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Bu sabahki 

Çlaor asa 
amaml 

taarraza 
geçti 

Japonlar Çindeki 
kuvvetlerini aza!tbk· 
larından taarruzun 

ehemmiyeti büyüktür 

Yazı 

............,.,... T....n .. •ta swWnde ltaq ılll / " 

iagW.ıer Madagaskar nasıl bir 
Madagaskara Jerdir f 8 hangi tarihte 
C::.~::: Fransanın eline geçti? 

Dünyanın dördüncü büyük adası olan 
Madagaskardan, pirinç, nohud, kahve 

ihraç edilm~ktedir 

-·--

say ın 2 c· yuz n edır) 

idare .itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kunıı 

,,-·····················································-·-············-···························, 

1 Milli Şef'in 1 

tebrik ı 
telgraflara 

--
ReisicUmhur dUn 

Yunan BUyUk 
Elçisini kabul ettiler 

Ankara, S (AA.) - Japon 
imparatorunun doğum yıldönü • 
mü münaeebetUe Cumhurreiai • 
mizle imparator arasında tebrik 
ve tetellür telsrafları teati edil • 
mİftİr. 

Ankara S (A.A.) - Almanla. 
Tin 1 Mayıs milli bayramı müna • 
eıbetile Reisicümhur l'!met lnönil 
ile Aclolf Hitler arasında tebrik 
ve teıekkür telgrafları teati edil • 
mift;ir. 

* Ankara 5 (A.A.) - Reisi. 
cümlıur İsmet lnönü Çankayadaki Milli Şefin Pazar günkü at 
köıklerinde Yunan btiyük elçiaj yarıılarında alınmıt son resimleri 
M. Rafael'i kabul buyurmuılarclır. rü Saracoğlu ela hazır bulunmut. 
Bu mülakatta Hariciye Vekili Şük- tur. 

1 
t . . . . . . . . . 
5 . 

'-.. .......................................................................................... ·--·-' 

Şehir meclisinde çok 
hararetli bir celse 

Kaloriferli binaların Birinciteşrinden Nisana 
kadar teshini mecburiyeti kondu 

Saçlu1ar kumatlarclan ı,ir kllll\I ile ' .... ... . (.:X,~ fl ~ nci ~aJ!faın J v 4 hcü tütunlarında) ... 





6 Mayıs 

r· ht sas ve um 
A 

mı 
• • 
ı gı 

Tük <iiltiir hayatının mühim ve ihtilaflı 
davası karşısında bulunuyoruz 

Yazan: Profesör Sadi lrma 

bir 

A y İÇYOZÜ 
---~~~--------------~~ 

• 

Japonun imparatoruna karşı bes ediği taabbü , muasır 
politıkanın en başda gelen muamınasıdır 

B iızde huduıdlan, ka.rşılıklı!aınc.ak kaba i.ş\ecle meşgı..ı.lüz veıvaliyeti lka:7.a.nd> i'.ırnek iıçin edebi. 
tıesı:dcri, peık .iıyi ıbilmmiyen aııtlk yar.ıın ince .işkre looyu·bnak yat ile iştıgal ctımoo1ı.r4 tavs·ye e. Çeviı eıı : ı tJr;ıh.rıı Hoyi 

:rneilnun:t:.ar 8.'NllSUla i:htısa.s ve u.. medb'Wiy~tiıııde \~l:'Z. O za.. derdi. 
•mumi bHgiıyi ~tabiliri.z .. Bilr za.:1,man kü~ücUk bir s~ya ömrünü Avruparuı:ı ıınanza.ra.<;l bu. Gelc
manı.ar ıher munevyer bir umumt ~ ha!ldld mutıehassıslaı'a fün bi:t.:e: Bır ~-l-ct;or bıs ps lkoloJ 
kuL!tur admru idi. İh1.ısas s~tnUh'taç old~uzun faıiuna va. meselesi ort.ıııya atısa Yeya bir ne-

-5-
Batt.i Jllop()ıı impara.wro bl~ t.rı. ,n 

r1bi bir lwıa.a oilıt:lur. l'eın · ) er, uyur 
ve bbtcr cibı bll!IUSı, fcrdı bir )"'J l\\ ışı 

rl.Ill4'l. ynlırnıast ~ ba- hiı.dised.ir. r.acaığ'lz. Btz bu i'hftyacı şı:ndiye bata'..çı ş.iir söylese derhal gar vardır. Doemuşt.ur, çocuklar mroydana 
Hattiı bn.çdk ımemleketler<:M! hru.Q dar Avrupalı müteh.assıslarl~ cbiklki ederiz. !hatta biraz gerili.k " nıiştir, cunun birinl:lc de olt"t.-ektir. 
nrunevver adam tipi denioıee u. kaeyWıaNeya ça1aşt: ve bu zaT\ll'ı ve sa.tıhllLklc L1lham ederız. tseşen ~ ~.rıa.n, :ınera.k çeklcı olm.ıkl 
nruı:ni kü~ adrnım hatıra ge~. idi: ~~~t. ilim ve ilıt.ısasta istik- Haılb!Ai wnumi bir külture, çe beraber, uruhiJet cibı bir mı ile ula. 
Memlciketı:mıze baıknrsa.k şimdili!k ıa.Tuni'zı )fan etrd!lk wranda kala- ş)d' iii:k • a.}:~·ara sooıb olııuı. ı:-an u..~ btr hale sokulmu ur. Jaııun 
a.ncaık U:Jb:ıft>et~ Ş\ibelıerin tam aıy- ca,ğız. Şnndi bHe muhta~ olduÇ.u- • u b r~ mutehassıs ol a bL •uıpa.ra.toru dotmuşt.ur., ıaıı ~l bu do. 
ra~ olduğunu, mühendislikte muz anıütehcıssı)laırı ~arıkte muş. )l anb. ır a 1 Ll.. . m.ankun-du.r tıı- tani msaıılann J>A\hş.lklitrı ı:-cıe. 

.,_ ba~ıı d·~ .. .. .. · ,._,._ ... ......ıt.-;.."" En ı..-~ •• k t c ır ame e 'l\4ılnaya . 
ııy.r •mıaoya 9 .a "6'"ru goruruz. -ı. V" ...... ,,vruz.. . .uu~ asar- Bu 'ıtl iliım ~ıııden h:Çbir neke {an'ıwıeye) biçb r sure:.Je batlı ıle. 
Hulk.lLkıt.a bi8ıe hcınıü:z ihtısas saha..~ mütehassr,, ~tıştıLnm.ege sarfe. .çeş büyülk bir terakki ham1esi .öıcu ·ı.t.ır., 
lnırı ayrıhnaımıştı:r. Buıgun Avru.. dilen paTadır. • 

lı _._1_ ı~"-"~ b' :1..-. • M l · b' ~ .. b" _, do~ıışlır \~ doğamaız. 1 d pa a.ı·UA. ,.,..,.,__, ..... , ır şı.ı~nm .ese enın ır ~l"11esınr ey11ece mik. ebı-di blr muhas.. ... ı •da bır cHt. 

dqğil omm en 'küçük ~ll..arınm vazeıtlt.i!klen sonra j)k.ind bir cep. .~unlan y~rna:ktan ma~sadtm, .ıen ~ bi?r !teY oınıııy:ır.ıHt.ır. o b~. 
bu .... --ı.. ıd A~k L--"ne ~,,_. yiilksak mdkt.eiblerde yeıışmekte .. , _, 1 ........ ıil bl 1•1 h 

1611!.'>-U ve llnUiut:ıııa551S ır. ı·~ı ıı~ı h-~-Jı111n. . .:.ı ı.. l i(Cri" -r. faka.L n,,.. r.e _........ t r " • 
.:ı--- h,,ıı. · ıı...~ık""""" •~'-=- B' · .. ,.-A.. t ı:.ı..a.· . .:ı- bukınan genıçlitğe veıuueceıl'- tc. 

sa1.M.."\.~ ~,... ı:n, uııw.: ~..... .-:;l\ıu::.yen mm JllU1A:.U1aıs:sıs eUU\A~ u,; • • • . • ır clıL.. 

demLıkle biir müte.hassıs kastedH .. gar'l':>dir. ıBaız.ıla.rı mütehassıs de- ~~rıın ıısüka.meUnde bı:.lk Jıa.I>OD lmp-;ıra oruı-1, ul..ıhi.Ycte meıı 
miış ol.mıryor. yince lk:afasmı örümcek gibi daır ~ıne ~lışmak:t~·~İ ~unk~ h~r ıab o'tmıU i:.i:ııtrile devlet retslığbıilcn cb 

Bu nokta dieımek oluyur ki ağın içine sokımuş. hayatla, diğer k~~ı:. ~. ı tenıaıyuk.:Iıne gHor~ı.. tuk<' : hı. -~bir meYkli va.m ... o, w._.,. ~in 
- - . bilgi st.-beler'ıle a:lako:sız ada:m ha- "'ı.n;:nnı yapma ~ır. aru 1 KE!\"Dis.id • ı~ ıbbrın kıam·rnea 

Avrupa:l:dan ayn b:!r ö!çüm.u.z "a::· ~ ..__, .• ~..ı.:... E bii,._-'H. b;-ı.a.ç bu tıemayü.llerde ve ih.akiıki A"•ru. h·ı:a...:•u~. hükumrıuıhil hıırban...ı b!r Bunun tatbikatta bazıı hazın nctı. tıra .geilıP:c'l\.~' · n -,,-u.r. ı-1\ • • • • _ ..... __ __.... ...... 
l. hnamas kıvbil değildir. Avrupalı ınütehassısı 21Htredcli.m ıpa egpı-6.~ı 'ka'lfra~~ bt ı uık ılovWı mues."ttS~t' deftU, imııara.orun 

~ ~-0 
Tü ik ~nd-:mnin gayet ve onlardaki müte'hnss1s mefhu. farlldar goze ça-rpmaktadıı·. Bazı. hsında ttce · edtt. impa.ıııiörl.ı hnlk 

~ a J\ i .ı..-A..-·ı .. d"ğ" ma ırnoou ~.orefön· laırmıız ta beye kaıb r. oldugu ka. b'rcUrle!'. l"a.bıl2! lmpııra.t.or defrll. bıi. 
ayı ,u·.r urnwn 'Uilili;)ı gor u u - ,...,.,.... · · b' • b'tg· b 
'un Uffi'llZ 0~~-ıa beraıber havat- Viı·~, ıaw en büyiict patologdan dar genış ' ~r umumı 1 ı ve u twı J&c>Onbr ke-ndllerinhı ulülı!yet ve. 

t.a • • ıa" • ..;;.;ı,letiloo ·va- biri ~ fakat bu onun sosy.aiist meyanda edebiy.at ve felsefe tavsL :nhlld 7arı 11tuhlyet.c mensub bır asil_ 
onun omuz rma :1wn ...... .., •• ol ....u~· 't..-ld b La da -'-"•-• i • if 1ıcr ıkoo kilidir k' bu.gün parti3i lideri o'kınasına manı -Ye QH>6""ı~ .l!Wl e azı rıı~ız. . den re~tttine kaJ.-.u .. itt; nıır.1r.uor 

z e 0 ~ ~ 1 . lrr :ncsk'k h:ar:.Ct ol.a:rı her nevı ıştı. bll ün Japon «batlsini muaı::nm. şalıa. 
bu ik.adar geruş bir sah.a•ya tasartui mam.n;t . . .. ::_ı. dıili ımerıetmctk islemekıted:rler. tw', ra.yri t:ıhsi ve muşıı.şa var'ı;ında 
ebmek bilfül iırri·can&zdl'l'. Kad.as.. C'ııemı 2l&Jl\aınıınm en büy~ ÇO.."' .. . .. .• .. • 
t uı 1 k.tr.ilkkıın '\ırol yap- k he.kıimi iıdi. fao~t ayni zaman.. m I< ku~rur ha-yoabı.nı.n muhım b;r!•şUttn hi*üın n idare edici ulü. 
ro, s ama, e e e, J ~ cu · d 'd' mtiınflı davnsı ka'I'Şısınd3 ol heyet. bir ~vi babadır. 

ma faalltiıyatl.eciıni bazan a.yni btT da büyük b~r musfilci Usta 1 1 1• ve y ' • .... 1.. B · led- JllU-"00 lmpa.ra'°"1nun illi.lıhk v. ır. 
müllıeııd: · • .:;:ı,..,.. His zamamnın en büyük dahi- duğ.mnuz goru 'tiYQr. u mese e 

Haırı.uık· 6b1111 0

1~~ :tb ......... · ub~ ı~ .. ...,,,.ilerinden bi.'rL~i. idi fakat ay- BAleook nes1i muila-k kendimiz tırrnı tarif et.mm ı:'«cekl.en ı~tür. 
11JJ ı uın arı:n 1.K:r ırı rr ....__ ....., ... -.. • 0~ • • ab 'rd:.ğ Çü.nki1 tM;yk 'bir ı:ır· lr gh-işme-ı 

kınn ıiıli iroUaıra aynırruştır ve i:h- ni zamanda Gteman virtiosu idi. ~bi değrl, asrın ıc ett.ı. .• ~- ıterıtıe.l taaan'llfun ~nllk\crlne dnlı,yo. 
tı:sas aru:alk böyle ıtilli bir kx>l Ü?.e- August Pi<rr zamaınıımızın en ki:de yee~ti~~ .vaz.ıfen;U? :r. nu~ 'FGbt ( hO ın durumunu aklımız 
r•-.:ı,,,. vD<n• 1...L:lir. biinri;,k <ıerrdııd!T, ayru· zaman.da Terl>cy.· 1-e '.·e lkü. ltur idealler:m:zır. 
..,~,.. ,, """ll".ıavı -J - b bak ~·a.t.acalı dıereced~ a.nlatamauak, Japon. 

