
11 
NiSAN 
Camarteai 
~ 

S.71:3635 

Bulgaristanda 
Zıraat partisı 
lider ıerınden 

Volkof bu 
SFtbah aslldı 

--0--

i Bananla birlilıte bir Bm.ta 
; daha idam edildi 
i 8ef71ı, 11 (A.A,) - Alkerl mail. 
: .... taratllldaa lclllıım& .......... e-
! -- Od Balpr bu ....... ...,_vak-

ti 8ofJMa ........ -. Bualanlu lılrl 
ftktlle Balpıtst.uda cılmD Yqoe. 
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l stanbal avukatları 
Hava Kurumuna ilk taksit 
olarak 5000 lira verdiler 

ı..1aı w .... , •• dlrt iri .. de 
3.111 lira telterra etu 

..._ ...... rom aYllbtlan ......,. ....__ ver.ııtt ilk ._.. a ..... 
Rad7olla türlkuı Mlllplerl 1 .... kom JODCa Duoa 1 ..... - Ntıep 
ıao, &Ut clkolata tabrlkMI lllO, lloıııu .-ermlıea bir sat 1111. Ons n k 

' J5ot, Yordıullöl 1111, lladal nırmi1'en bV sat ı-. kayamm ~ 111, 
Adll 'JM, lıımlDI wrmiJ'll 11ıı1r sat HO, Or11aD G1ra7 llO, ....... ••adJ• Mi' 
7H llO, ...... 4IO Ura Tllrk Bava Karma~ eluM ftl .. 'trtlr 

Leningrad 
bölgesinde 

ıewrıt nwarllerl 

Krips ile 
kongre 
arasında 

lav .....,...... PlyadDe ıuet-'wı•• ea.. 
.. tUr*tlril Volbftıar. Vollmt llıılr. 

Do .-e """'BaJpr..,... .... 
INeılerh"mdl. 

Alman hatlarında 
gedik açtı 

~u ~ Para piyesinden 
8uıgaristana çıkan hakaret davası Berlin buyuk =.u.~ 

Müzakereler ., ... ~ 
etllldea...,.a 

Neden 
akim kaldı 

O 9ln •ımı·z OOn ,_.i Rm teh1iik'e g&-e, air PeJam Sala, Necip ra11••• dalla eıtel '\' dUn şhede mWm 1*- dellllk'1r 

il •• --·-· .. _ ··-- cı«namıl, Rmıar, Brian* keeindn. 

H•· . Cah"dYALÇIN lleadlllaellallarettellaludajua Jledl .......... --.Y.?a. d:- iki köytl ger1 almJllaıdır. 
11HJIR 1 N ile •--••-e Kml Ydclıs IMetıelİDe sttre Le. 

- Para. piyesi m1lhaniri oa.ir Necip Necip Fanlm avumt.ı V8l'dı. .....-... nJnırat cepbeelnde liddetli bir mu 
Fası'l I{l!llkOırek ta.rafından Peyami EvvelA, iddianame le Necip ıra. llueJ&et etti lıa.rehe oınm., R.ue llllvarilerl Al. 
Satanın Tasviri Etkir gaııete&ınde mm da.va iBtiduı oıtmıdu. llüd • man hatlannd& bir ~ açmap 
yatıdJğI bir )'Mlda hab.rete uğra. riehmıumtlik iddla.nameıııinde, Pe • Bir IDOddettenberi IDellllekeUmlzde (Devamı 1 tlaclde) 
dJğt iddiıuıi1e Pe,.m Safa ve ra .. yamı Sa.fanm Yuıhiı makaJede, Jıııd•nwn Bertm bDJ1lk elÇlm1z Hbrev 
:ll8tdÜll )'im illeri mildOırll Cihat Necip Fazdm edebi ve iotimııi va. Gerede, Ankal'adan ııı.Jdteblre geçmı1, 
Babm ile mY>i ~ Ebllzzlşa ziyeti Be mllteauip obmyarak bir pe1181Dbe stbatl aıı.ıu da phrlmize 
aleı,ytıine a.çtJiı muba:kemenin sö.. ticaret reklAımıca gti g&lterAmil P'lmfltL 
r01ımıNine bu 811ıa1ı asliye ikinci ve gtllilnç bJr wuıılr.Y'ete ~ • BUyQk elolmls, 1ıııa abah •kllı bu • 
cem maiıkem el!i ıde ._.....,. rt'C ıteref, ~t, vcbr w _.. çulda Yefllld'y haYa ~kal 

'.l'aranıuüm Zeyyad DOuiya • retbdn Wetder edllmlt olchıluna Jraıı bir ta;nare De 9aUDe mllt.veo • 
dm bqb hep9l gıeılnıflti. Yaba (Denim 1 ..... ) dbeD flbrlml8den ~. 

Amerika otomobil 
işçileri ,.. ........ ......... ........ 

DetnK, 11 (A.A.) - otomobil 
1'çilwi ı..,..,. Jçttwilanndaıı 
dolayı itten --.•11ewıı l'ord 
lııfotör ~yaemdan ta- 'ıler. 
dir Llndıberg Jl'cri tanılwıdlın .. 
rqtmna 8el"riıded nııtııencllli .. 
nııık ite • ......_ . 

iv ve dlllllblar 
• ., 

El konmamış ve mmdilmamiş madde
lerden stok yaptl~ası suç d w ildir 

Bataanda bulunan 

3500 Amerikan 
deniz eri 

Tahliye edileli 
Vqlngton, 11 (A.A.) - ~DL 

mtılma göre, Batunda baJgnen " 
ayım 8800 tahmba edDeD .Amerlllall 
deniz erleıt De clllDfs IDAh endulan. 

