s Aa 

B:ıy E c. Tayf-Or Aza 

Bay D.A. Barry Aza 

Bay L. Rebul Au 
Bay W J. Perklns A.ııa 

B :ı.y H. S:ıltnı rsh .\ıa 

T.C Esbak Ticaret Ayaaıpaşada Suren 
Musteşan Apt., 
Tekirdağ mebusu Beyoğlu, Taksim 

T.C Ist. Klüt> 
T c Dokt-Or. Beyoğlu, İstUcll! 

T.CTuccar 

T ccar 
TC. 
T C. Müh"'ndls 

T C.E3ba.k Hariciye 
Memuru 

cad. Amar Apt. 
Taksim Cümhurl~t 
Apt. No. 9. . 
suııdlye Yeni Mek-

tep sokak No. 15. 
.Aynspa.şa, Dllt\ram 
Apt. No. 9. 
Ist.anbul Klübünde 

Aıııerıkan At* Komerstaıı Taksimde, Aya.spa

Ingillz Şel Şirk~hı 
Müdürü 

şa, Tüten Apt. No. 2. 
Demlrat Ap. 3, Ni
şant:ış 

Fran~ıı Vapur Acentaaı Şlfll Nimet Apt. 

İnglli"' Avukat 
No. 3. 
Moda Mektep sok
kak No. 2 

Ingıllz Osnuınlı B:ınkası Istanbul Klübiinde 
D'retı:törii 

, .............................................................................. . 
MEMUR ARANIYO 

Güzel SmıatJ:.ır Akademisi l\liiditrliiğtinden: 
D r. 15 lir:ı Iı m~ lı. dı rl 6 ."r:ı ucretll iki memurluk munh"lld1r. 

Memurin kanunwıda y:ı..,ı!ı vasıfları h z o :ınl:ınn bütün \Cslkalarlle !lem-
b•r ıd:ıreye mur raa.tlan. <4875 

Apartıman veya ev aranıyor 

Zayi - 15 lncl hudut roburund:ın 
:ıldığım terhl.3 tezkeremı zayi ett m. 
Yenisınl alac:ı.~ mdan e,.k inin lluk
m U yoktur, 

Iı~bolunun Yur..aı"<? kö •ünden 
l'akup otlu .~hmet 3?5 

Z.ıyi - I,,t:ınbul paket gwnrüğün
den 9 2/942 tarlhll ve 94812 numııraiı 
makbuzla. ve 304 llra g4 kuruşluk 2585 
liste beyanname nwn:ıralı tr:l.4 bıça
ğının ma.kbu"'u kaybolmuştur. Yeııl
slnl nl:ı.c1ğ nıd.an eaklsıııiu hı.tkmil 
yoktur 

I\r.'lzı>'JÇçul.ır Ş!.şecı han 42 nunıaıa 
Samueı Cenc;ason 

Dan.cı: All;ye 1nlnJıe Fuat paf8. ,. .... 

1ısında. İhsan zevoesl. Karar: İcrn 
kılınan muha.kem! netlcesl.nde davacı 
Aliycnln ana baba bir kardeft Hüse
yin Kemal 1332 senesinde a.ııatere 
sevkolunduğu ve haya.t ve mematı 
meçhul bulundııtu dosyada mevcııt 
Sarıyer werlllc ~ubesl reisliğin.in ce
vabi derkenarile dinlenen ~ut..ıerin 
şchadatından an134ılmıt ve mumai
leyh hakkında malUınatı olanların 
blrlncı lllin tarlhlnde blr sene içinde 
malflmatlannı mahkemeye blldlmı.e
lerl usuıen ilan edildiği halde v:ıkl 
ilin dahi semeresiz knltnl4 olmasına 
binaen kanunu medeninin 34 üncO 
ma.ddesı muclblnoe mumaileyh Hüse
;o.1n Kemalin galpl!ğ\ne 13/3/942 ta.
ıih:nde karar verllmtf olduğundan 
mumaileyh rnüt~ffa Hfise:Yln Ke
malin hayat ve mematı hak.1tında :ma
ıumatı olan veya kendi.si. haya.tt.a !ıse 
işbu llAn tarihinden itibaren kanuııt 
ınUddet zar!ındQ mUracaat eylemesi 
ve aksi takdirde lllmı iktisa.bı ka.t'Iyoet 
ey!lyeceg-ı tebl!ğ makamına kalm ol
mak ü:zıere illn olunur. 