Memleket.in acil ~~ryaçl.an oL büyiiı'k öir h.aı)"Van.at mü.tıehassısı.. teSbut edıkmş olması u •m. yayı a.nılaya.ıııl.m'-'k zonındll. kalırız. Ja.,. 
rl...;;....~ b'l' e bu ihtıyaçla... ..ı..-. dan da miJhimdh'. Kültür ve ilıtı- .. 
"''"6'"'ıaU ı ıyoruz v " u"' p,m tahtı. g-ariııdaAti tabUarın hep mm 
...... .ı..... 1 • .......;;-----ı.- bö' .• .ıft ......n.:.c;: p-.ı..--.n..: <ı..:;...:;.ı,. ı.ı:r· ;,.+;,......ak. saıs ne şal"'İkie biroiriniı,_t.amamln. 
.... 'll!l:, ..... ıft:ıV~IUICIU .1"'"' ,,_ •• S' ~~V~ıuu 'IJUfJ'"""' v ... -.. - iisüünded!r. Bu &ynlıiın en ileri cclıen 
salhalı bi:r faaliıyet i.stedi-ğinin dıe )'latıı.u Xii., faıkaıt a~ıııi zarnandn dün- mal:ırlıır? Bm\bıcı gençlıg~ n':"ıl -~ birtta.oeSI c1.c dlınid:r. sonra 
ıfa~ındaıvıız. Faikat bu faaliyetler yanın en bü.yülk ıpinnist.i. idi. vıenmelmyiz? Bu mcserelerr efkarı ı:mpa.racora 1a6vir ~te pııştrlten Ja_ 
az çdk başa:rıLabil.ir d.ilye ha.kiki .Bel'liınde :fli-1..~ .hocanuz Nervest umum~.ye lluru~a ortaya at. ponlan da .. ~" htsab.:1.-ı "ar. 

~
futısas adamlanru yetL?tirtnekte _ ki Nobel ımürkıafatı kaıZ3:11anlar- ~ luzmnlu bı.ır ~ i>lsa gerek_ zira, tmııualol"lm şahsı hiçbir rtçhlle 

_, ç .. _;ı.:; b .. .:ıı- - .J ':Jıh,orn ve muhayrvıle cev tır geç K.a.'lımıama~'l~"A Uı!M\.U ~lW u.;u~~-...l - ___ - ..J1.. .- .- ...:. .-· - - .- - - .- .- .- .- ~~tı.nir •msuns ciremes. 
~W?..-..V~ ......... ~~.-xa.r..a.r~ 

Japon İmparaton. 

o~uııa ba&ınınnm körlük doğuracal'-111• 

d.:..lr efsanehk inanç kayııagın dayanır. 

İmparatorwı reslmle.rl pek ı bulu.. 
nur. l:muıniş eUe de ya bir ince ort.a 
vC)ahtıd sdofanla örlııludıir. 

İmp:ıra!or yaba.t.e ederken .. bu gl"ll 
lst.en;e Japonya içh:ıJe > uı.lttoe kilo. 
mııtrc sürsün .. yol bnyundakJ b~t.üu 

p:ı.nourlann k.a.p:ınm:ı ı lkUı:a eder kf, 
bu ela g-uet sert \C hıı ln davran n 
Polise eıreyoe ağır bir v yul ltr, 
il p kimse, impar fortlan clııh )ukS. 

rıda bir yerde durup ona bnkama.ı. Tok. 
•·od:ıkl yeni polis müdüri)·eU bin:ısmın 

• kule-si bir tiırılü btirilcmtml lir. ztra. 
anh71~mış 'Ve törii' niıştür ki, kulenbl 
pencereleri, im1'3ıl'atorluk sa.J'llyının bala 
rclertne bıkmakladır. (Faka.t bir yan_ 
t?:ın lila bugunkii (ht.ivaçlar hn ka.ıunu 
otdul;ç de~ş1.irm11.-1.edlT. l\tesr.!li, iın. 

panı'or Dit-t rntt.lis!ııl aohtı unı·m, g-.ı. 
kırid-- otunın ı:a~lkr, yuk:.ırıdaa 

~Dllisini cörebllmek\ed lr .) 
1939 • ubn.tmd:ı Japon emnlvet umum 

müı'lürluğü bütün J pon71ub n ım\et 
•.-m linl mmetm1ı#r. Çu ıi Şek plriJI 

$-.Mltk ,.e \'U'.l.rı.~\"Cr J.&ııtl(I: nın • iti 

bu cb Jnpon m'ltetlnln h:alın ~l ılır 

derecedeki nlsbetinl tf! idi cdrr • hııpa. 

nıdorn karsı bcsl~d'k1r.rl ııplıe go ur_ 
mez !korku ve t.a.a.bbud. muı.sır POlfü.. bu rnu:ı:r.z:tm eserinde cbAnedn.na hUr .. 
kanın en başt.:ı cclen mııamms ıılır. met&i.:zl doğumeft& tehUkeH rtklr\elı9 
G-e11çekteıı. bu hal, garb!ıl.u için bir vardır. 
muammadır. Fakat Ati to Vl' Xewlonun Anıc~ia. çıkan Time nıecmuuı 
C'e.leneğill(' tevarü." et.mlş. fr.nııı arnst.ır. 

~ın detf'rinP. ılın!ınmış, hiır bir ka. 
fa.nın lhiir düşilııiiş~rint alışmL<:. tcc. 
riibenl.n cez.ri ba5~t.Jıtorini bilen carblı .. 
n:ı.r Japon tu•avvurııntb, atıcı birçok 

taral'lar bıı cakl:ınlır. 

* Japon halkının büyü bir çoguuluğt• 
bnpa.r..ı.torlıınııa karşı encln b!r saygı 
bes}erter, fakat pek azı onu ıörmü ıer. 
dir. Bu ı:ıa, herhangi blr merasim esna • 
suıda lmp:ma.tor ~ndllerlne doğru yak_ 

la$tlğı ssrads Japontınn ı:bderlni yere 
&ndinnek me<-buriyetinde olınalıırıdır. 

Ja:ııonlır.rm tmparatorlanna. bJ.km~ya l. 
tılnleri yok.tur. Bu tcamiil, se~ların 

1936 yılmda çııkardığı bir snyısııım ka,.. 

Jl>l,ı.n:s lmı.:ır-.Aiorun bir re ntlni bıı'i. 

mıştı. İtcili J~n maka.mlan Time 1,, 
d:wrehıı.nesine baş vurarak, duı.vucubra 
blr ta.- neşre;lip, mecınuıı.nın ba 

)'tiWS ba~ a.<;atı tutup okumllm31annı 
\'eyÜlllıf iilıe.ıine berh3~ btr ~ 
tonn.'1l1l 1.ınnı b!\ctir.mef.;in\ htemtı,, " 
lenli . 

Gt:ne Amoeriknn mecmualannd 
Vanıty Fairde Ja.ı>on bnparatorunun blr 

<Dtvnmı 31! de) 

Bilmecemiz 
Bucün 4 üncü sayfl\mızdadır 



~·· ·----....... -.............. -.................................. ·-·························-. «Son Podtn) nın IGTihi telrilum: 95 Asya ~ın içyJzü 
-.::filPATIDNA :HAlil, 

L=-İllllİaİİrııiiiiliıİİİiİİlimİİİlllii ...... Iİİİlllİİl ........................ ;;. .. ıİİİllİiiiiilliiıılillll• 

(Bat tarafı 3; 1 de) 
k.a.rikıttdrü f.ı.A.ır ı:t.ım.u, Yaşiııgl.orufa. 
ki J.lpon büyuk elıı:iliğl bı& hasu.sta l'l'ec I 

Boo-ta c r ilkin arka ı r:a:y n 
'erci _er, ardın an da) anamıya. 
c~k~arını ani adıkları için teslim 
c dular. B r<kaç yen·çeri sılab!annı, 
Patronanın öniindeıkı hasır uzeri
ne g t:r·p bıraktı. Halil hasck'ye 
bakıp gülümsedi: 

- ş \:ıtetlu padişahın ikt d::ırı
nı gördi.ınü~ mü? 
-! ... 
- Ya pad sah dayanacağını sa. 

ı :- mu? 
- Cenab şerifinize mahsusen 

s Mn eyleyup hatırı şerifinizi is.. 
t f ar ey erler. 

Patrona yükse\k sesle gülcreK 
kollar nı kalçalarına kulpladi, ha. 
s"k'n ·n \'\izune tuhaf tuhaf baktı: 

- Cen. bı şerif değillik- Hatırı 
şer f;miz dahi yolktur. Bunda Pat. 
rona Hali! yoldaş vardır! [Etra. 
! ndakilere döndü] Ö) le değil mi 
) ldaşım? . 

Hep b:rdcn ellerini göğiisl-erine 
2, stırıp haş kestiler: 

- Eyv. Hah... Yoldaşım. 
Hasek a a dudaklarını ısırdı. 

Patrona sordu: 
İmdi ne istersüz? Patrona 

g erini k sıp boynunu uzattı: 
- Ne de iiz. ne Mrsi.lz? 
- Padişahımız cBuba e\•lada 

guoc..nmez, muradlanna ei.:bet mü
saaıJe olunur~ ibuyurdular sulta. 
n1 

Patrona dehşetli bir kah'kaha 
a ı: 

- Bunda sehvcderler. ..E• aJ 
b ıba)a gucenm: t:r'. Baka hasc. 
k ağa, b ~ ve bo tanlarda çerg· 
o '11atup lale zc\•kı ) apan biz <le. 
g lük vez"r ile ikendi.ileridir. ~Ya . ' b ı milletin hal" nice olur? Ya bu 
i -af sonu nereye varır?> dl'yu bir 
k<'re düşünüldü mü? 

1 

Patroıınnın kolunu arkadan ka. 
lfra ık arasından bir el dürttü, 
Halil döner dönnıez sevinçle ba.. 
ğ rdı: 

- Ben:m bubam. 
Gözlüklü ik&e adam başile ha

f ree cge1 :şareti verip kayboldu. 
Ha<;elki elik.katli didcatli bakıyor
du. Bu .gi:müklü köseyi gözü ısırı. 

mı bir p?'Otıts~oda bulunm.uş'a. 

~Az beklen haseki ağa. ll"ye!seki aığanın )aınıına döne~eği za. i~terluk alleslnden biri l\luk.. /fa/deden ı Mua~2 Tahain Bcrkarıtl 
işard etL:kıten sonra kalabalık a- man .htiyaI" ad'aım kolunu kavrndı: de~e ._gidip•~. Y~~'."'-0 o:eHne iniuct", Hayıd'~ oğlum, yolunuz aç k ol-! Ömer, sadece kendisini tan tın 
rasına dadı. Köse adamla Üskü. - !st.cal e~ Lem.en, diyeceğimiz ÖL"llllcu ~~a.u_ butun dalrelere )'erle_ :s~ Duala.ıran ve temenmlerimnın kitfi gelecıegini. kapıların ıkr 
dardan gelip ihtilale iltihak eden \-ar idi. şlr 'e dorduııcu ka.tta. bulwı.a:ı m11ş&e. :s:ız:nle beraberdir. hal açılarak içeri almacağ n . zan. 
yenj;çeri ortalarının biL kenara Ham gülümsedi: riler de derha.t çtkarıhr. : Omıcr bu mlı.şfik ve asil ruhlu netnnişt.ı. Halbuki hizmetçi kapıyı 
yığılan çadır kümeleri ardına çe- - Söylen bubaıcığım. IBlr k(jresiıld_:e ılmparatGnın Tenliği P<adının elinr tekrar öptükte~ son- ara·ılk tutmalk'ta devam edi)o.::du· 
ki.Xliler. Abdülgani efendi Patr9. Abdülgan· dendi sesini alça1ttı: b1r cardenp:ıl'tıye ~n. ta.nııımış ecııe.,:ra k~a kO§a kapıdan çıktı. Içlnde hatta içeriye haber vermek içim 
nanın 'kulağına eğildi: - İlbrahim Paışa Ziiliı.li Hasa.n bi oel~crdeo ~1~· k~ıslue reCa.ka.ı e. ihir hafi.fr. k., bir rahatlık duyuyor. giıdeıiken sokak kapısını Ömerini 

_ Halil, soğuıkıkanınızı muhafa. efen.O:lyi saraya aldırtt1, canına d~n Japon lkihbi.ne ımparal.oru lıölıkkm .. :du. Kallbinin Umysuz he)ecanı .. . kt G d ! 
l da.ki ncrJni sorımca, katib c·evab 'ftl' "d . . le . . l'ğ" . ,_ yuzune kapayaca ı. enç am: Za e'"Jl"'n, btı fırsat bir dahi ele kaıSte' meıdıen vettş" ·elbi'ül' isem o • - : uron~, sınır n gergın ı ını .... ay b .l-nh 1 nl d k z bu: 

.i"·' J Meii reddetml~ ve «Sizin bu sorunuza :b tınw..-ı-· B··..:~- ~ - .. d- unu ~ _ a a. a _ı ve ı m.. i geçmez. İşte pad şah yola geldi ı::a. maıswncaığız1 ikurtaralbilürüm. : e .~~1. _u~""" vauıgı ~ e derece ihtiyaıt!karlıgı, esasen ~uphe: 
yılur. Şimdi hasekiye dön, cdevle- _ Aını 'Cla ~a bi.lfcUreli.m ~l'llb \""Crılrsem en büyük ~~na1ı ve :bem:iyen bır saadetle dolu ıdı. ile dolu olan kalbinin end·ş sin·: 
te .zararı erişen üç kişiyi padişa. mi dersüz? kü:fi :şl;mlşdohıdru~~ demıştfr. 

1 
i bü.sbütGn artırdı. i 

h·-·-..ı •st ·· d .. h rif' " n-ı -ı d .. l ır ue uın '3 a uupa.ratorun a ayı. : VII . , . • . . I ııu~an ı eruz> eyu e ı ..,e- - oc: i og um. anı a SO) en. nı yanhş b!.r lstntame:e Uekn bir Japon i Nerıman lbellki yaln~z degı dı .. :: 
riye iade eylen. - !. · · ~TUsefer memuru ha.ta.sını anlar an_ i Ömer :ı.ile basar basmaz beyaz ~azı tasavvur ve tabmınler var kı! 