... OGıl'v. lm....ut - au..ı U.-Qao. ,............._,m ö'cdb • 

M alımat Saim 
46 ay hapse 1100 lira da 

para cezasına mahkQm oldu 

Yama kralı a.ıdh 
...,. 11 (A.A.) .. ~ ~ 

Be1ftlll&P' ............. ... 
k•'•""*' ... .,_ .... illdll Çili. 
-- .. .......,. ...... Dbııdtnlaid.I 
tn •• .. ... 
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HAl)iSElE~ 
.. ARllH 

Lik maçıannda bUyük heyecan 
Daaaaıa k111r11ıa 
J ıa llopayorı •• 

Taksimin göbeği 
de bir çöplük! 

HAJlaJt rnı ..... Taze ekmek sat- Erenköyde 
ı• Jmım.ıaruai,, ak mudu ? . 1 c· et A OABA baruı ... ! .,..., ... 
BU arkadat 1915,-Je llÖyledl n: m suç r • iŞ enen ına y ki içlnlMJe ... WımbtJenle 
_ Aala&ayun da, dedi, 1Nık••nn ~- bulunanlar olaeaktır; fabt 1IUDa 

... de .,... tellleUl1' tıellalWde tek. Katil •-n •aaa vakit balamıyacüwms; .. lifi 

..ariana~ mmauaf aa avv u:ı:ı.tmak flllriDde 4ellllm! 
Takwlmde AW&llllak 11&m1ı cMde- te•ldl -•••dl Bu memleketin neresi oldapnu 

a11e A)'dede aoUtmm blıtettlll ..-. • .... anlamak için azma ama dlflnme. 

Böyle kıritik bir vaziyette 
maçı kim kazanabilir ? 

tadakJ 1118)'dımmldaa ~ ve &&- BOJDk llWet lhcl1-1 umum! beJ"I _ ıı:renköJiblde S&braylcedit mabaUe- j(e zat~• lilnm yolı,. Eler gbla 
11111papya ınen \ aldeçeıımeel 90ka.. Unba dQn ~n _,. J8PbaJ top. 9IDde tmam Ram1s 90kal'Dlda 115 nu- Mdk l~rl, dUnya kavplarmı .tak!P 
jpnda o~nım. Bet cadde ye 90

• lantıda Aataı,a mebUU RUlh Kap • marada oturaıı ve Baydarpqada sam etmtreeek kadar balltlyar ....... 
kafi lılrlefUren llu me)'daaclta ey • , ___ ·-·-·-- ...... .....__ .. ··t•·t.. • -·-·-' soı- cllyemem; fakat bele eeblrlerde b8 ™ --,,.- - ._.. - wa l1lk hamıDılJ yapan •• ao.K ...... u WJ. • ı 'Kaklı 
lalde parke kaldırım yapı!ınMIDD !anadan dolaJI mUll ııonuıma kanunu man dtbl 6111 oıarak bulUDJllUftDr. bahtfyulanbn ~.~!__~ lnrt.mnl 
lı9flandl. Bu it taaılaJarla ayaarea mu ...... -Ae --•·-~·-- Ud ma:::a...11 la •-'-'-''"·t •• ld nıdyo denilen suıuu.A A$ll .......... ~UU"- - Vak& yerinde yapı n ......._ ne.... ,_ • .__ taraf 

Baikt_.,. galebai, takımı Galatcuarayan bir puan rr. 
tünde bir vaziyete solaıyor. BerabeTlih, ihi takım aTcuı .... 
da aynı oai7di mııhalaza edecektir. Fakat o zaman da 
gelecelr haltalri F enerbahçe - Galai:aaaray maçı bü.bütün 

elaemımi,et kabediyor 

ııDrdO ve nlha,eı tamamlandı. bak'--'"alrl adil- ftk&letlndlll takrl.. tur bMdlselerln aldlıunai _._. • 
laflar meydanm tam orıaauıa bir -A&IN- - J- culnde aym evde mlllteclrell o an &)'Dl dakikada yeUftlılyor; ldeta 
ldlçDk _ .. W,kll edecek teldlde 71. ri o1nmmuıtur. ErzunımlU Nlyasl ile metre.l HaUce lll8UI 7.orla dllnya knpamm ie'.ae 

- .................. ,,. - .... n•..,.,.eın -·" ...._tbl-"''"' bu •·A.. roUl oldu ..... u t ..._ iddı, bet yoldan Selealerlıa yolu ke. .ı.~<K -- - aa& - .,.,..,, ve •• J- ...,... •- at11or; nJıat \·ermJycr, D9Ul.., • 
.UcU. Aylar TlU' kJ bu tatlar bir ttırıu teokll etm1J9D bir ke7f17etten dolayı teablt etmlf ve lf1ll blr cinayet oldutu nilea mah16k da dedikod.,. ve 
kaWmlmadL Gelip sevUkoe ....-ım AntalJa ull79 cea m•hJıemMIDce 111 kanaatine vuı1 olmU§tur. hid elere ait halterleri, eta.11 
acar mr eblldllbd slrDJOIUIDr ldL lira alU' para ceu.ne p.Mte vuata. ee.ette blçak yarası ve 'bolUlm& a. kadsr a161la ile tütp eder. 

Yazan: Sacıt Tuğrul OGET 
gWc ldlme ortadMI )'Ok cıMıl timdi ille tefb!r ve eJmıeklerlıdn mtlladen° ı&metıerl ftrdır. Hatlcenln 1&ndıtmda Madem;ıı gtlnltlk hUl9elerl ta 
bDJtlk ldbnenla iki _,.,..... ekıllJ. llııe :mahkQm edlldllderiDl ve katlJeten yapll&D arqtrrma neUceainde Stile)' • klp f'()iyonam, yaJmt t.ter late 
mep •fladJ. Btitla 1at beDl dalıa bu h11Jmıtın tuhlhl için ne yapddıp mana aft bir pl bulunmu~UT. Ayn - mc.ı tt~p eden1n anama katılmı1' 

ı 041 • 1942 lik maçlarında da. 
nanın kuynılu haldkaten kopa
cak. Bu kuyruk amba hangi balı 
tiyar takımın elinde kalacak: 
Bu oldukça meraklı ve enteresan 
l:ir r, ua 1 W.r. 