TtlrldJ'& CtlmhuriJ'ati 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul1ı4 t:lrthl: 1881 - Sermayesi: 100,000,000 Türt llruı. Şube Yt 

ajans adedl: 265 
Zirai ve ticarJ her nevi banlra muameleleri 

Para biriktirtulere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ıtibar.sız tasarruf heaaplannda en 
H 50 lirası bulunanlara senede 4 deta ~ekllecek kur'a ~ aıatıdakl 

pllna ıröre ikramiye dağıtılacaktır. 
4 adet 1.000 lirahk 4.000 lira 
' • 500 • !.080 • 
' • 250 • ı.ooe • 

40 • JCHr • f.000 • 

100 aclet 50 lirabk 5.000 lira 
120 • 40 • .a.soo • 
160 • H • 3.ZOO » 

DiKKAT: Hesaplanndakl paralar bir sene içinde 50 liradan 34atı 
dtişmiyenk!re ikramiye eıktı~ı takdirde % 20 fazlasile verııecektlr. 
Kuralar senede 4 defa 11 eylUJ, 11 birinclkfuıun. 11 mart ve 

11 haziran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul .Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

ı ) Muhıı.nuııen bedeli 81,300 lıra. tut.an 100,000 adet Adl patıke ve 1,155,000 
adet mozaik parke taşı mektupla teklif istemek suretııe satın alınacaktır. 

2) Muvalck:at temİllat (5315) llradıf. 
3 • Tekliflerin Levazımda.n parasız tedarik edllecek faltnBmeslıllddd. ta

rifa ta uygun olarak 5/5/1942 salı gilııil &aM 17 19 .kadal' Metro Hanmm 
4 iıncü. tatın4*1 Levazun Müd.6rl0ıline imza mukablllııde nırtımJt oJ.maa 

EKZAMiN 
Ekzemamn ilacıdır. 

Yara n çahanlarda kulleııulaır. Her eczanede kutula 50 Krt. 

HOLANTSE BANK -ÜNİ N. v 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖV PALAS 

AJANSI : MEYDANCIK, AL.ALEMCi HAN .... 
BUTON BANKA MUAME°LELERI 

KASA ICARI .... 
MERKEZi' K0RASAO 

$U91LERI 1 &MSTERDAM • •OTTIRDAlıl - WlllOS AIAU 
IARACA8.. • MARACAl80 - HAIVA - WIL.La118TAD • O"'NfU!• 
- 81Q Da JAN .. RO • UNTOa. 8AO PAU\.O 

FEN MEMURU ve RESSAM 
ARANIYOR 

Anadolucla bir ~t mahallinde (M,..bilecek makiaa k " •

bilir tecrübeli hir Fen memuru ile lntaat .-imim Jmılilecek Wr 
Re11ama ibtiy~ varda'. Taliplerin her SÜ ..at l 7 cha .onra G.Ja. 
tada BiiJ:ük Tünel Hamnda 6 numaraya mBracaatlan.. ====== Sm ba:rntı-d• ..-.n, baftalarca 

devam eden ARJANTINA filminin 
ve Park Otel orkestraımın sevimli 
artiati TAPYA KOLMAN 

tarafından okunan 

17743 MAMA YO QUlERO ..of(.ıtorii 
••o•t "o"' A R J A N T l N A ~ 

sair "'7:'danslarla NE.LSON EDDY ve TINO ROSSl'nin ~arkdan 
CQL OM Bı 4. p!~klarında satışa çıkmıştır. 

Ticaret Vekaletinden: 
VekAietlnılz halk ve ordu ihtiyacını karşılamak üzere ham maddelerinin 

tedarlkJnde tarafımızdan da tedbirler alınmak suretlle cok miktarda lste
arlnslz margarin imal ettirmek kararındadır. Margarin imaline mwua 
tesisatı olup da bu mevzuda çalışabilecek ve Vekô.letlmlzle l.şblrllıtt yapabl
lecelc ethaa ve mtlesse8elerln .ellhlyetll müme ilerini 2'1/4/1M2 