Patrcma gözlerini açtı: Köse adam !koynundan bir ka. lamaz Ha.r.a.klrl ya.p:ırak kendisini öl. :önlüklü, temiz bir hizmetçi !kapı. msan bunları 'ka_hul ed~~ez. Ka-i 
- Ya. bu üç cnefer> kimdir be- ğıd çıkarıp Uızaıt.'tı: d'imriişt.ü. (Bununla beraber imp:ınto. :yı a~ı. rnın yanında bir ~egın bı..:lun1 niım bubarn? - Şuna parmağını bas! nan ş0för Yf'Yll ma1dnlıstlnin geç kaldı. ! - Hanımefendi evdeler mi? ması iht·malini de Ömer kabul e..: 
fİhtiyann gözleri yanıp söndü: Patrona biT adım geri çelddi, ıar, d~ B..ınkfri yaptrklırı do~rn dr. E Hi1!metçi kız saıbahın bu etken rlemedi ve bu şüphe zihnine gelitj 
- İlbrahim Paşa en başta. elini ik<>ynuna alttı: i:ılldlır>. ~:>aatinde gelen 

1

ziyaretçıye hayreı_gehnez !hizmetçiyi elile itti, apart1s 
Paıtrolı& dlşlerınİ g cırdattı: - MThrümüz varc:lır benün bu. Doktorlaa- eltenıde ipe:( el.<1ive11 ol. : e baktı. Üstü ba~ı fena birisi ol- mana g;rdi. : 
- Anı lbilürüz. 1 bam. maksıun impara.toıııın bıbası veya. b.i. !sa, derhal tel'S b;r cevab verecek. Yaban<:ı bir adamın, vcle-vk'~ 
.Albdü!gam efencli parnıaklarile İhtiyar gül'iimsedi: yük babasının vücuduna dokun~u. :ti; fakat b"lakis çok güı:el g'yin. kendisini hanım n kocası d \(' ta-: 

saydı: _ Mühür lkulfarnur mu idin. lar. Efsaneye baılnlacaJt olursa, saray ~mişti. Ha1·, tanı, kibar bir edam nııtmış olsun, böyle zorbaca k:ıpıyıE 
- lbrahim Paşa ve kethüdası Halli.' gururla öksürdü: 1 tenıı.ı bile elbise öl~iisü :ılırken bnnu ~o1ıduğunu IBıbat ediyordu. Bu se tip iıçeriye giıımesi. kızı. !:U ırt~ 

ilkL Damadı Kaymak ?vfustafa Pa. _ Beli benim bubam cmünadh u•.ktuı yapmdt mecburlye-Llnd<'tllr. :bebden, terbiyıeli bir tavırla cevab nıştı. Feryada benzıyen bır s le·: 
şa üç! :ıdılk ya. Müiıriim'iiz daı..~i var idi. j Telı:yo bnparaiorhılı: u~venıfieslnde Everdi: - Ne yapıymsunuz efen 'm?E 

Patrona başın salladı. Tam ha. (Arkası var) otuz yıl Jıükimet .idaresi kinüsünü ie. : - Hanımefendiyi bu saatte gö. Lutfen biraz burada beklt \ ·n·z E 
g-.al e!mlş oh.n tıumnnaş n.:lllyecl ve ~ .. emezsimiz efendim. Pek erken ... Hanımefendinin içeride olup oq 

inhisarlar Is tan bul Başmüdürjüğ~~nd en: profe&ir Dr. M'nobe 1"mdaıı :,lnııi yıl E5aat henüz on... mad ğına bakayım. i 
evvel yaaclıtı lrir ldlabda (TABT) ın E - Daha kal!k:rnadı mı? _ Lüzumu yuk, ben kt r'.diır.i i~d w. tüt4in s&'lt"ilivının e.ıl~rinddd sab$ leııkerelerlnln mihWet.l 31 :May19 

9'2 ak.şıımı sena ereeekt.."r. 

Sa ıcılann yeııl te:ı.kerelerlnl kolayhkla. a.lafbilmeleri için mıntaka ftibarlle 
aş:ıtMfa g~rilen giin!erde diıkka, u m. d ko~ura.tları ve eski tezkeri'lerl ve nd. 
şer wJ ıo·otr.iflarile 'Kab:ıt.lştaki baJ111üdürlütümüzc müracaat f)tmelerl 
ve 5 Jbaı'r..,n 9'12 111'.tşamı su.t 17 den sonra yapıfacak konlrolda tezkeresini 
&lmıyanfar hakkmd..ı kanunı mu1L111ele y;::;pıl.ııca.ğı Dan olunur.n 

15, 18. 18, 20 Mans 94" ıun.le.rl Baot'u, Galata, Putgal ı, ş·şıı ,-e Ka ım. 
~ ımınt.akasmda.1'1 bayUer. 

21. 22. 23 Mayıs 94! ciinleri Sirk~. ve Beyaa.ıd mıntalUlRındaki ba:yller. 
25. 26, 2'7 l\layııı 942 giin~ri Aksaray, Fa:t.ıh, Balat, Bakırköy m:nl.a'ı:ısın. 

d:ılci bayiler, 

dm-~Un b'r (organ) ı oldu.tuna dair bir E - Bilımiyorwn efendim, ben bakanm. J 
im:uJa bu!undllfu kin va.Vfesindl'l" az_ Eöte'ki tarafta iıdim. Belki de ka'k- Bunu söylerken asabi bir tavır 
W.~bnlş ye llıatleıtbneslnc de kU kadar Emıştır, beılk.i ~e. bazan _yaptığı g:bi la yürüdü; fakat önünde l rçO'kj 
lul.an$1lr. : rkenden gıyınıp sok:a.ga çıkmıştır. kapı vardı. Ha.n~i açacak ı. i 

l tizlercesl ar~sından s~t.iliıııb bu : Bu son sözlerin kaçaIMıklı ol- Hhımetçi önüne geçti. i 
m·sa.uer imııaraıtoru 9"releYen ve nu. :duğunu Ömer faıke~ti. Bir şey D b f d' D"rlt J 
f _,1.__ • · ...... 1 1 b··• .. j 1 .. : .. fl d ı . .:ı - d d d - unınuz ye en . a": az ~.ıuesı .ıruç lli1 ey u•un al m ·~ı •SOY eme en Oı;uugu yer e ur u. d k'lk . fi od d b • ı · • 
1 ...... • _,_,_ d ._. : 8 . t . . ı.~ b b. a ı a m1sa ır asın a evı.•I e goŞ. oen1or. ~ e r.ı.ı>ma« ı,...e_ : ızıne çı aynı mau~Uı ve ter ı.. . 
a·ıhnb bu hileyi sıyırarak l\flkMi"?Yll :veli sesle sormağa mecbur kaldı. nızB ..... k b" od k : 
b''"" · h"" • il ..ın- 1... : Ş -.l .ı.. f .-..ı: d . u ru ır anın apısı?" a"-1 ... un ıavıye:i e o. -.,a (ıka1'D1:ı •• ır. : - ay~ ıuanıane e~ıW e\• e ıse, ,....., Ö t af ~ biT t~ 

28. 29, 30 Mayıs 942 g-ünlerl B~ia,, 
pz!.çi baylkd 

.Japon fmpa.rateru Asyanuı nıukadde. :kimin kendisini görmek isted'g"n1 md'°""" bfime:::_~ a uv6•1aU d ı• _..._ •n • .ı ed ..... , __ " J , :1 : •. li . ? LA·~ . . .. b·ıd· 1 ınn e aııaıloö!U8'11 ısrrur sor u: 
·-·nı -..·•n e11ıocce . apon rıııh:ı • :30y yeyım. uı.ıen ısmınızı • ı. . . . 

Rumen. BoPzlçl ve Anadolu Bo. del'a'ınuı ~ıtn sembolü, alameti ra... ~ ·r misin:z? . -:- Haımmefeındimn odası hangı. 
·~-- .. hh ti :a.lidI • ö . q dır? 1 r-ı Te m11;a ll6 ms r. : mer sakin ve in adcı hır tavırla · •. . v. 

İbralalm Royl h!vab verdiı: - Söy!l~ıı:em· .Beni e~'l' •ım.: 
--~o--- ~ - Kocasının !kendisini gönne'k en edecelksimz. Birkaç dak·ka ş9 

Zeytinyağcılar Ankaraya : stediğini söylersin. salonda bek'lemoeıkteın ne çıkar?~ 

O d gidiyor : Hizmetçi !kızın yıüzünden bir O valkte kadar tel"fişla falka.+ aL niversite A. E. P. Komisyonnn an :. t . k _,,_ ·· • ,,,.... N ·a·k sesle tıon·-uğu halde b'ıde Ticaret Vekaleti zeytinyağc.ıları : ıayre .,.e OıU\.U rugarı .g ... 'ıı.ı. e . .. ......,. 
Ha.MI Hastanesi tednl paTfyonunda ,.apıtınlaeat 6H'Ut Ura tesam ta. bazı mc.aeleleri görüımek üzere An- jY~pmalı idi? Şaşkın ve mütered- tir.-e oı'ke~ b~~ıımıştı: ı.,, : 

Pazartesi .ırtt'DI nat 15 de l'Siirltltrıe açllr elslltme ne ihale karaya davet et.mitti. Şehrimizde ;~. ~arını etrafta do~~ı.ro:. Ancak. umeının .'hırz::ınetÇ:i ı 
bulunan tüccarlardan bir grup bu _ :Bırısmilı imdadına gelmesım ıstı. m 1 olac.aık vaıkti 

ı, 2, 3 Haziran 9U cünlerl 'Üsküdar, Kadıköy, Erenköy mıntakasındald ba 
,tler, 

4, 5 Basiran 94.2 g-ünterl 4c Adalar mıniakasmda.kl bayiler, «5032» 
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yn~ımda iken dün)anın r~:-::~--==----------------------
tek ba~ mn k 1m 1 ''Snn "'Sl·a b I 20 gündelilde taht ya, \... u u ,,nı u macası : - (10 
ği c'lileri birer bi er dola l m,,) r- --------------------------·~ 
d m i ted m. Bana ac )an Bunlardan 30 tanesini hallederek bir arada yollryan her 
N a)et b"r yere bo az tokuğuna okuyucumuza bir lıeJiye takdim edcccği.ı; 
h zmetçi g"rdim. l:zun uzun nla ., ldan uta: 
m )n v m kız. m, alt ay sonra e'-i ı - F ıbol 1 2 3 
beyı pesime düştü, kend"mi onun )'WlWlda bir ev_ ~ 
er nelen güç kurtard im 'li e oradan ld (9). ) 

Yazan: f,{ uazzez Tahsin Berhand kaçtım. On sekiz ya ıma kadar ev - Mu.sanın --ı--ı-
. . . , .. .. . . ev. dolaıtım. Aıç lık, h":ımetç.ililc. se~ı ll , Tul_ 2 

Afl.fe Hanım taşl ktakı tahta ma.. 1du ve bu dedikodu mahalleyi haf. du~tu. Hep aynı k.omcdı .•. Kadının 1 cu m. Knh u aklar, kah beyler yü. saldık (G). ıı---ı---ı---r 
aa u.zer ndekı fenerin mumunu yak. talarca meşgul ott. Fakat Afife Ha. hasta veya deü otduğun~ h~dc.. ziınden her defa ınd:ı baş ma b·r ·1 3 _ Bı&J"ll )t. , 

tı, lömbayı aıöndurdü, kapının d.i.. nım .o kadar a ız. ~ k~dar meroa. r~k bundan '-azgeçec?kll amma son 1 çılqyordu. Kazandığım b rkaç ku. mck kabı (S), Ter 
b:ımde. duran ayakka.bılarını giydi. metü b r kad1ndı kı kımse onunla hır defa daha kendıaıne hiıkim ola- ru~u da benden daha muhtaç olnn. si itab \e hıışb,. 4 
büyük bır şalla b8.§tııı ve omuzla. rabıtasını k~ğe. cesaret edeme~i ima.da? onun p~ndc gittl. lara nriyordum. Toy, 1.:ah"I bir k L ma.k 14). 
rı.nı ôrttiıkten soma aokağa ç ktı. . Bu esrarengiz nvayetler Fıkretın lhtıyar kadın gene yangın yer" n. dım. 4 _ Ur.ak 
Karanl k.. yağışlı biT gece idi. de kulağına g lm.ŞtL Afife Hani- deki taş üz.erine oturmuftu. Aradan !~imden ç kal b"r hafta olmu§tu. Kudret (5). <

4
>• 

K pn•n ment eler ni daha 0 sa_ m'n lhayırtıle ulfıkadar oldu. Bu, o- ilci dakika geçın~den, taş ve ıtoprak yeni bir yer bulamıyordum. E.l"mde 5 _ hlazn 
b iı bit tavuk uyünü z.ey:tin yağa nun gibi i~n çecı.ıdleri ve karak - yığınları arasında genç bir golge y"mıi be~ kurus p ram vardı O Dinde ibadet •i. 
bntırnrak adamakıllı }nğlamıo oldu terleri Üzerinde tetkikler yapmağa belirdi. Afife Hanımdan b"raz uuk. gün idare olduktan sonra aç kaL Nota (2 • (SJ, 

ğu halde sok~a çıktığ nı gene kom meraklı olan genç b"r muharrir iç n ta, tümsekçe bir yere oturdu. O da dım. Dilencilik etmeğ" kibr"me ye. 6 - 30 cuıı (2). 
f'Uları duydul r ve h"r fıııltı halin- çok enteresan bir mevzu id.iAfıfe bekliyo:rdu. Fikret hayre J,.r iç.indi'! clircme.nU~tim. Tam k rk ek"z 6 at İş (4). 

de: 'Hanımı g zlice ıakib etmeğe ve ne- bu aciıb sahneyi se)redcrhn ihtiyar ağzıma bir §ey koymııd.m dol"şt k.. 'i - Bir erkek 

- Gece k~ gidiyor. reye gitt ğini, le.imlerle ve nas 1 gö. kad ı n n seı0 ni .i;itti: tan sonra yohım şu v"ranC) e d · tü. isml (6), t:zak 
Ciımlc.a. aiızdan ağın ya) Jd. rüştiığı.inü öğrenmeğe karar verdi. - Biraz gelir misin kız m) İ~tc şu oturdu~um taş üzerine lccn- nteası :n. 