Fakat hemen unu da takdir 
etmek llzımdır ki bu enteresan 
sualin cevabı hayli mü killdilr 
Hele bö:vk ampiyona uzerinde 
en büyük rolü oynryacak bir ma~ 
ta! .. 

Yapılacal• en münasip py, her 
28Jllan olduğu gibi iki taraf kuv. 
vetleri arasında hald.kate yalan 
olmasma gayret edilecek bir mu. 
kayeae ya.pmaktır, 

Ga1e.tasaraym son durumu u • 
murnırctle i}idir. GilndOsfi kazan 
mktan sonra, htlrt•m hattı daha 
~nlaşmış ve şansa bağlı oyun 
lardan ziyade, ın iyatifi elde b • 

durmak hıuasma mal k ola.. 
tl»ilJU1'ııti. r. 

Kalede o.nan umumiyetle iy..
dir. lDlııld buis hatalardan he 
men hemen pek u eaer kalrmgtır 
Bazı kötü o,wıJarma bakarak 
birçok kimselerin ~ gibi 
gün geçtikçe k•"tsınl klıfbede. 
ceğ· lmıulan ba OJUDea, abir 
olarak gün ıeotikce. hatta yaş 
lanchkça daha gak dllselır.ekte ve 
gayrete gdnıetiedir. Hele önün
deki müdafaa ile de anlaşma yo.. 
lunu bira daha ilerJetebiline 
aan..imınaı kale iıqJi pyler ka• 
Z&nllllf olahilir. 

Bek hattı her oyunda tekerrür 
eden ufak tefek an ... emamez1* 

ıara rapnen her aman ifidir. Ve 
lll1Jbakkak ki bug(iD tekwnlann i· 
çinde en b9vetli müdafaaya Ga· 
lataearay sahiptir. 

Galatasara.ym üzerinde dura • 
cagı en mühim battı haf hattı • 
dır. Bu hat, •m•n wman bazı 
oyuncularm takımda yer alma • 
ması veya sakatlamnuı ,uzun • 
den, iyi bir mGdataa ile tyi bir 
lıUcum hatlı arasında kuvvetli bır 
haf kura.m111D1Jbr. Takımda e -
ğer bır wrimsfzll!k, bir netice a. 
lamamazhk varsa ve bazan zarar 
lı olacak derecede abaklıklı o • 
luyorsa, bunun ııelJebl Ga'atasa -
rayhlann haf hatt:Jdır. 

Demek oluyor ki, Galatasara • 
yın ço k~ veyahut çok fena 
bir oyun cıkannaaı &ha z· ·a.de 
h f hattına be.ihdır. · 

Bu mar.ta da İrtin dliğümunü 
c;oı.eeek eşy sar'- nrmızı haf hıı.t. 
tmnı oyununa bağlıdır. Bu hat • 
tın vasat derecede muvaffak ola. 
bilmesi Galataseraym galebcı:i 
demektir. 

Hucum hattı üzerinde -bi!· 
haasa üç orta üııerlnde- fazla 
durmak abeatır. Bu oıytmculıır, 
'azif el rlni nibayet iyi idrik et. 
miş ve ıdrfı.k ettikleri cıey1 de tat
bik cd bılcn kıymette futbolcu • 
]ardır. 
Beşıktqa gelince: 
Kalede MelJmet AH pi§kin ve 

olgun bir blecidir. Fakat önün-
" deki mödafaa anma kadar b* 

lancıçtaki kuvvet ve nefesle da
yanan bir müdafaa hattı değil • 
dir. 

Birinei devre orta1anndan son
ra w hattm gölle göribıür ıc • 
kilde tiltiğhıi aı:dımak için fut
bol all&ıwi olmağa lümm )'ak • 
tur. itte IAı anlarda. Betikt8I haf 
hattı daha Jliyade gerilerde ut. 
rafllfr içindir ki ~ .. hü .. 
cumcuıa.rr ba,yDk biı' yardım göre 

~ .. ~~~I 
Ba _..,ette devam. eden oyun• 

aa tOtH •t Gala.taaaray geri hat 
Ianna .. im bir vaztfe (Mjşrnez_ 
Sarr..Jannm mabacimieri, Beşik. 
tu k:deslnln bu sıkışık anlarJ!I -
daıı .iatifad8 ederek kolay netice ., ....... ~ 

t ca evin b&hçeai de yaptlan ara,trr • ba _ _. eml Son oyunlarda 12 .... ık•""ln daı- mmıea 7oldan do.....,. mee11D1' e.. IOrmU§ ur. bulunu onnanas, AD&•P m ~ 
~ ~ .... kili e-'"'"' cevapta ue ma1ar neticesinde bazı kanlı bezlcır de • bi'__.... ... _. ZI L-ma açık sayı farkilc o'-"'·-'an ka dm" lılr cıöPllk lıallDi aJaa bu-· Adıiyo ve v ...... m • keti üe ""''"....., ı•••. n on.11 -

.ı~ _._ ımca tetkik etU.ıH .. ı fil çıka-'-••tır. Bunun Uzerlne auçlul&r ı--' uLt- bir nl1 t zandığmı görüyoruz. Fakat bun- lan çatanlara ...ı AJWa ruı - leyi baber a •- • 'WUA9 gün ~uc en mUIUlll ye r; a. 
lara hemen aldanmamak gerek • demlJe7lmf baktka mllll korunma kaDuDu muct - sorguya çekilıniıttr. ıihin dennunea böy\Ul fit'hlorln 

bu b1n ..... t.n eden twıerbı ..... - Su"ıarmı evveli lnklr eden bnlhmı lhtl larmı ._.._....__ L&11• Ol' tir. ""'-""' ka1•1ndaki rakibin va• Dabuı var: Gene ey161de ID97· ce auç - #•- ,.. ras ...,. ....... , 11111ul&C'I • 
~u ·~ ._, .. _ bir ....... _ t kararnameaile teablt ve itiraf e-•·ıer ve tevklt olunmU§l&r - d ı · ti._ ____ -- -•-ziyeti dijerlerile mukayese ka. • dandan Keempel8,)'& 1neD --- h,.. ..... e • .._ Q &nD ı<j ıı=ıuu a.n.uau 0 mıı::uuc 

bul etmez. Sonra v__,:,,. .. _... son aıs vaı~ ....,.._ -..uma lllnı ıcızumıu okt\llU11U. temJiM seıa dır. ket bagijnlerde yine ehPmmiyet 
~ .... ""'5'.... __ ,..,,_ bu -- hm-'• mahkeme.tlnce - c1na-ttn lflenmes'.ne Hbeb soıe1· .. A tır Fener m•,.mda ne kadar seme.re.. ara1ıa1ar1a tat yıfıldı, --- 7~ • ...,. __ "" J- ...,. JW ııw:r.!UUDJI • 

iliz 0""""~ .... unutmı·-,.-. Bu pdacak diye tıeYlndllL Faka& bu tat- sulmuı prekUISJıl lah ederek demlf. manm kODfyeW miktarda aaklı parur Bir gönftlde ld eevcla. bir tpte 
.,-~u.u :J<UU&& .. __ ..__. _.... __ _.... Ur ki'. ol ....... zımıudlr. Tahkikat devam et. iki ...__ •---- bir mem! .. '-ctt .. 

ıemereaizlik daha ziyade hücum lar 0 UIDIUI-• ı-- --or. ...'""... can..- Oaauuw.; ~ '"' 
hattında gör.e çarpmıştı, Demek Bu tatlar yüztlndılln eobta çöpçll de •·-~ k•nutlmce 2' aaatten ev. mektedlr. :t•edl yüz bükUmdar olur ma! Elt'ır 
oluyor ki eiya.tı..beylaz htlculn ha!t ~ • lıımacllllll etler IÖP- veı atılan ekmekler alkletten kaybe. b:r ipte iki canbaz, bir gönttlclt' ik' 
tmaa aman wnan tehlikeli ak· 1er1nı ta11ana ...._ dlllmet& ... - dlJorlar. swnı anıemek lçlD 'l'kıant Dmellte sevdallill ı.ıunm.... BcUncll •em 
BBklıklar olalMHyor, Bu mac;ta, laddar. A7lar ~ .. sokak tam Yek&leU tebUptta bulunmU§tur. Bu. için fayc1alı ise \C bmm c1a yapr. 
bu aksaklığın oLmamaama az.ami lılr çöplük lıaUDl aldı. Tat yıjmlan na n.ayet.llJ:Uk qdur. Ancak mJ1lt ...... 8Zlldl rablUJ9nıa niçin obnasm ! Ba mem. 
dikkat edilecektir. Fakat maraz ~P kllmelerl eeldble ıtrdL KNI Jq. korunma kanunu mucibince değil, ce- t lckette yedi ylb •IUrllnularm b8 • 

...... ......._. __ -. ... A_ .... ---- A>l ·-un •2• ... .._ -- DUn vUAyette valinin riyue in. Inn-••ı onun •ı"ne ...,,ı: ... •-kı bir at Ai....Oi gibidir: Bir _., -- -•---..<• - -- -P- ıa kaDun.... u v ncı :m.u ne ...... ~,___,_ ,.._ .,, e- .. 
.... ,, ~,.. ıı.a..ı'- •·-•-•- k-'--- --··-•- ak ı d .-.,,_.ı de bir toplıaDtı yapdmı"', ~te Bı'nA~.~--d·- ba ..... ~-'- -...;..... -kere musallat oldu mu, defede • ı __ ,....... .....,... ... __ ııema. re muh eme cap e er ............ -r. """'- i . d ua _.. - ,....,....,_ -ıv 

-Jr ... '-JM -.ı.a. nu:&ll' mlttarmIJı J::ıirluu.; &- ÇJ,Zl 8 -• •, .._ 1.AwHll ... ,_.._A-- Ha~• bilmek .....:; .. 1Püldür. buma aotru ,,_ ... _.. R88lh Kaplall kararın ta.lılhl J'C)lun ..... - .....,_ ---- # .... .. ~ ........ __ ......... _ - .. ___ .... _ ..._ Y&ftl y&ftl ualtJlıınasma lral'ar --..11 "Nlaım"ıdır. Frama bdaa' 
"D .... iJrtaıa. 1·,.·ın beraberlik kıy _.. ,.___ - -- -... _,...,._ daJd muameleJe teetkldlr etmlf, 7al · 'Wl'll.--ı.ıA- ı....-.. d s ,.._ 
~ ~ 'I< ._..__ .a..--·'-rda .. verilmJttir. ~· uı!a O&&A en .. meml-'"eU n cJalaa -1. nlhn nr. 