Bu cüınley1 Afife Hanım bir ikı dt". Mahallede nuyırlı işler yapmakla, - Ne istiyowun) d"mi b raktım. Sonr ne oldu b l. g - Tıına ın 

4 5 6 7 8 9 13 

fa ıştın.işti. Y82 aK amlnrı, kafes tanınmı~ olan bu ihtiyarın yangın Bu seste acı He ka.rışık bir öfke m.iyorum. Anin~ lan açl kan ~a 1. nidası (%), l"enı·~n 
ark.as ndaki gölgeler titrç~ir ve ( Ge yerlerinde işi .ne idi} titreyon:lu. m m. Gözümü açtiım zaman bı-r 9 _ onun;,, b;r e le 
ce ku,uı kel meleri kulağ na kadar O aık~am erkend•n yemt"ğini )C- - Gel çocu~um, sana biT feY erkeğ'n kolları nras•nda idim Ben' mıa.-:ıı c~ıtftııı a ı olıur l3), 

eı h za...I nevi vfma memte l rı el. 

gelrrdi. miş. pencerede Afife Han mı bek. söyl yeceğ "m aldı. bir cı;e gö.türdü. Toydum ca • ~ (4). 
Kı<"anın 'I ki (3), K& e (4). 

Mahallelinin kendisine «Gece lemişt'. Onun elindt" fenerle Beyazı K z kalktı, yalı.laş.tı. F"kret de hildim. benden ne isted ğini anla - ıo _ ~ tab:rlt!°tnden (5). Sıw'at 
G - İskamıbD:le bir kağııf < , Tersi 

bir hanım (2), A\TQIY.lda :ınr rejim 
(4). hı§'U» demeleri ihtiyar icadını gü. da do~ru yürı.idüğünu göriinee he. ~ yıaınlarını kendiııne ıaiper ede. mam şt m Ôğrend ğ m :zaman da 2 • 

<"..endirmczdi. O feleijin çembeıfuı. mt'fl )-er.;.nden fırladı, ayağına liı.s. r k <>nara doğru yürüdü Kız on ae.. iş işten geçmişti. Yukand'lM! aş:ıtna: 7 _ 1\11'5elA anbmın:la (G), B r ktun. 
den geçmiş, feyJo80f olmuştu. in.. tiklerini giyid., sokağa ç ktı. lht"yar lcizle y"mıi arasınd11 idi. Fenerin l§'· Kız m tam oluz Gene ben o sefil ı _ Akdcnl:r.de komşu hlr ad.\ ClO). şu :nttmldaeıt (3). 
sanları 0 kadar zyi tanıyordu ki ... kad n ağır ad mlarla ve arada bir ğında gözleri vahı bir ba)"Vanın h~a.tı ya•ad m. Bu otuz ııenen"n a- z _ E8crlr7 (4), Ter..llr '" haJt ret 8 _Bir tarla aleti (4), Bıty deg- 1 %). 

Gündı.izün ev"n n i,lerile uğra!:an dinlenmek İçin durarak yiıruyordu. gözleri eıbi pa.rlayordu. c·larını, j kençelerin" &an anla a. nldıut (C}. 9 _ SkandaJ (7). 
ltıonu kQ1nŞUsile tatlı tatlı ı90hbet Hal nde, g"deceğı. yer" bilen ve mu - Ne bekliyonmn burada} mam. EHt para l:.azandım, süslen- 3 _mı- bdm ~I lS1. 'Blr rem (:?}. ıt _ IA'Det eh an '%}. 
~d~n bu uysal. bu iyi kalbli kad n ayyen bir nıaksada doğru yüriıyen - Hiç... dim, g"yindim arnmn neler pa'fıas • 
a~m )akla ınc herkesle tem nı bir az"m vardı. - B nden gİl:leme y ' um. An na... 1 
keser, e hest k ımak iııteTdi. Or.un TramvlfY ca<idemne ç k ne bir l 'yornm. Onu bekliyomın değil m ·} 1 Ve en sonunda, e lı ya: nd hti bb~ld~ 1~' lcndi-rddim b lersen gel Misafirini bıçakla yaralamış! 
1 gece ahhabl aı yapılamazdı. Bu aokağa aa:ptı. Filc.r-et de gürülliı e.t- - Sana :ı.e oluyor kadın} Müıı.. yar bir kadın olarak gene kal ı. ze 5n.oe ı.ın tıana a raz para ve. EV\ cllci gece. Şdırcm nind kan. 
f\~ al lı on sene oldu"..ru ha de bir meden arkas nd n yürüdü .. Y-.ngın tantik mLıin? Hakim misin? Git i&.. r.mlara atıldım; f kat bu defa te<:- nr m, )atar ~;>ursun, yar? b h da lı b r nrhcde olmu b r ad .. m b çal.: 
dr.fa olsun akşamdan sonra kimseyi, yerine ~eldi~leri z '.nan Afıfc Ha. ne... .. . riıbem .vardı, seneler boş geçm ~.·~ konuşur, senın derdine b r çare bu-I la evine mlsaf rÜğe ça& rd ğı bir 
dav'"t etmemiş. 

0 
da b"r kimecnin inim elınde~l fencrl y-.re bıra.k:ı . .. - Pur, o~elenme, aana hir h. ufak b r servet yapmı,ıım. ilk ı m luruz. . . . v _ şah yaralamı~tır. 

zıyart'lİne gitmemişti bi,. ta~ üzer nt oturaıak beklemege. kaye anlatacag m. kendime bir e' almak oldu ve on.. .Fikretın kalbı go •sunden frl ya. Ş hrem n nde Mol nr za mah ile 
Her gece., k.ar, f;rtınn, yağmur, ba: ladı. Fikret. derh~ kcndiıni gö-s.. I - Masal .d~nleyecek halim yok. dan sonra dav lcimBes 2 genç ktdarıa cakmtş g bi &ert s~rt atıyordu." K z sinde 2 numarah e\ de otur n H k

•'cak, soğuk demeden nereye gidL lt'rmiyeeek şek }de, ~ır taş !,'ğın•- kamlm aç ~;mm. .. yardım ~tmege ~ladım. Ot~z. ae.. n~ ccv·ab ~.recektı acaba? Bir s~- kı, evvdk.i gece e\ nae bir içk a. 
Y<>rdu bu kadın? El-inde bir ft"ner nın arka-sına gızlendı. Tele tüle gc. - Onu onc.cdea soyleaenc ç<>- nelik adıl hJ»"at mda her ~t yap. nıye, on san )'e, hef dak ka geçt. lemi tertib etm" bu z afc e konu 
başı örtülü, yo~n vücudu bozuk çenler oluyordu. amm.a yul@ n ~e.. c~ğum. Al .şı.ınu .bakayım. Hem yer m·ş fakat to~ ~ e tecrübesi% ktzla:ı Cevab ) c.k. •• lar•ndan Nuri ile C hadı da davet 
lcald•rım1arda bukülc büküle Aksa. rinde oturan lhıtıtrar hır icadına kim aln, hem dınkırain. beı: zarcan du~ektc.n kurtarmak ıe Birdenbire uzaktan b"r ayak sesi etmi t' r. 
:raydakıi mahallesinden çıkıyor bakar! Şalının altıaıdan bir paket çıkar. t~. . duyuldu ve o zaman genç ltız n ağ. Gecenin geç 'akitle: ile kadar 
tramvay caıddcs"ne doğru yollan!- Yarım ırıaat. lb:ir saa:t:. iki saat geç. mlf, kıza uzatmıştı; Fi~ Jd.iııd On aeo~dcn'berı de !ıer gece l n. zından boğuk bU: fe.ryad çıktı: devam eden bu eğlenti ra nda 
Yordu. Kaçta avdet ed"yordu? Ba.lti. Affe ~anım yetinden kıpırda. gı~ırtıeından paket D t~litb. açı~ 11:ın yerlerinde~ dolaşıyorum krz m. - Cel"yor .•• Gôtur beni te)u. Hakkı ile m"ıafirler"nden C had ara 
zan on birde hazan da üçte... rna.mlf, kımse de ona yakla§l11amış dıgını anladı. Ayni dakıkada Af Kah buraya, kah Fatilıt", hazan da g""tüı a nda bir kadın meselesinden mu_ 

B" r gün kıom u dclihnl larcfan ti. Fenerini aldı, gerisin cerjye, •Y- fe Hanımın biraz aeyeunh acaini Beşiktaşa kadar gidiyorum. Bugüne o iki. k •• d .. d F L k d na_ka a ç .kmış, az _~onra d sarho<L 
b" . • . d . !la el •. .. k . d~ &.:: • d k k rt d vl kızl • lal a in on e, ııı;ret ar a a ıu- 1 - ..,. ırı Afife Han mı yangın y rın e nı. yo r an yuruyere evıne n- apttı: H l ı.,_ 1 beb 'bu eı... ~- ar ıg m ar n aay on ayni yol\ardan g~l \er. Genç adam gBl•n tes r e ş dô üşe varmı n. 
di11"nci k·lıklı bir kızla konuşurken clu. - ep e.ut.Ket ere &e ac;- HI1Zcnr. • v u esnada Hakkı, marang 7. hı 
gördüğünü ıt<iylcmi,U. Bir başka ge Fikretin merakı bUsbütüıı artmıı hktlT. Alı §U ltöroı .. 1ca boğaz... Derin bir sükuttan sonra yumu. Afıfe Hanımın ceb nden ç•.kard•gl çağt ile Cihad"n üzerine atıl -
ce de onun gene peri•an kıyafetli tı. Ne yapıp y'aplp bu b~ecenin Ne i~ banu bırakalım da una M .. pk • ..,._kak biı sea sordu: anahtarla kapl~lnl .•çtığ~n gordük. vücudunun muhtelif yerl<'ri:ıd~nonu 
Lir kızla C'\"İne döndüğünü ve ~- uıahtarını bulacaktı. Erte& ıı.lqam kayeırı anlataymı: - Onlart naeıt kurtauhnız tey. ten soıua kendı evme dondu. ralamı tr. ya 
fakla beraber 0 kızın temiz bir es- ve onu ıtakib e~n gecelerde hıkıl Kırk'. 9efle evvel Mba~ı, ondan ıe) . . . Gece kUJU o a~amki vn.ifeıftni Hakkı yakalanmı Cihad ıcda _ 
'Vahla aok..aia çıiıtı~ı sö~ o.Jc fll;~ ~ıaktı, kadının maıına 1K>nra da anamı kaybetmıt. en beı - Kend.ilenne para verdim. İ§ bıtimı.işt!. vi altına alınmı~ıl'.ş, 



. - ...,, .... , .. ----------~un r 
Mayıs 6 su· as davasının Okul kitabları 

hakkında M ~arif 
Vekaletinin tamimi 

!<Son Posta n nın spor tefrikas ı : 44 

b ab hki celsesi 
rauıor ı usii ı ah1 iftar talebinde bulundu 

lfllK'iıl'a~4.hnıet_ 
Ankara 5 (AA.) - Önümüzde 

ki yıl okul kitablaunırı makul had_ 
Ier dahilinde fiatlanmasını sağla _ 

A:ı~ ud oğ1u 
Kara A:ıanedle İsma.l ağa, bir 1 küçük or .aya k mler 

hana i·nmişlerdi. İsmail .ağa, ta- Ve gelmişti. 
mak için şimdiden tedbirler alan nınmış bir ağa olduğu için onu 
Maarif Vekilliği elde mevcud ki - tanımıyan yoktu. indiği han sahL 
tablardan da istifade etmek için ba- bi de tanıd.ıklarmdan idi. İsmi de 
zl çareler dfü;ünmüş ve okullara Murad ağa idi. 

gelecekti? 

Süleyman mahkemeye bir istida vererek suçsuz 
olduğunu söyledi ve tahliye olunmasını istedi 

yaptığı bir tamimle bu İşi tertible -
miş~ir. Murad ağa, aslen Yunanisı!an 

Yenişehirli idi. Yani, Türk kaza. 
Tamimde ezcümle şöyle denil • larmdan b:ri olan Yeni:;;ehir ka. 

mektedir: 
zası ahalisinden idi. Kağıd fiatlarının yükseli~i. ka 

ğıd yapmak ve baskı malzemesi te _ Murad ağa, ihtiyar bir adamdı. 
· k h d k ı ı Yetmiş beşlik vardı. O, adeta bir mın etme usuı;;un a ·arşı aşı aın Aı.~m, 6 (Hus~si) - Ağır~~7'.~ ı ~=~~ ~ugünkü tarihle takdim eyle-ı gene ~ercüman vas1t~silc bir diye. zorluklar, talebemizin, ellerindeki tarihti. İsmail ağa gibi neler gör. 

ma:bkc.masinde suı'kasd teşebbusu ı dıgı ıstı da okundu. c€1klerı olup olmad-ıogı soruldu. ders k itablarını zaruret haline ge _ memişti. 
maznunlanmn muhakemelerin.c Süleymin bu istidasında ezcümle Paylaf söz isLi.)_erek ~~di kı: tirmiştir. Malzeme fiatlarının yük_ SeLiniık güreşlerine daha üç 
saat 9,45 cic devam edildi. Kornı. diyordu ki: c- Mahkemenın tevsu tıahlcıkat 1 selmesi dolayısile kitab fiatlarına dört gün vardı. Pehlivanlar, yavaş 
• of elıı de bir mavi dosya ve biri «Cünlerderııberi bütün dünya b.aklkında.kıi müracaatımı kabul zam yapılacağı da göz önünde tu_ yavaş geliyorlardı. Her oiri bir 
d~ Ulu:, gazetesi olduğu halde. efkarı umumiyesini alakadar eden etmesini rica ediyorum. Dilekleri- tularak bütün okul idaıeJerinin ve hana, bir çiftliğe misafir oluyordu. 
Pa\ of t.G kuı::a~ ında bir tomar ev~ 1 bu davada zanlılar arasında yer al~ mi yazx:l.,ım, okuyacağım. Maarif müdürlüklerinin önümüzde- Murad ağa, esasen hancı olan 
rak \'c ru.sca oazetelede beraber mış bulunuyorum. Tamamen biha.. Reis - PekaJa okusun! Ve ter. ki ders yılında kitab sıkıntısını ön. İsma!l ağaya ve yamağı Kara Ah
maıtıık. n c ;aıo7ı una girdiler. 1 b:r ".'e b :-günahım .. Bununla beraber eüımaına baıkarak siz de not ediniz, leyecek tedbirleri şimdiden alma la- mede azami misafirperverlik gös. 