metli. bır· netiee A-..ıamaz. "'='-•-\·t eeye - _,,_....J.. ama n mıı eımıetı taze atmamn ~ oldufu ... n.~- .. O . ..n...:t 20 - -_,... 'YWllA it .....w.. .... ____ .__,_ ·~n ,..._....., yenne , ...... e Fatıat 111muıa- ve ç.:.. baclacbua 
--..11..rr..: pu::van f--'- baki kala. ....... -··- --J- - · motaıeaama ltt1r&ketmedllln1 k&Jde. __ ...._ _,A_,_ _,.__ .. _.ı_ ,,_ ,,.. 
CU-ö.UGllU a&"JU ._,.-__ ~ -· .ı.umu-u VMM._ ıır....-ua&M, ..a- .... r 1ıaaıı.aa-.:t-- -· ld •-1.--- blr 
ca.ktir. F-•--t GalA""AA-v.· j,.1·n naı aur ...,. -~ .....- -· der* m1ll1 korunma kanununu hasır • Ö , __ ·~ top ua "" _ _. ...... ,_ --.... ••ı.aocuA " ııaı .___._ ____ .._ .. , ğteden aoııra yapı.na ıa.u- ...... Y. üs ld•iclen ibarettir. Da bL 
beraberlik ,aradaki puvan fariu. ..... e .._.. " -- by&D eacQmezadekl mQazkenıJer ma • 1an0da ile da#tblan ekm&k kartla.. ..,. 7 

nı muhafaza edeceği için kıymet• tatlar lçla de lılmmeUa1 emsea.peme. ınnda doktor arkad&fları da dahil ol· n illi bir aaııa gözden geçirilmil • ==.~!!:..,~~_.; 
lidir. Btmdanda .n..a- bir netice abıl ~ -. olp J'llmlan dutu halde bu cibeUn kon1lfUldulunu t" e&1-"- -!r":lllV ._._..._ -..ı'--'- __ , ___ bu--'-- ır. zaman kudretlerine ...ıı.re top atıı.. 
çıkarabıliriz. &$iktaş muha.k1~ak __., ::.::::u ._..J_ -:_::--..: hattA ekmefin bayaUaymca gıda hu. Dmek kutlan etnfmda idd~ rak seü-t...ır'--. :: wa..11&1t-1D 
----ı. t..ı.. j" aarf~erk DtUM .,.......,....1 ......,........ - eymd&n mllhlm lılr Jmmmı Jc&7bettl. hal..._ ı.....1.... -~--,...., ..,... ._ .. 6_ 
..,~ ~w ener t Ol;\& en, 1ıa ..._.... ..._, 5 5 5 11,, _. edilin ~ -. ~.. !JCl'eflne ~ Wll atdır; Bayduaı.d 
G&latuara.y ili bu kadar enerji il lllıl llumJ dalla JaılaJ' oldıJllalldD ilk ollıun diye verilen muvakkat N'--' :..:.. _._. .. _ top-~- -'-i 
saıfma }Olum &&n~ beraber· ..._ •= mıs s ..., ... , • .,. ,.. da1aa OOk JWdJeMll eDıetle l'8"9 1ılr Jmrt.1-dan '** .......... ve bu - - - - ~.,.-
JIEle de av~. !Jttıfel& ............. EZ:• .. -~~~l\t.tap-_tıııİ .... •ı; ı••~ ~ ~ llUıt1arm da 17 KhTladw•-. ..... 

2-0 Ik lb. ı he orta4Uı lmlctitnafa bl'fnllak Ne. edece""' üzerinde durut"'•""'•"u .SvJe • k .. - .. v--=ı-:....ı.. Bu hllldlmc1arlarm arumc1a pek bfrinci devre r ır gaıe a• ... _.... J ·~- çnw.~y.-
h -1 . diye bizden tekrar' llu ,.,.ıan ltter ml•Ur. MUteaklben ticaret vekili ldlr- • çok f;OMlk Te ~ nrdlr; lıılr ya. temin ederse, ikinci devre mu d ., 

kak ki \de sıkı bir müdafaa oyu mı. htemeuo biz ruıyız,?,. sUye gelmif, birçok yerlerde tmncıla· &t)Çf)K l}ınclan bet~ bdudır ve ball 
nuna geçecektir, Bu kadar .sıkı Arkadafm eöyJec11kleJ1Ai aynen rm undan kazanmak için hamura faz_ r-au, _J lana mlllim bir._. evlidirler. 
bir müdafaa oyuı'Unda da 2 gol aakle&tlk. Beyotta .. J"IÜ ...... m la 11U kat.bklarm& dalr ftkA.yetıer aha. L-BABllJ.1!11 Barodo " Pattlole ıwlan 418 ü.. 
-ı..arabilmek ~-ca c .. ı .. hayli ••_... __ -______ .. _,_.,_ ... _ ... _. __ ... drlmI. ekmelderln, Jauaar olarak d.. fa mllyRc1er sayılacak lm4ar ... 
~ ~14'# ~ • Kallye vekAletl Kayaer! ve civarı ..;adlrler. 
:aordur (Müdafaa oyununuaı. rllldQl1lnO, bumm &ıtıne geçmek için eı tkrfk flrkettnlll 11 ooo hlue .,.. 
maksad• ıın, Galatasaray on biri - r ---- imar -'~- bD"8 * tedbir allDdrlmı bana ID1llla- e ' eene • RikİID olmü ir.•n çok hlldbnclar 

~ ,,._. diDlll ı.tanbul kambiyo borauı katma l-'dir ama --ı...·maı. 11ıma •elillee 
nin kale önüne vıblacafı değH - ltıaulantlı Hf hareketin de 8llO f.etlcll edip etme· tthallnl kabul etml§Ur. ~ ld ;k yaratır. "'A-.... 
dir. Netice almaktan ziyade ;:r.. Dahiliye v~ tehirlerin ~ ıı;un..;ükemeye taaııaıc • ı.t&nbul zabıta memurları için ye. Hlndi8tan tdı hi\l.ümdar ldaJ;i;. 
yesi vakıt ~eçirmek olan oya!n • iman için mütetekHI belediye1er ... nl yulık elbleelerln hulrJanmaama de hnlausaydı JUi · u 7 ·r 11; dı:. 
yıcııu· J~=~~~.J)ıer tür imar fen heyeti fe)ıir ve kas bla.. bafJBDDllfbr. ha kolay olmu JDJydı'!' 

rm baritUlırm1ll aJnrı• ve imar • Son gilnlerde et flyatl&n 260 ku· KADIRCAN KAFLJ 
Bugiiııkü vaziyette Galatasaray pllııJanmn. hulrlenme« jçiD daha Şarlı demiryollmı firhtinin ruıa kadar çıkmlftır. Fakat alAk.adar. ------------

daha avantajlı bulunuyor. Mar,m ıUratH c;alşmeja. lılıfl..,tlr. Tiirlı 6oreu talloilleri ıar, fıyauarm yakında 130 .kunıt ka. 
ll'ener lltadmda oluşu Jebinedir. Büyük lll*lenlen eem-ın -. dar dUfeceA'lnl lllS)'lemektedlrle!'. Xuva 
Puvan vaziyetinde başta gidişı rinin irn8l" ~ için aç*»ıt olan HOıkflmet, Şa.rit Demiryollan ıir •• redat gitttkÇe artbtı için m&J19 ayı 

Buadda çabsacü 
lffllere naili 

ellmell werileaelE 
ayn bir maneviyat meseleeidir. m0.ı..n neticdıemniıt ve birin.el, ketimn utm alma mub.v~ hU. ortalarında da et flyaUarmm kJJo ba. 
FJde bulunan bir eeYi muhafn.za tkincl ve UçODcltlUjtt ~ mimar. kUmleıine tevflam ihraA; olunan ırna bir liraya kadar dQfeccği umul • 
edebilmek, muhakkak ki onu ka. i:ı.r bre'""I aynca üıç Merde 111.. ve yine bu m1*avele lktmasmca 1a mı:.tttadır. 
mııabılmekten daha kolaydır. tın almanılr. matfa~ viçrede teslim ohman 1937 Türk •Geçenlerde Haydarpapda, bir ki. Ankaraduı h:ıber verildiğine ıfJ 

Ben kendi hesa.bmıa -bera- l!Y* g6rtlJmüftüır. su.un tdıri. borcu tahviüerinıin ŞuS I>etııicyol. tinin IJWmil ve b1r çok kl§lnln de atrr re, tarlada. çalıp.c;ak JtçUere ne 
bert=~i de lehte bir netice saya• r.in iman "•nen pi&D& cöre ve lan h8edariarma tevdJl muame. ve hafif aurette yaralnnmalarlle ne • ~uretle ekmek verileceiı hakkın. 
rak- maçın neticesi Us.erinde diğer plln)ardm da iatifade edL. leflii ikmal edümit oldbğwıda.n Tür Ucelenen bu tahkikatına alt dos.)14, ÖA T1caret Vekaleti eMkahlara bit 
Galat.-rayı hilrim görüyorum. lenk yaptlemıktr. kiyede hubmaıı hamillere de bu O'ırktld&r mOddeiumwnlUtfnce dUn 80r tıunJm yapanv.ır. 
Ne dereceye kadar doiru dQftln Mühim 'lr ..,............,,.. Geıtbo. blı\illerin tevzii için 1ümm hwJ gu hülmlltln• TerUmlftlr. Vatman Tamimde f(lyle denilmektedir: 
dUğümUzü veya aldandığımız: lu kuablıltmm ı.ıttumm almaıe. olacak mittanmn memWretimiıe KemaJ, sorguya çekllmlf ve hakkın.. "Zira r. t a m e ı e ı iği içllJ 
ınar. ~. ar da~ •tmift;Jr. idı.liDe mU.w.de vermiltfr. da tevklt mtızekkereet kuflmfıttr. köyilod&n aynlacak o1a.D vatandll 
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içinde J'ÜQ'onlll. 

- BMll ._ ıeılr,,,,• - ele 
sltmırı- _., 

- GltıUm. ll'aW J'ela ~ Wr 
u pcıaın111 C.-' ..... w mat• 
Olma. blaa& ......... .........,_ ... ,..,..... 
_.__...,ı.__..__ 

..... Jalcalatınm. 
- .,_ JapoDJa.Ja ıecm \ e 
Tamcla• ........ ~ ~ 

ldiJ'Ztr ·~ llaa lıııU aae,e, 
._ .. hırnt.aacq....., 

<llelıtıqo) ~ .,.....,..,. .... ._ - •r........,... ,.,.._ 
~ PDll:faeı. '-'-tı11ı 1ıııa tılılallbyl 
nwllııllı ....... , 
~ ............. ~ ... 

imle ... .......,.. llDtaer ..... 
(llekta:v)• karpunmda. lmrmmlı .. 
tl,.....,lla ................... 

şu...,.,... ...... 
Teamcla~llololluJ&fe. 

Ule 1dmNIJr M-..... Bm ._ lıJa. 

FüM o, be,... .... ıaı,ara&o. 
"' ............ ....,.,. pemell 

lsf.l1m Uleidıa7)• ....,...adt. J:ler 
<Belda7> ........ - ~ 
.. .... il ........ llnıll'sk'sk .. ' ..... 
u. 

• • 1 • • • • 

• • • • • • • 
~ IAJr1"4 YA VAlllNC&.. 
K=khtt ... ... '* l'Mr· 

ille .... ._ • 
1'Willa Mr gez&•· w. ı· es .._ 

...._. klllk 1ı1r ..... ııuuo .. ,,..,. ....,.. ....... ,...,.. ... --

.......... o ............ ..... 
117W ...... ....,..,.. IEJll lk .... 
(lleldlt.J}ı...., •• 

.,...... Çlıllllll' -•a " 

.... 7 7 _ .. D-d. 
A n "-- -.-·111 
v • ..,.. ...... ,.. .......... ........... 
>•'••"•• .............. 

tarihe kad:ır geçireceii İl gilnU a-
111111 laer &uafJu JaJ"m....... dedince ve r.ğır ilçi heeablyle hak-

Y•Ndar mdıallNlılde aa.. Al - la olan l"kmokllt bujdayı veya bC 
mu, l&aJyaa. PorWdz, ve ftrldstM. buiday mtaka.bill unu bcrll>erbı4c 
1J lllr çok ml.nr ftr, ilJ Yerine get1rebilec:ek], A»