T kı ı z anlıyan fena ko k •W' • k .. w d f ı teriyordu. Murad ağa, çift çubuk Ce.:, acılınca, Hk sözü SU.ley- ur ycy . ~ '. . ~ anlatıırs•ınız rı gere tıgtnı, agı sar ını aza ta-
ın..ııı tstcdi. nuşan, tahsıl k~t,. ca~~l hır vata~- Pavl~f ~ıotlarırn· oku'ffiağa baış. cak ve dolayısile milli gelirimizi ko sahibi zenıgin bir ağa idi. Borusu 

Re"s keııdbine: daş olarak ke-ndıımı mudafaa~n a. Iadı: . ruyacak olan aşağıdaki işleııin ilgi - öten takımdandı. Pehl1vanlığa da 
· b 1 ı 1 • mo.ralklı idi. O vakitler hangi Türk - Acele ebm-c! cız u unuyorum. c- Mahkeme'l..·e. aı'7.ctme:k iste- ,liler tarafından önem~ yürütü mC61 "' 

l\I ) \..- .l.- wd • t' J 1)., ld'w• " bl'w d ' nahlivarıılığa meraklı değildi? DeıtL ıv ü~a ea ut:."lyanınUJi:i mag urıye l- ..J:~· ud H ;ı-c k 
1

.. azım ge Jgını te ıg e erım. t'" 

me me,·dan verilmemek üzere bu ~ı.m ş ur: u u usu un· ı EIJ · d ki d k' b l İWlail ağa, Kara Aıhımedi ile Ö-Sü!.e1ı ıı a-:ı: J 143 üncü maddesine tevfikan he- j - erın e ers ıta ar·nı · d 
- B;r btid,J.m var! dileğim'n 0.osyaya konulmasını nüz dur~aya başlamazda;ı önce 

1 
iyi k~1l~nmala.rı ve bunlaı 1 arkadaş_ vünüyordu. Ikide birde Mura a-

Ce\ah·nı \erdi. ı1:ca ediyorum. İtham edildiğim ve başlandDğı zaman büıtö.n tahki- ları ıçm temız. o l~rak ~.ak lam~la.~ı ğaya: 
Burdan sonra reis iik sözü Ah- bu suça sıırf bir hemşerime iyilik k t kı ... ..J • t ,, f lüzumunun kendılerıne dusen hır o. - Ağam! Bu, küçük iyi bir peh. 

Olsun dı.'l..·e su"' rüklenmiş bulunu- a evra mUlııuerıca ına va.-:• 1 d ı k b ·ld "' b lı'van.:ıır. İnşallah ba ... pehlivan o. d'urı ah mana Yerd:i. .J 1 l' 1. _,_ b k 1 ev ve mem e et orcu o ugu, u u '.<' 

ed b .1 o maan azım ge tı•l'i.cn, u evra a .. . k 
1 

akıt Abdurıahman - GN"en celsede yorum. Komünizım n ir, ı mem. k t d'" Ak f 
1 

b'l suretle millı sel"Vetın de orunaca • ac ır. 
-1' anca amamen un vaı ı o a ı - d rd Al Paıvlof \'e Komilof için denfr:;t!m Bi~:diğiım bir makas, bir kaç ustu. dirrı. ğı derslerde ve bunun içi~ yapıla • Diye methedip uruyo u. 1-

k,. bt.11n!ar valnrz bir kf>münist gi. radan ibareW.r. Ölünceye kadar Bundan maada ilk tahkikat sıra cak toplantılarda talebemıze devam med, sessizdi. O, yalnız küçük or-
bi dei!:L bir Rus gil:>i hareket f'<lL yaLnız bunlarla yaşaracağım. s:nda tanzim edil~iş olan 13 ve ı 7 lı surette te lkin edil:.::m.=..:e:..:.l:..::id=..:i.:..:r. ____ t_a_..::gu::...."_r_e..:.ş_ı·n_i_d_ü...;.şu_ .. _n_ü_y_o_rd_u_._A_c_a_b_a 
w>rlar. Rus menfaatlerini ~ozo_ Sü:leymn istiıdastnıın mütea'kıh Mart tarihli zabıt varakalarından ;ııl.ll.t11d<> tutarak hareket edh,,~rlar, 'f d 1 · · b' ·ı ·ı h ı· d..,. tel 

•

1 

1 a e er nı ır Sl Sı e a ı•n '- - başka diğerlerine vakıf deği)cl.im Ve cr..,azetelere yanlıs akıseden bu ifa_ h. t"'kır d k ldu 
ıs ve tı ar e e.re .masum 0 • onların mevcudiyetlerine ancak du-dedeıı mwksadım, bunların hem ~ · "d' ı kt · t'd 

gunu ıa ıa cy .cmeı e ve ıs 1 ası. ru .. ma esnasında va .. kı f <llclum. Rus. hem de h."'Oırrünist gibi hare- .,, 
. t . nı şö-;ıle bitirmektedir: Reis _ İyi ya, <>İmdi vakıf ol-~ ·t eı·ılclcrıni i~are tır. cKomplo komıünizıın nedir, biL " 

Ben bir Türk e"ladı gibi hareket muş bulunmaktadır. 
B . ' d ... b" mem. Bi:gim ve tahsilim zaten bu- Pavlof -- O zaLı• vara,·.alarında etmekteyim. u, ıçimoen ogan ıır " .. t 

harekettir. Onların bana vermek ls- na müsaid değildir. Masumum, bazı notlar da vardır ki, bu notlar 

Belediye Sular idaresinden 
Açık Eksiltme ile ot satışı ilanı 

~n Bakırköyüıncle Çörekçi çayın naıullıe ima.ruf ara.zy.ı d a,'h!Unde 
ınevcud bi~ilmeml<; ortlar a~lk arttırma ile sa.tdacaktır. 

1 - g:ı,.tış şa.Ttıı:amesi ida.remiz levazım d airesinden pa.rasız olarak alına.. 
bitir . 

2 - lluvakka.t temin.at 50 llradır. 

Bu· gi.ın hanın çadırvan ıneyclu
nına hasır scl'nı.ş oturuyorlardı. 
Boka yemek yemişler, yarı kcs
t:rme va:liyctte idıler. 

Kara Ahımed, belki iki okka 
küllbastı.. üç okka üzüm ve bir bu 
kadar da börc-k yemişti. Yedikic. 
rini sindirmek için uğraşıyordu. 

İsamil ağa, gene Kara Ahmedi 
meLlıetımeğe ba~layınca, Murad 
ağa, eski defterleri karıştırdı. İs
mail ağaya hitaben: 

- İsmail ağa, ben hayatımda 
birçok pehlivanlar gördüm. Sen 
de gördün şüphesiz'.. Fakat bir ta • 
ne gördüm ki, o, hepsintn fevk•n
de idi. Bilmem bWr misin? 

- Ka\'asoğlu Koca İbrahim de. 
ğil mi?. 

- Yoo . .. 
- Keli Aliço mu? 
- O da değil. .. 
Devince .. Kara Ahımeil, k:.ılak 

kesildi. Yemek ağırlı~ı ÜZ"rirıden 
gittti. Laf dq~il pehlivanlılktan 
bahoolunuyordu. 

İsmail ağa, söylendi: 
- Söyle hangisi ise ... 
- Hayır, sen bul bakal!m ... 
- Makarnacı Hasan pehlivan 

mı? ... 
İsmail ağanın sayd1kları hep 

Sultan Azizin başpehlivanları idi. 
Fakat o, bu me~hur ve r.amağlüb 
pehlivanları sayıp sıraladıkça 
Murad ağa: 

- Hayır... Değil... 
Diyordu. Murad ağa, Makarnacı 

Hasan pehlivan için de: 
- Hayır ... 
Deyince: 
- Yürük Ali mi?. 
- O da değil. . • 
- Ha, ımuhakikak meşhur A:k-

ted"kleri isim benim üzerimde bir fakir bir san'.atkarıım, kaç gündür hakikate uygun değildir. Diğer za
örtü değil, üzerime atılml'J bir pis. buralarda eziliyorum. Tahlıyeme bıt varakalarına gelince; şahicllerin 
likt r. Bunu ben temizlemekle meş... karar verilme..~ini ~-ü.ksek adaletL ifadeledi kadar mütahassısların ra-

~ulüm. nizden dile.rim.> p orlarlna da ancak bir Mayıstan 5 

~ - Açtk arttırma. 18/1\layı.s/9U Pa.zarlesi giinü saat 10 da. arazi d a.b itin. 
de yapılaca.k:tır. «5190ıı koyunlu kazıkçı Karabekir pehli

van!. 

Abdurrahmanın avukatı da mü- Pavlof SÖZ istiyor Mayısa kadar süren kısa bir devre 
ekkilin. n ayni ifaedsi üzerinde iza- Su"- içinde vakıf oldum. 
h d . AlxiuıTahmamn ifadesi ve 

at ver 
1

• Pavlof tevsi tahkikat taleb inin 
S 1 • t•d !aymanın iı.stidasıımn mündericatı 

ij , eymanın IS 1 ası tercüman Eşref vasıtasile hiilasa- hangi esaslara istinad ettiğini izaha 
l\lüteJ.ktben Süleymanın mahke. ten Rus maznunlara anlatıldı ve devam etmektedir. 

- Değil. . . 
- E! Namağlub pehlivan !kat. 

madı be!. 
Hele, hele. Düşün biraz da. 

(Arkası nr) 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 
Tıb Fakültesi k lin ikleri için kumaşı Ünlversited en verilmek iizere beher 

adedi 150 kuruştan 577 '11.ed hasta aba.st ~lmesl 14J V /1,42 Perşembe 

ciiuü sut 15 de R ektörlükte açık eksiltme ile ih ale edilecektir. 
istdtlller şartnameyl Rıeldörliılde &öreblli.rler, cı502h 

ha! .. 



SON POSTA: s..,r~ s 

T elgra. .. , Tele:f on Ve Telsiz BaberleriJ 
bgi]zlar lıdagas-1 Çelt;k ziraatı hakkmda Ziraat ( Vaşinglona JlMadagaskarda çar- lng~liz - Alman 

kara paraşütçD S hh f V k.ll . d.. p rı· _ göre. _ plŞlllllar ~aşladi htlfJa d _. eliosu 
indirdiler ve ı a e 1 en un a 1 -·b-e• -~ vallsineı=:~rl~\=~~.t- şiddetle 

(........,. ı hld -~> Grupunda ı·z hat verdı· ıer ,.. • • Uy taarnzla.r 
1 

saailik bır ultmıatorn d d . dak'i Dıeg~an!!Z Fcans~ deniz a t 
1 

~e~er ve adadaki Fr~_nsız rna. evam e ıgor 
üssüne 'karşı bir Japon harck~ti a•a ta amJ.an buna cevaben butun mu.. Lcnc?ra 5 (A.A.) - Resmen bil. 
):ap11masın1 önlemi'ye karar ver - ----- a kavemct vasıtaları tükeıııncive &Ka dırılıyor: 
diklerinden bu sabah ada açrğma .Ankara 5 (A..A.) C. H. P. kazasıt dahilinde çeltik zıraatiııi ta dar Madagaskar müdafaasına de. İn:gfüz hava kuvveUerine men.. 
bır deniz ve !kara kuvveti gelmiş. Maclıs gmpu umumi heyeti bu... men1e karar verdlklerini bildi.r • arraza vam ~eceğini bi~diıımişlerdır. sub kuvvetli bir tayyare •eş.kili 
tir. Muttclik. mılletlerin, Fransıız gün 5/5/942 saat 15 de reis vek"li rrtjşlerdir. . ~ynı haberlere göre, Oııemli In.. dün gece cenubi Almanyada v~ 
statüsüne müdahale etmıye n ô·et. ~ meb'usu Hilmi Urarnn Söz alan bir~ hatibler umu. ı. g~!rz_ ıhav~ ku."netlerı .Diego..Sua~ez Stuttgart.daki hedetıere taarruz 
leri olmadığı ve araz.Mıin Fransız reısltgi ~ltında toplandn. mi ma!hi\ ette !.~ltiık ziraati.nin sıh 1 eçe-e. b~yuk limanına taarruz etmış...cr- ehmşlerdir 

ı . c L.- ~-·'i- k V dir. Madagaskar önüne gelen in n·· . bi . B""yük· B 
o ara.ıt Fransız im.paratorluguna e~nm a.yıwuasını ve geı.;en hat üzerine yapmak.ta olduğu ötü T d · kı • un gece rı u r tany a. 
dahiıl 11-lacagı Mad...cr .... ~ar Fransu to_p_ lantı_ 2ahıtlannm okunmasını' tesı'rl"r·ı belı'.rt0rek bu zıraatin çok --- gı ız enız uvvetlerini.n tam sa b ahT aç v nda · · J\a ~ı:>"'°"' '- ... yısı haikıkıınds. henüz hiç bır ma - nınrnal.ceFnı.ı. s ~ ıalgıanl ' ~~u şı. 
mkamlar.na bi1d"rilmiştir. muteak]b rurmame~: ge_('ı~di. Rl.l'Z. daha esaslı kayıdıl'ar altıında yapıl~ ı· ngı·ı,·z - Amerı·kan lümat yoktur. -

1 
.. r~.a ~ım:a arı_ uz' :ın-

Alqam tebliği namede, Seyhan vılayetının Osma .. k" k 1 k b. F · İ1ik taarruz p rt . de <lort dufjman tayyareSl tanrili 
niye kazasında çelti:k. ek ; . masını muım un ı aca il' .;ı) 1- aza esı aKşamı geç eıdHmıştin 

Londıra 5 (AA.) - fngiliz bab mum·ı sı·ı...ı..-t d ~h~l.ırı.lın ~· hanın bir an evvel Büyüık Millet k"" ıı· k ti • d vakit yapılmıştır. Salı o-ünü, {;ille · ·Alman t bt•v• 
• h b. 1 ki b k ~WIG UrUJJnlll1U l a ettı- u 1 uvve arı ] "> o e ıgl nye ve v adr kı~e ~.azır ık atrbı ı·V'! a • ~ine mahallinden yapılan c:.iıka • Med.i:sine getirilmesini istemişler • va!lcti, salahiyetlı Fransız makam,. & ·ii 5 AA) R • t •bl v. 

şa.m .aşagı. a ı muştere e ıgı neş.. yetler1e ittfüt h.b?l ettikl""'"ı· -.r-bev" dir. lam, çarpı~Yarın hararetle de. Man~ dnen l .. ,;_, -d esmı vt g. 
1 d 

"• ""' h k ı • ı •v· 1· · · . ...., ız1 aa-ın a mayn ara. 
atmış er ır: . nı ile Silihat ve İçt;.mai Muave~et Hatiblerin beyanatıına cevaıb Ve- are e e geçıyar ar v~k ettıgınh ı ';~ l ~ıdlizler asker yıo..lar 3/4 Meyıs gecesi, bir Al I 

Mkadad~askşa·r d~arekketlderı 1ev~: ve Ziraat Vekillerinin ke' fiyeti ren Z:.raat Vekiii Muhlis Erkmen çıl aran~- dar;ı.1\.1 et erın .. e-".mubv~ffakk man kaf lesine !karşı torpil ve top. 
etme te ır. .m ıye a ar ngı 2 iz~ etmeler"ıni istiyen ve B.ngöl böyle bir layihanın ~dk esaslı in- 0 ~m'k~J.Uual l.ı\. anın1 soy ııy.:_dı.me çu J ardımil.e taarruza geçirtmek 
kay:bları hafıf olmuştur. meıb'usu Feridw? Fıkri Düşünsel celerneler sonunda Sıhhat ve İr"tL Alman:ar aynı za· mu U?. o amı'Yacagmı teyı et - teşebbüsünde bulunan İnıg 1ız hızlı 

Amerikanın notası He i'ki arlkad.aşı tarafından ''er•l _ mai Muavenet Vekaleti ıle taau b:r me'kte ıdı'. . . hücull'!botlarmın hareket'er!ni 
Vlcby 5 (A.A.) - Ofi ajanıaı ~ bulunan takrir vard. Takrir mütaıbakat halinde tanzim ed'lmiş manda Kafkasyaya, Daha _şımdı~en n:ans~ar tara.. püSb.iirtımüşler ve bunlardnn bır 

hikliriyor: olnmdu'.ktan sonra kürsüve ııelen buluru:lu~unu ve buWinlerde Ve - fı.nd'an bır denızaltı ıle hır to~-c- düşman hırtlı hücumbotunu has~ra 
Amerika Birleşik devletleri mas.. Ziraat ve Sıhhat ve İctrrnai Mua. killer Hey-etme arzedhleceğini gn.?p Kıbrısa ve Maltaya it~rin kaybedHdiğı bildirilmekte • uğratm.ı.şlarıcbır. a 

lahatgüzarı M. Tuck bu sabah M. vel)et VelkiUeri bu "Stiyetin hü - umumi heye~ıne bikiir:miş ve ruz_ hücum edecek.ermiş dır. ,. • Dün İ.nıgfüz hava kuv\.'etkr·. ha. 
l.avar e a~ağıdaki notayı vermİf - kfımete de yapıld•ğını ve mahal • "'amede oo~Ka ma.d<l0 o.1ma0ığın _ Marqal Peten m mesaJI va karş koyma topç ı .ıte!Ş le ve 
tir: Fırıde vaptınhklan esa.slıt ta.lık.;kat -lan saat 16,45 d~ toplantıya SıJn Clermond ~errand 5 . {A.A.) hava savaş-Iamıda Manş kı)'ı::.ı ü _ 

Amerika Birleşik devletleri ıeisi, sonunda bu sene için Osmanive verihni$tir. Ncvyork. 5 (AA.) - Vaşing. Mare.şal Petaın ve _Amıral Darla. zerinde 18 uçak kaybetm c:lerd r. 
Madagaskar'ın lngiliz kuvvetleri ta tonun askeri mahfellerinde hüllüm nın Madagas~ardakı Fra~sıı. kara, Dün gece büyük Alman hav:ı sa.. 
raftndan İşgalinden. haberdar edil - Alm 8 ... ·ve 'apon lar süıen kanaate göre Mihver üç ta - hava ve d'enız kuvvetlerı haşko • va'Ş teşkiDeri Cawes İngil z den:z 
ıniştir. Bu işgali Amerika Birleşik ca J 1 nfta birden taamua geçecektir. mt.rtan:ma, bu adalarda buluınan ü:ssünc yanıgın ve infilak bo::-ııba a 
devletleri hüklımelİ tamamile ta\9 - ç Bunlardan birincisi Kırımdan Ka.f. Fransız kuvıvetlernn taarruza v mu. rı atm·c:'ardır. 
vib etmekte ve bunu desteklemek. so--et Birmanga- in kasa doğru. İkincisi Kıbrısa doğru. ık.ave~et v: FranslZ ba.Y:a~'lmn Vlfi üzerinde tayyareler 
tedir. W ~ üçüncüsü de Malıtaya doğru yapı • şer~i mud~fa~. etme!ermr :_s_tı • Viıchy 5 (A.A. - Bu gc ... e. ~eh-

Madagaskar adasının Mihver v 

1 
• hududunu lacaktır. Ayni mahfellerde Mihve ~ y~n ~1~ mesaJ gonderdiklen ogTe. rin üzerinden tayyareler t' muş • 

devletleri ve bilıassa Japonya tara.. tebıı• g erı rin mutad a.keri hazıılıklarının nılanışt~. kad ""da! tu.r. Birltaç tenrvir fişeği at.lmış. 
fı.ndan işgali veya kuılan.hnası bir / l işimdi tamamlanmJt olduğu söylen.. Cle "";8 F. ~m; (Aa~) tır. Uçaıksavar ~usu faaltyete 
leşmiş milletler için sarih bir tchü. QŞ l QT f mekte fakat Birle§ik milletlerin bun rımon crra · · a""'m:ıştir 

Berlin 5 (AA.) - Alın.an ord.tı.: ı d h b d ld v la İngHiz kıuvvetJeriniın kayıdsız ve ı-.~"'~··· ·---~---k.e teşkil eder. Bu adanln Mihver ar an a er ar o ugu ve on rın 
devletleri tarafından işgali Fıansa- lan ~aş)romut~lığıının t.ebliğ~: Çu~k.ing 5 (AA.) - Çin as . da tlazır bulunduğu ilave edilmek. şartsız teslim olma teklifini ıhtiva Tar"feler artlrtlmıyacak 
nın ve birleşrruş milletlerin öteden. Dogu cephesi.nıdıe. yaph•a~ b~rç~ keri sözcüsü, Japon öncülerinin Bir- tedir. Ortaşal'kta Ame.rikan faali _ eden ültimatomuna, Madagaskar 
be-ri alışmış oldukları ·nedeniyet ~ ta~fru~a::elk.:tlerı .. m~zılfrı.an:.zı manya ile Çin aruındaki hududu q yetine. ödünç ve kira kanununun seri kwrvet!ler komutam şu ce. Ankara 5 (Hususi} - Devlet 
lcıin muhafazası u~runda~i .müca _ ~-a~üşma~~~~ ~:.1; tıklarını ve Wanting yak.ınlatına u.. Irak ve lrafta tc~iline dair neşre_ vabı vermiştir: demixyolları ve deniz yolları tarL 
delelerinde ciddi hır tehdıd olacak. yapt gıv mahalli taarruzlar netice. laştıkların bildirmittir. ld.ilen haberlerin manast budur. NeT. cSonuna kadar kendi.mitzi müda~ fe~rinin aırtıınlacağı hakkın.da 

_ • __ ,_ d'Jd' w Al faa edeceğiz.> devran eden şayialann yersiz oL 
· tır. . . . siz kalmıştır. ' yanda zanne ı ıgine göre man 

Amerika Btrleşık devletletı ve 1 Sovyet tebliği Fı·nıandı·vada ekme'•' fabn'l.alarının lngi"üz tayyareleri ta Amiral Darlan'ın mesajı . duğunu en salahiyetli bir mdkam 
Büyült. Britanya imparatorluğu ~ Moskova 5 (A.A.) - Röyter: J 1\ rafından tahribi İşi 'muvaffak.iyetl; . Vicih'Y 5 (A.A.) - Amiral Dar .. ıbana. ifade ·etti:. .: 

hususta mutabık b~u7orla~ k.ı, Öğle tebliği: •kt t ' haştyarı~m:ış~ır. BHhassa birleştirme ~~ü~a::g~~~:rda;~v~~~fcs;i~1~rnr:~ dilime~e teşeı1Jı:>üs ettiler. Kendi : 
~~b~e~ sonr:r- vey_a a. aga~. arın 4/5 Mayıs gecesi. ce?hede önem mı arı ar ırı ıyor atö e rın en yeni model bir hom .. te1cn-a-fı gönderm'..:tir: • nizi müıdafaa ed'niz. İngilteren\n 
ıxalı bırleşmış mılletlerın m~te - 1i 'hiç bir hareket olmamı~tır. ba tayyaresinin çıkmak üzere bu .,~ ... 
rek davasına artık esaslı telakki e-· . lunduğu Postocdaki' HeinlCel fabrL Bir kere daha Anglo .. Saksonlar, borcunu ödiyeceği gün gelecekt·r 
ditrniyeceğin' herhang bir anda Ma 1 

1 
Helsinki 5 (A.A.) - Iaşe nazrrı, k. 1 1 f . tl b b 1 düşmanlarHe savaşacak yerde a. Y~asın Fraınsa. 

·ı Askerlik i~leri A1manıyanın Finliındiyaya gönıd€'1'- tıa aAr muvda g~yk: e. b?m aharı~ıdş •. navatandan uzakta bulunan bir liıliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiii 
dat;askar Fraııaaya iade edı ecck • V _ ...r..;ı.: ızah L.. • r. vrupa a ı ınc.ı ır cep e m a. _ . .ııııılr 
ti
. ~ ırea:r sayesmde, gelecek 1 - k. 1 hAIA dd Fransız mustem'l-eıkesıne baskın r. v ltt matannı -pt .....____...._ ,..... • ım an arı a a mevcu ur. ... ft ... D ... ,....iN KJZI fitmmm• • a a ı- ' ·mtyan ay ~·~ m.-:,arının artlrılabıle- taarruzu yapmakla ucuz bır mu - ~ «~-..&1'1 1) 

Fransanın protestom J .. .ıek ftn"aylar ceğini söyle~ir. Halen insan ba -.e-.reyaığ mi'ld.at"Wu-lnda c:leğ'ı.şiık'1ik vaffaıkiyet kazOOlll'Tlak istemişler • Hl l DltiiyükE Ky~IdAtzrH l 'm 
Vichy. ) (AA.) - Ori a~neı OU ~ şma verilen ekmek mi«tan günde almıııyacak ve et miktarı muMemel dir. imkamnın son haddine kadar n 

bildiriyor: llmJBIBii Yedi As. ş.lıml•dea.: 350 wamdır. Diğler taraftan süt ve olarak indirilecektir. müdafaa ediıniz ve 1n.gı1i:zJ.ere. bu En güze) Ye en aon 
M. Laval Amenka Biılefik dev.. 15/ŞMM/"2 m•'• ıı •aştıyan ,-e yol lhrrs:ı:zlarnıa, kabil olduğu ka • 

~eUeri maslahatgüzarı M. Tuc.k.'u• 15/Mari/942 tle ~el htıuı ft .... 1 ~T A N B u.ı. o AN - s 1 z E dara pahalıya mal ediniz. Bütilıl Gece G ündüz 
B enimsini bu sabahki notas:na aşağıdaki nota 

1 

beye kaG'ıdlı ....,. w aıılleri me.ınsla_ • B 1 R HAR r K A lııı Franısa ve bütün Fransız impara-
ile cevab verro.ittir: . ı ._ ;rtıil)ılmaya .......,._lerin. li76• sa)'th • KAHKAHA TRENi il ""' torluğu kalıben sizinle beraberdir. fihn · ni bütün l&tanbul halkı 

bu hafta Fıansı:ı hük.Unıeti Madagaskar Ln kanun 10 nwldaıi muc~bince yoklıl.:ma.,. Geç~JOr _ SUNU y Q RUZ _ Unutmayma ki İngilizler biae 
}ngıliz kuvvetleri taraf:ndan uğra· laın ya.pıltmırk üzere a.celıe ş,ul>eye gel _ Flano.ıes'"te ihanet ettiler ve Suri. 
d.ğı tecavüzü en ıiddetli bir tarzda meLeri lli.n ohınuır. Sokaklarda.- ~ 31eıU nbaaı yede alçaikç_a taarruzda bulundu - fiZ A B K 

d T..-nvaylarda.... 6811 "il lar, !hükumet merkezimizin sivil 9t' 
protesto e er. Şubeye davet Cadc:lderde onu er lhalkıını öldüııdüler ve Cibutin'n Sinemasına gidip görmelidir. 

Mad8:gask~_rın bir gün F~ansaya Yd. N"k. Ttm. Sa:blıt oğhı Sa.mi S16 1 
' • 

ia?e ~dıleceı h~k~ınd~ veulen. t7" (lSSSS). ıc;t~ ~r.!'t ik~a~dı~n~v~e~çoc~~ık~la~r~ın~ı~a~çl~ık~t=:a~n~ö~l_:·~~~~~~~~~~~-~~~~ 
ı::.·;a:~:~an.n hukumetı sened ıttı- ı 3l:ar;::;:. Bnfb. Süle:yma.n oğlu Rauf G ÜL uy o R: eı· rleşı·nce -- Şehzadebaşı Çarşıkap, 

B raz ö_tede Franslz notasl şöyle Bu sliba~i!Iı:r1m hüvl'Ye.{ alizdanl:ırile T u R AN Az AK 
devam edıyor: . . . b!ıılfkt.e şubeye ıtılmeleri ılii.n olunur. Dünya ka'hkaha şampiyonları Ylnnlnd _._ 

Mütareltedkcnbderı J~gılızlfrk F~an Şubeye çağırılanlar 1 LOREL HARD•ı tlll-etiri bir Pi l"a.raıbıılu: 
saya karşı o . a ar uşman. ı gos - Eminönü Yeri As. s. den: 

termiş?erdir k' Madagaskar~- y.ap - P. Ttm. V.-. ella ı. Uaıkkı 330 • JEANETTE 
tığl bu taarruz da Fransız hukume. (51289). 

tôni hay<:.~::::;:.. 31~vİı:~ iL -.ı •tlo Bllml şile MEKTEPTE l\f AC OONALD 
dir~ransız notası şöyle bitmekte - 32:· (:!:)~ otta Kerıa.n bwnbııl (Türltçe) NELSON EDDY 

Fransız hükumeti, bu taanuz - s. 8. Jls. Me. Mustab oğ!:ıı Yu,.uf • " --ı• 
dan doğabilecek neticelerde M. Ruz Kerl.'J!lt~ 302 l20373}. M 1 L L 1 ve Baştanbaşa renkli M 
velte dü~en mes'uliye~ hissesini ona P. Tim. O.-ın N11ri oğlu ihs:ı.n 322 --- A 
b rakmak a hatka bir şey yapa • l4~~İm. Saffet ofta i ha.mi 335 ALEMDAR da A'i'RIC::A 
ma ~lodenı bir MR ı 
Kat'ı Mıreket F ...... plmiyecek \51116). 1 B u G tJN fa.ela. 