'l'eDlaoba ;JGllanla ...,.. tt'ha•ele cak bu DIV1 vat.andaelar ba bmaltA 
rlae tırk Ulk teeadllf etti. ilanlar la~ en yakm idare Am1rindelı veli)fı 
ıOplle yok ki, birer Raa cıaıımaydu. alacaklardır, Bu ve1ika hamili Jit• 

,,_....,.._. luıldld -....... &a • t!Eleri yerdeki eı:a yalan fduıe , .. 
Gider '* *111& ..at ....,. ta - ınirine vetAaJannı viııe c~ 
amlalc pek sDolD. lor, bu suretle aynı yerden eianelt"' 
or-çlıl U11ıN pllr ,..._. ..ıdle lik alın41an ~ öıılenmil _.. 

llldl ft ,._ ... pın •nttarmalM' caktır, EkmckJiifnl ekmek kartb'-
yapb, le temin edenler ya it yerine -~ 
ı.,._,.,. 111r llaltadanberl ıaean. kartla gidecekler. bu takdirde y,,.. 
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hakkı tarık ua Amerlllada Amerlllan teldlfti 
~ ye:r: Vakit Matbauı 

'ark oepheılade 
&BONE ŞARTLAIU 

'l'tlrk17e Ecnebt 
u.oo Kı. ı1.oo Kr 
'2.60 • lf.00 • 
&.00 • tl.00 • 
ı.oo • ıı.oo ,, 

......, idare reı~ıoonı --- -'DündPn~ 
8u iinP 

11tıadoıa. aJan.nnın verdiqı haber 
lere tore <lilrnıa t•azivetme bal:ı~ 

Enflasyona l:aulı tedbirler 
alınacak 

VllflDPMı, 11 (A.A.) - Ruzvelt 
hUkCımcUıı eııflasyona karp §iddeW 
tedbirler aımak niyetinde olduğunu 
dUn söylemlş, fakat bu tedbi~er ara· 
smda fiyat mllraklbi Henderııontm da 
istediği gibi vergilerin arttırılması ted 
blri de bulunup buluumadığmı aöylc • 
mcml§tlr. 

V8flnl'tom. n (A.A .. ) - Bahriye (Basta.rafı 1 nclde) 
nazırbğ ıtebUti: ve bunu geniflet.meğe muvaffak 

Battan yarım adasının ve Korregi.. olmuşlardı.r. 
doru mlldataa eden JruvvcUer arıunn- Almanlar bu gediği kapatmak 
da birleşllc Amerika bahriyesinin en iç.G 6 tabur ve ~la mukabil 
yOkaek rütbeli subayı yllzbaşı Hoffede hi!cuına ge<;.miş~. Dört Alman 
vey kalafat tıavuzundıı. bulunan cıı. • taburu muhtemel olarak bozguna. 
.Jlopus isimli denizaltı ana gemlsltc uğratılmıştır. 
Blttern ı.ımu mayn tarama g'QtIÜ3lnfn Sovyet SÖ2ıCÜAU Looofıık.i beyana. 
ve No.pa ronıorklSrtıı>.tın, dU1'man eline tmd11. Almaınlarm şimdiye 'ka.d:ır 
goçtiğl ta.k<lirde kullanıimnme.ıarnu Ruslara 20 :m.ilyoo zayiat verilir • 
temin fçln tamamen tahrip edilmeleri mit olıdulda.n hakkmdaki iddiala.. 

Hind ıslan müzakereleri emrlni verdiği bahriye 1l&Zlrl1'ma bil.. r!ylc aıa.y etmiştir. 
(Baş tarafı ı oclde) dlrllınlşUr. Uoskol'a ll (A.A.) - Sovyct 

anı P --'-ik batı cenubu: gece tebliği: 
ması hususunda. bir aşmaya ""'u da 
varmak imkinı kendini göster. aclcbcs den1%l clvarmda devriye ge. 10 Nisan cephede hiçbir ö • 

· zen bir Amerikan denizaltı ........ ısının neml,i değ.işikUk olmamıştır. E-v • 
mişti. Müdafaa işlerıne mem~ "~ 1 h ,..__ ·ı~:;;.ı 'b" 25 d - ı • eril kuvvetıe mUsellAh bfi..nk bir Japon ve ce a.~ vcrı~ gı ı cgı , konseydcld Hindli azaya v · "'~ ,._ 

"f 1 .... ernlsinl batırdı.ıı.ı haberi. almm•··-. ao Alman ..uYYnresi t.'1.hrip ('dilm13 
~i teklif olunan vazı ~ e.r ar~ " " ....... ,- · 9 N _ _.._ 9 Alnı +-.T~- ta te"" nn ....... n gemtshıe t•,. torpil ,.A...,m,..+-. L1r. .IB3•.J.\.lôl. an ..... yya.rcsi 
sında müdafaanın nzımı, "' ..... ___.. "" ~ı---,.-u.c 5 

En biiyük muvallakiyeti 

LEYLA 
TÜRKÇE SÖZLU - TCRKÇI-; Ş \HKILI 

.......................... =c:w~2~'""*2to:ıı21'----= ............ . 

40 KiŞiLiK KORO 36 KiŞiLiK SAZ HEYETi 
60 KiŞiLiK MEHTER T AKI!t11 

Türle lcU!.slk muslld!lııln U tadı DEDE F~ı-.'Dl'ııln ölmez eserlerini bu 
filmde dlnllyeoekslniz. 