A HOe er mus.. P. Tim. 11.. K.-1 otbı H11hittiil 

1vu~ua.w.a~,..ara IngL 335 5H&3J. A,.rıca: F B R A A 
ıknası hak.. P. Tta. M. 1lepıl otlu M.. Münir Dünya ge11ıÇliğ" ni dalgalar ft 
Frans:ız no.. 3!0 <5!184). • 
okuduktan P. Tim. .&AB eila ~ halinde coıturan A 

Laval şun - ":':-..... ••• ;,.. -- ı KOLEJLiLER y 1 L da 

a ma ve k~~;~: :::e uıela ~e ~ıerı ilh o. ,. REV·u·s·u· • , B U G Ü. N 
fakat bu sa • 1n · · "" f'f h &.. ı"Cl;~;tr!lllln • . tiva et- vetrerine karışı gıhzler !Ila ı zır ,. 

u: e nı h birı5:kler kullanıyorlar. 
.. ' Berlinde ...ı bqdandı 

mahh ette bazı mu B ı· 5 (AA.} _ Yarı resmi 
b·ı· · 1''a. er ın · 

la\ e ede 1 mm. b" k _ aktan bildirinyot: 
t 1 rin. haur..ay an ır ayn . bt I, e Berlin siyasi mahfelferınde, bu 

< Amer:ı a uaktrınd,; hA d. -ue bağlı ola~ ak netredilen 
:ıta d ya~aana a ~. a -J ._ t ~ 

A l Leahy ile yau. Birleşik Amerika naricıye na.11r lgl 
gu1: m ra _] ·s~ tebliOi. uBeyadmilel hukuk bakı • 

m la a ta lıazıruınız. ....... · k d b. . . k" kat'i mından. tarihin şımdıye a ar ır 
$ll ı t krar"amak ısterım .. d·w· 1 k ha 
"ıare-kC't Fr n :ı..ı"l"I 00-.ıwıi'-çC ktir . .eşini daha gonne ıgı en para • 

.. ··ı • dL.!Llf reketı> olar.ık vasıflandırılmakta -
Paraşutçu er ın rrnu . 

V'dh (AA) iııcriiiz r]enri dır. 
ktııvv .cv

1 
: b · a. bah Diego • Sua- 1-yıi malüımat alan ınıılıfeller, 

r n 20 kilometre cenubunda uu. « e.ıuıyıe un . . ' 

-

lunan Courier kovooa taarruz e-t. sa ile Almanıya ve Ualya ıle Ja. 

e. e..ı u s ııı.. B ~..n • 1 ve sırası gelince Fran 1 
rn·şıetıd' t ·n. krt'alarından ön- ıponyanın •bu mev:ııu etrafında ne l 
<'"" Jlar~1ıc~ 'lmt'aları i,nmiştir .A,.· söy~ıyecetk1erine bakalım> demek-

Kalpleri sonsuz bir heyecanla tibeten ..• 
Cözlui esrarın dehşet.ile öıten .• • 

PAULETTE Gooo;RD ve 808 HOPE'nitı 
zafer .. idesi 

KADIN VE ŞEYTAN 
. YARIN AKŞAM 

L ALE SİNEM ASI nın 
şeref haftası olacalr.. bütün İstanbulu zevkle yer:nden 

oynatacakta. 

, 

Sine nalarmda: BUGÜN matinelerden itibaren 

ı - Beyoğlunda 5 hafla o)na.nlan bu senenin rıeıı..orw şaheseri. diılt!re 

destan olmuş Dhıb:r get"e ~ıı 

, ALİ BABA ve 40 HlRAMİLER 
TÜRKCE SÖZLÜ • TÜRK MUSİKİLİ 

8"'fe'l'leri t'5hıir eoılecek seaenUı eD b.ıyök. en cazlb ve en harilnlliııde turkçe 
söz!ii prk efsa.oelıeır şaıheseri. 

2 - GANGSTER KADIN 
Baıı(.aın Mışa menillı Ye M) eanh Amerilıaa smema romanı. Yer balmak 

için latfm ta.m seans sa.a.tlıer+nde relinmesi. 

BU AKŞAM ANN SOTHERN 

MELEK 
( Çam Sakın ) 

LEW AYRES 
ve 

Sinemasında MAUREEN O'SULLtvAN 
tarafından nefis b r surette yaratılan 

ÇAPKIN KIZ 
Eğ1encer v,. h · ssi sahnekrle dolu büyük fılm 

Ayrıca: Renklı Mıki Maoe. 
Numaralı koltukların erkenden ald.r lmas r a c>hı.nu.r. 
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KAŞELERİ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Ve bütün ağrıları derhal keser. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatını haizdir. İcabında günde 3 kaıe alınabilir. 

Askeri vazlret ::1 1 
lı--

. . ~~attar.afi 1 ln':I ~yt~a~ 1 düşündürecek büsbütün yeni bu 
_ıçınde boyle bır kuvvetı şımalı Bır. durum ihdas eylemiştir. 

Şehir meclisinde 
çok hararetli 

bir celse manyaya gönderebilmit olması şüp. ı Acaba, Japonlar bundan soma 
ne.sız bir m,uvaffakıyettir. ne )':apacaklardır ve ônlerindeki üç 

Şu da bir hakikattir, ki asker esaslı hedeften yani Çın, Hindistan (Baıtarafı 1 inci sayfada) 
mevcudlarını ifade eden rakamlar, ive Avustralyadan hangisini 6 eçerek şaırtla1:' halkıkı.nda mülkiye ve na • 
bilhassa a:ıkerlikle genel bir şekilde onun üzerine yükleneceklerdir? Ke. fia encümenlerinin müşterek maZ
üUet ve ünsiyet peyda etmemiş o • zalik, Birleşik Amerikalıların ce • batası okuil'lmuştur. 
lan muhıtlerde mutiaka mübalağa nub ve cenub batı Pasifikte gittik. Bu mazbatad.a kaloriferli bina. 
ile gôzönüne alınır. Onun için Çin- çe artan faaliyetlerine karşı ne gibi lann tfııbi olaoağıı şartlara dair biT 
!ilerin altmı.ş bin kişi oldukları ıs.. tedbirle.r ittihaz edeceklerdir? taliım.atnaıme hazırlandığı ve kalo. 
rarla iddia edil~ bi.le Hindliler,! Bu suallere verilecek cevabların riferleri.n yaıkılınası hususunda bir 
onların mutlaka daha fazla oldu • mümkün mertebe yerinde olabilme. müddet tayini icaıb ettiği bi1dix~ -
ğu kanaatini gütmekten kendilerini leri için birkaç gün evvel Salzburg- liyor, bu !hususta zabıtai belediye 
menedemezler. Sonra, Hindistan da vuku bulmuş olan Hitler _ Mus- talimatnaımes!1ne ilave oıunacak 
halkıle birlikte Hind liderlerinın ele solini mülakatının daha etraflı ve madde gösteril~yordu. 
beş senedenberi Japonya gibi kuv. 1 daha şumullü akislerine inıizar et_ Kalornerli fb:naların tabi olaoea
vetl' bir devletle harbetmekte olan mek, Almanların Rusya taarruzu ğı fenni şartlara dair 16 maddelik 
Çini !erin fedakarlık ve kahraman- hakkındaki niyet ve tasavvurları • talimatna.rrı€ oku.nmUış ve madde -
11,ğına ve onların başbuğu olan Çan. nın daha esaslı belirtilerini bekle _ forin •bir kısmı kabul edilmiştir. 
Kay.Şek'in bilgi, enerji ve mehare- mek, Rumel ordusunun bugünler _ Kalbul edilen maddelere g<.ire 
Üne büyük itimadları vardı ... Ve ki temayül ve vaziyetini biraz daha :!':!llkezi teshin usuliıle ı.sıb.ları bi
b.ir defa Çin kuvvetleri Birman> aya yakından takib eylemek ve bilhassa na:lardaiki tes:ısat hazırlanan taH -
yet' ş· rl.er de İngilizlerle işbirliği doğu cephesi ile alakalı olmamak ırnatnaıme hülkümleri dahilinde be 
yapmağa başlarlarsa artJk İngiliz • , üzere çok yakında çok heyecanlı ı:.ed:yen:ın ımüralkaıbesi ve kontrolü 
Çin ordusunun, yen:lmesi çok güç bir hadise olacağına dair 3 Mayıs ~:ında ıbulundurulacaıktır. Yeni 
bir kütle teşkil edeceğine muhak _ tarihli bir Madrid telgrafında bil • yaıptırılaca•k biınalar<la kalorifer 
kak nazarile bakmakta jdiler. dirilmiş olan 'hususun ne olabilece _ planla•n frı.azırlandıııktan oonra be • 

İşte bu ıJebeblerden dolay~dır, ki gını tahmin ve tefsire çalışmak la- lediyeye wrileoek vebelediye ta. 
bu büyükçe Çin kuvvetlerile b'.rlik- zım geleceği mütaleasındayız. ırafmdaın tasdiık ediıldi1kten sonra 
te Birmanyadaki İngiliz imparator . K. D. tesisata baş!ıanacaktır. 
luk ordusunun, bu orduyu iki kana. Bundan sonro kaloriıfeI"li bina -
dından çevirmeğe teşebbüs eden L'l ada~askar nJSl ı laırda BirinıciıteŞl"in ayımın i1ik gÜ-
Japonlarln mahirane manevraları lfl - 1 nünden Nisaın sonuna kadar kalo-
karşısında uğradığı bu yeni mağlı'.L b • d h rifer yalkılma.sı mecburiyetin :,n ko-
biyet ve bu mağlubiyeti daha esaslı it yer ir ve angi nulması haJ1d.o.nıd.a z.aıbıtai belediye 
olarak meydana getirebilmek için tali:matnamesine bir madde ılavesi 
şimali Birmanya halkının da Japon. tar·ı·nıe Fransanın 'huısll\SU üzerinde uızun münakasa. 
lada beraber hareket etme:ıi Japon- lar o1muş, azala!'dian bir kısmı be-
lar İçin maddeten olduğu kadar ma- ı · ? ledilye med':s;mm ancak uımuı:rıi bi. 
nen de büyük bir başarı say•lab' • e ı ne geçti . nalar için böylie b:ır mecburiyet 
lecek bir mahiyettedir. Maddeten t~::lh.mıil ed1~i1leceğini, apartnman .. 
büyük bir başarıdır: Çünkü, Man- (Baıta.afı ı in~i sayfada ) lar umuımi 0biınalardaın sayılamıy~-
dalayın zapti\e Çin ordusu için son Adanın yerlilerine Malgaş ismi cağı cihetle meclif;in bu yer1er·ın 
zamanlarda orada · dd'h d'l · veırHir. Adanı o lbil~assa şimalinde 1 ısıJtıı}mas:.nıa mü<l1ahale etmes:ne 

1 
'k 1 d 1k~r e lı ır.ış meskun kesif kütleler islamdır Mer ı saföüyeti oTımadığını ileri sürmüş, 

"'an mh~bazzadn:l O:' ·tar a Jı ma leme kez bölgelerindeki yerlılı!r h;risl.İ bum~ ibir •ka.nun mevzuu o'duğtı-
ya ta rı e ı mış veya apon ar:n 1 • . - · ı· 

l
. · b 1 d ~ "b' L { ' yan ıgı kabul etmışlerdir nu ve tbeledıye 1aıb1tası ta ilmat -

eme geçmış uun ugu gı ı rln -ı H'k• CÜ ·~· • · ı. ul k h"' " t·t 
d

. ı_ ç· d b 1 .. ı ·aye e .dıgıne gore eski za naırr.es:ne ~o.n aca· Ui{!IlUn a -
ıstan~ ın arasın ;ı. u unup u • • · · · d • b'l · d .. d l SOO 

2000 
k manda Madagaskar adası, Kimos bi;k kabıllyıeb bulunma ıgını ı -

zerın. e gun e • : amyo. adı verilen cücelerle meskundu. Ma. dirımi~lerdiır · 
nun ışlemekte oldugu meşhur kam. lezyalı1ar adaya gel' l . d . Bu mesele etrafında iki saate 
Y

on m a al 1 d b" b"t'' 1ş erın e Zf:ncı • . uv s a yo u a ~~ u ~n lere ve Arablara rastlamıs'ardır. Ev ya!kın müına'kaşalar yapılmıs. aza.. 
k~ im ş ol~aktadır V!! İngılız.B.r. velce adanın bazı bölgel;rinde ya. l lıar müta'leaJJarıını bildirmişlerdir. 
leşık .Aı:-ıerıkalılarca bundan ~onra hudı ve Hindlilerin yaşadıklarına. Net:ı~.ed•e belediye zabıtası talL -
Çunkıng e yapılacak yardımlar n dair emare! .. ··ı .. t.. A 1 ıınatna~"""'i.ne oo•~le ·bir madde ko.. H' 1 d ~l b Ö w er goru muş ur. vru • .. ..... ..,. J 

~Ta ·~ya B ag arının ce?u . ogu e. palıların adaya nüfuz etmesi netice.! nulu.p konulımaması 'keyHyeti reye 
te er e .rmanya - .Hı,ndıs:~n lhu. sinde, esasen melez olan yerlilerin 'konulmuş, birinci defa eller kal. 
dudunun hemen g~rbınae kam ve kanı biraz daha karışmıştır. d'ır.ııhntı~< suıretiole verilen re)ılle~ 
ça~larınrn nefasetıle maruf A5_11am Malgaş Lesmiye edilen adanın kili ve aleyhte biı'bil'inc mfü:avı 
daglık mıntakası~ın garb ve ~ımal yerlileri bir çok gruplara ayrılmış... o1duğundan ve tereddüd husule 
~~~a~ı. ~ası~.~kı Brah~a~utrj. ~a- lardır. Bunların hepsi de, umumi _ geld'ğ:!lden .azalar aya.ğa \talk.arak 

1~1 ıçın ken. 1 

1
et şb: · kava ıf ın.e yetle ziraat ve hayvan bakımı iş . reyılerini b:bd.i.rm~l€ırdir. .1 c;ı. an ço .. arıza lı hve . ırbço dyer erı- !erile meşgul olurlar. Şimal m:nla - Neticede mer<kezi teshin usuh e 

nın tamır ve ısa ı ıca e en do. kalarınd k. A t· ,_ ·ı ,_~ """ıtılan ilYiiıtün ıb~na1:arın, upıartı -
l 

k ld .. d ·ı . 1· a mes un n a ... ar ar saMn "" . ası yo . an gon erı mest az:~ ve yumuşak karak.oterli insanlardır manla·r d.a dalhil o1trnaık üzere Bt -
gelmektedır. Yaln:.z. Japonlar:n Bır Cenubda oturan Baraıı ve Maha ~ rinciteyin baışnıdan Nisan somuna 
manyadaki durum!a.rını ~~niyet al- falys'ler ise, çapulcu ve soyguncu kadar ısıtılması mecburiyeti hak.. 
tına almak ve İngılız. • Çın kuvvet- !arıdır. kıında ibeledi~ zabıtası ta-
lerin' n Blrmanya dahilinde kendi .1 Adanın garbında me::.kun Saka Umatnamesine bir madıde ilfı-
lerini y~ni baştan tanzim ve tensik Javes'ler ise, haılbcu ve zeki bir ka: vesi 15 muhalife ~ar~ı . 17 rey 
etmelenne mahal. bı:akmamak için vim olmakla beraber, çok da mün. ckıseriy~tle lkal:>ul edılımıştır. ~u~
lbugünlcrde yanı başlamasına iki zevidirler. dan sonra lbu lbtnal'aırda asgart su
hafta kadar bir zaman kalmış oldu. Ortaçağda, bazı Arab coğrafya hunet dıerecesiıniın tesbi.~ ~diliıp e. 
ğu söylenmekte olan yağmur mevei alimlerinin Menuthia.s adı ile an • d~1memesi ü119ri.lnıde :muil1alkaşa.la_;r 
mnden evvel L c.\.ı' o 11 '1 d l d - 1 net'ı--..Je sühu:net l.erf:.'cesı.... asn Y - ıv an a ay. ıkları Madagaskar adası, ancak o.mlliŞ, .. \..~1 .. ,. .. ··1-,,,,m't"'-
Monywa umumi hattından şimale M'l•d 1500 . d . . nin tesb·t:ne uzum 50l"ll..w•"° ~ -.ı a ın senesın e Portek,zlı . ': C .. .. t ianmsk 
ve şarka doğru bazı h~reketler yap. Dıego Dias taraf :ndan keşfedilmi~ tır. Mecl:,5 u.ma gunu oıp 
~aları ve bu ar~da .Bırmanya-~ın _ tir. Holandalılar ve Fransızlar ev • üzere dagılmııştır. 

Adıstan hhudud
1
.u. uzebrıne kve bel1kı ~e vela hu adadan ticari menfaatler te~ 

ssam av_a ısıne azı uvvet er l • min etmek istemişlerdir. Bilahare 
lerletmelen muhtemeldir. Şayed 1642 ila 16 7 4 senelerinde ve daha 
böyle bir şey yaparlarsa o zaman sonra 18 inci asırda, adanın sohille
bu yeni yol da tehlike altına girer ırini de geçirmek üzere Fransızların 
ve Çunking, sadece havalardan gö- yaptıkları müteaddıd teşebbüsler 
rebileceği çok mahdud yardımlara akamete uğramı~ır. 1815 senesinde . 
müf~ekir bir .hal~e he~en ta~~mi.~e Fransızların istila teşebbüsüne şid - • Oksürük ve Bronşiti 1 
tecrıd ed lmış hır vazıyete duşmuş detle mukavemet eden yerli Havos 
olur. Gerçi, Çunkinge garbden şar. kabilesi, İngilizlerden de hayli yar. T U R A L 
ka doğru da yardım yolları yok de. dım görmüştür. 
ğildir. Fakat, bu yollar çok uzun ve İngiltere ancah 1904 eenesinde K • l 1 d h 1 kes'er 

k 
.. k··1 ld ki . . k d ompnme er er a . 1 ço muş u o u arı ıçın yo e- Madagaskarın bir Fransız müstem. ı 3~ k t 

b
'l k b' · d. 1 Her ecuı.nedc ku usu J uruş ur. 

ne ı ece ır vazıyette ır er. lekesi olduğunu tanımıştır. , 
Japonların yeni başarıları manen 1 Adanın, ihracata elverişli başlı -ı 

de büyüktür. Zira, lngilizlerin ken- ca istihsal maddeleri şunlardır: Pi- r Cam cı ustası aranıyor 
dilerile birlikte muharebeye başla. rinç, nohud, kahve, van'lya, kon • .

1 

malarl halinde Japonları mutlaka serva et ve deri. 1 izmırde şişe fabrikasında çalış • 
yeneceklerini zanneden Çunking Yeraltı cevherlerine gelince al _ ınak üzere birkaç tane camcı usta. 
C' ni halkına bu yeni başarı, kana. tın. gümüş, demir ve bakır maden- sına lhtiya9 vardır. Talib ola.nlarm 

1 
· d ld ld ki 'h k sJ d') • d h .. · · b" İstanbul:l:L Dh-anyolunda ?9 nuına. et erin e a anmış o u arını ı _ e, e ı m1şse e enuz genlŞ ır l .. 

·~ k d ç· 1'1 · f··ı· d t • d'l · · rada. B.a.y Resul Rahman ye mu • sas ettıgl a ar ın ı erin ıı ı mua. ran iman emin e ı memıştır. \. J 
Yenetlerini temin ettikleri takdirde _ r aaatla?L _ 
artık lngilizlerin yenilrnelerine im. ZAYİ - Iı:rkla.reli nüfus nıeınurlu.. ............... ................................... .. 

k;ın ka!m•yacağı zannında bulunan ğıunda.n aldığım nüfus tezkereınl ka.y_ Son Posta Matbaul: 

ile sabah, Oğle ve akşam 
Her yemekten ıonra 

"Para,, davasında 
beklenmiyen bir 

netice 
(Ba,taratı 1 inci sayfada) 

reık tarafından Peyami Safa ile 
Taısviıri Etlkar ga:zıetesi aleyhine 
açıılan hakaret davası, bundan ev. 
ve~ki celselerde tarafların karş.ı • 
lııkh idıdia ve müdafaalarile bir -
birlerini bi.r ıhayH hı:rıpalamış ol
malarına rağmen, dün davacı ve 
suc;flulaırı.n ani •bir aı.nlaşm.ası neti • 
cesinde suıkut etmiştir. 

Kalaıbalıik. bk dinleyici kütlesi 
toplıyan bu daıvaıya, i·zdihama mey 
dan verilmemek üze.re dün de bi
rirııc1 aığırceza malhkemesi salonun
da devaım edilımiştir. 

Bu celsede Nedb Fazıl Kısakü
reğin avwkat:ı İhsan Mukbil Ben 
)ddiasrını. yaıpaca'k, Peyami Safa da 
müdafaada bulunacaktı. 
Duruşma açıllıl' açı.Jmaz sö-.ı alan 

Nec:·b FazıLıın aıvuikatı İhsan Muk
bil Ben: 

bir nokta üzerinde 
~al edeceğiz• diye. 
makamına bir istida 

c- BaŞ<.a 
huızurunuru 

reık riyaset 
sunmuştur. 

Dava.c1 Necib Fazıl Kısa:ıküı-ekle 
Peyami Safanın müştereken imza
ladı:kl.an bu iStida hakim Reşid ta
rafıından okunırmıey., aynen şu cüm.. 
leleri ihtiva ettiği görülmüştür: 

cMu!htıerem hakim; 
Neci.b Fa21ıl Kı.sakürekle, Peyami 

Sırla. ~ğıdalki esas noktalar ü -
zerinde anla~ml!ŞJ.a.rclır: 

1 - Davaının sebeıbiı ve esası, 
Peyami Saianın intihal isnadı i<li. 
Peyami Safa malh'kemede mütead
did defalar böyle bir isnadda bu
luıomadı~tm söylediğinden dava -
mn. mesnedi ka1mamış olm.a'kla be
ralber. Peyaani Safa makalesinden 
böyle bir ımana istihracına mahal 
ol:madığını beyan eder. 

Peyami Safa, iki eser arasında 
i:n.tilha'1 hükmüne varılacaık müna
sebetler olmadığını kabul eyler. 

2 - Bundan ib~ıka Peyami Sa
fa:nm maı'kalesinde kaydettiği ben
zerlikleri dilediği. gibi tefsirde hür 
d1.ıdtığunu Necib Fazıl kabul eder. 

3 - Peyaımi Sa!fa, Neciıb Fazıl 
taıra:fından dlava mevzuu ofarak 
kaıbul edilen !h.alkaret lafı:liarın ı 
vaktile Necib Fazılın kendisi.ne 
yaphğı h.aık.aretlere tekabül etti -
ğin:ı ve ayr.1ıca delalet ifade etme -
değini biliriz. 

4 - Necib Fazıl, yukarıdaki 
maddelere göre aırt.ik l>ir d.ava 
mevzll'llna yer kalmadığını kabul 
ve davasından feragat eder.-. 

!stid.anın okumımasıını müteakib 
hakim taıraıflara arzu:haldeki i:mza
laı·m kendilerine ai.d olup <>lma -
d'ğıını sorıınuş, onl~r .da kencli .. im
za1arı ollduğunu soylıyerek mun -
dıertcatını teyi<l etmi.şlcrdi·r 

Bunun ü7..erine söz alan müd -
deivımum1 Sek·~, davacının yanlı 
f eraığa•ti dolırvısile amme davas~n m 
cila !-:ullmt e-decıe:ifıni bevan etmis. 
mafl'kemc-de iddia vec;ıhile hir hay 
li decli'kodu uvandJTan bu davanın 
rlüanı.o.girıe ikar.ar vermişfır. 

ı• 'PEKLi • YONLO 
v~r ıuımaşlarla Ç;U[..\ŞfilDA 

ÇAPA M ARKALI 

KAL 
P irina sabununu t~rciban kulla. • 
nmız. B EYAZ SABUN YERİNE 
E1\DIİYETLE KULLA..'llABİLE • 
CEGİ."fİZ YEGANE PiRi~A 

SABUNUDUR. 
trorıtan satış 'Yeri: İstanbul Hasır 

iske-lesl, F m n sokak, No. 2-l 

,. Yazlığa Gideceklere : ~ 
BASiR KOLTUK 

ve MOBILYANIZI 
Her Yerden Ucuz 

İslanbulda Rlza paşa s9kuşunda 
66 No. AHMED FEVZİ'nin 

ASRİ MOBiLYA 

3 defa muntazaman diılerinizi fırçalayınız. 

, Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T BAN KAS 
Kunılat tarihi: 1888 

100.000.000 Türk Lira 
fSube ve aja1UI adedi: 185 

Zral n ticari ıaer nevi banka muameleleıt 
~~~~~ 

Ziraat Bankasında kumbaraJı Ye ihbanıa taaarrul besablaraula 
.. 50 llruı bulu.nan.lara ııeoedt ' defa iıek.ilecek kur'a ile apt 
plana cöre 1kraml7e daiıtılacaktar. 

4 Aded 1·000 Liralık 4r000 Lira 
4 )) 500 » 2,000 » 
4 )) 250 )) l ıOOO .. 

40 )) 100 )) 4,000 >• 
100 1) 50 » 5,000 » 
120 )) 40 » 4,800 ,. 
160 )) 20 )) 3,200 » 

Dikka t : Hesablarındald paralar bir ıene lelnde 51 llraclaa 
dü.em11eıılere Uı:rami.Ye eaktıtı takdirde % zo faıı.laal1e n r lleceatlr. 

Kıır'aw aeoede 4 deCa, 11 MU&, 11 Huiran. 11 &7UU. 11 Biriu 
t.inun tarih ler inde cci...ilf'ttktlr . 

Devlet Demiryolları işletme U. M. den 

l\luha.mmen bedeli (2500) lira olan 100 ton kuru ~l'l'en odunu (18.5.19 
Pazartesi günü saat (14) on dörtte Hayda.rpaşa.da Gar binası dahilindeki 
misyon tar-..ıfında.n açık eksiltme usullle sa.tın alınacaktır. 

B u işe ırlrmek isteyenlerin (18'7) lira (50) kuruşluk muvakkat 1A!lmlnat 
ka.nunun taytn ett.lği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar lı;oms 

na miira.caatlan lazımdır. 
• Bu işe a.ld ~artnameler koml<tyondan parasız olarak 

r · 

TÜRKİYE iş BANKA.Si 
KüçU.k tasarruf hesapiarı 1942 lKRAMIYE PLANI 
~ıDE.l...ER: Z Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağusto,;, ı İkillcltefr;.n 

t arthleri4c1e yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Lira.lı.k - 2000.- Ll.ra 40 • 100 • - 4000.-
8 • 1000 • - 3000.- • 60 > 60 • o 2500.-
2 760 • • - ısoo.- • • • 500 • ...-1500.- • 200 • 2~ • ... 6000.-

10 • 250 » -21100.- • 200 ' ıo • - :aooo.-

• 
• 
• 
• Hindistan halkı ile §eflerini de ha. ,, .. ~~im. Yıeniıtlni çı.b.raoağımdan eski. 

:ral. sukutuna uğratmşt.ır ve he~ iki sfmn hükmü :r<>:_::k:_t.ur:.:.. _.A....._._..__.. ...... _l&ıW:l&l:._.A....B1tr.ıııılD...tı6AB:ı.lallL.---t.:!'!••....:1'!!l!lat~a~zl~sınd~a~n~at~uı:,:ı~ı.~--~..._-----------------------------"" 