Okuyamar. MUALL IŞILA • UAQ GiJ'lt 
desteleyen: A D 1 1 Ş il L a. Y 

ilaveten: Türkün secaat ve cu.rni karıuında hw bir 
kuvvet davanmaz. (Türkce ma:buat jurnalı) 

Ooınartcsl se:ınslar: 1. 2,SO • 4. 5,SO • 7 - 9 
Par.ar acanslar: ıo-ıı,so • ı. 2,SO • 4. ıs,so 7-9 

Saat onda tcnzllAtb matine llnd sularında 
bir muilare e nik olmıya.n askeri meh-teple_rin Bu geminin bir yardmıcı kruvar.Or oı. <iilfllrülmUştlir. Biz tayya.rc kny. ·~) ~· .... . .. ,... .. . ..._.,., ':''._ 

d B k C1~ duğu tahmin edillyor, betlik. .....•••••••••••••••••••rtiıiiiilll•Mlll~ idaresi var ı. aş uman · Kııı.·bl .... f, ıı (A.A.) - Cephe. 1'.t?l'ill ıaww - • .. ._ t .. ah d ve hareketle Başka bölgelerden verilecek biÇblr '3 ,,_ ~~ 
•Qlld ııularmdnkl bir denlz mubare. stra. e3ı 5 asın a • ::in merkez k<'s:iminde kuvvetle HOLIVUD'UN en parlak iki l' 'dızı 

ıı.ı.ı obnnı:ı, lngUJ7.lcr bir tayyare ge- rln idaresinde tam salahiyeti haber yoktur. ta.hkı'm ed:"-Y. bir Alman muka • 
...... uhaf ed kt" ... uu;ı iki haltaclanberi 
--ı ile lkl bıı.fif knmı:ı.ör blr :muh· m aza eee 1· vemet çe'Vl""...si Sovyet kıta.lan ta • 
• 111 v mit- Kon2'T'e işlerin bu şekilde tak. 
letııı e bir karakol gemim kaybet sımın· • 

1
.ota.m bir memnuniyetle !{.ı.r· . •1. t ra!mdruı yanlm-:ştv. 559 :uneu At. 

r. Bundan b&§ka bir kruvazörle mgı iZ :tyyare gemısı n:ıa.n piyade aı1Q,yl bozguna uğratıl. 
~lı \·aııur da haaara utramııtır. 10 ı;ıılamama.kla beraber muhasa. ba nuştır, 1500 Alman öldUrülmil&tUr. 
~ ı -lllzl matın bitmesinden sonra ~aşk~ • nasıl ttı 4tı tay~arcsı dil.,mU,ttır. n6. er mandan salft.hi'-'et ve vazife_ Icrı BunJa.r c.rnsmda bir ta.bur kuman. 

'-l"lVe kaybctmlfler4lr. lngtılz ~ red im d:uu ve dalın ba"1~ su">a'-'lar var • 

LALE Sinemasını nur~aodırL or 
DOROTHY LAMOUt{ . BE r f >R BL. m 

........ 1 • mı nı"n mtidafaa Azasına dev t .·~·. Londta, l l (A.A.J - B.B.O: ~ "' ~•ıır:ı.;.ı~ dairesi Bermea uçak gc • a - dtr. Cephen.:n bir başka kesiminde 
yarattığı M•nenln on giızel fllml ol:ı.rı 

'bıtn 8e3 ;...,tı aı;ıklarında bir Japon ba. si ı:;artiyle harbin devam ett·gı Bcngıılo körfezinde 11 bln tonluk Sovyeıt.\er ild kas:ıhaya girmişler 
"- b"- .r..... bil müd' de~-e Wr anln.,.,,,~ğa v_armuk -t-...ı11z Hermea tayyare gemls1nln ba. 

""umtı netıoeslncle battae~1 • .... , ....,. •• - A-''6.. \•e !iakka lıimıcıt.ltrinde kullanıl • 
:r:n~ur. Murettcbattan bUyti.k bir arzusuyla teklifin heyctı umu. tmıı:nası hakkmdıı. Londrada yeıı.t tat. nıak llzere cephe gerisine gönde • 
~•8ttıı karı.:\a !:ıkmağa muvaffak ol. miyesi Uzerinde müsamahalı <lay siU'ıt ne~reclllrni§Ur. rilmCk için Alıruı.nla.r tarafm<lan 

ARK Bü 
ııttur. Londm tn,.lli:ı. kruvazörleri • ranmıştı. . Perşembe gUnU, Hermes tayyare ge. araya. toplanılan 8 bin Rusu ser. 

"lıı ...._ .._,.,,.~.., Bu 15• te<Te cıimd"ye kadar vcrı. misi, muhrlplerln refakatinde iken a. , 

Bugün LALE sinemasında alluflarlıı dcrnm l'dilor. 
DİKKA't': bu programa llAve olarak 

~ttığı haberini tekztp C•llK"' .. .,...r. :.. 'j d •'Cat b~. 
ı\rnerlkıı tı:ırblye nez.nretlnln tebll~"- len ccva'l'l bu ı:;ekilde tam bir e. çıkta Japon tayyarelcrlnln btıcumuna s k 
~ göre de Flllplnlerdt' Coouya B&kcr vir muamelesinin yapılması için uğramı§ln'. ovyet ılaları 

1 - lı:'ENl l\IATBUAT JURNALi (TÜRKÇE 
2 - RE.....,.KLt MtKt "KÖPEK SERGİSi., 

tlllarrnaırta olan blr Japon krUvazörtl l:t">giliz h'.ikümet•n n beyanname· Japon tayyareleri Trlnkomall tay· 
ltıliil•lilfıi••• Bugün saat; ı de &cıWIAtlı matıoe•1•••••lll' 

batırı.ıını,tır. Diğer bir lnglllz denlL sinde ileri sürüien müstakbC:l yare meydanını bombabma~a. gi~r • .Beyaz Rusyada ilerliyor •-'·di...3e h:ıkar~ iddiasının varid 
'1tı&ı Akdt'nlzde torpido muhripler! H3nd birliJ?inin vücuda gelmesı. lerkeıı tayyare gemisini görmUşler ve ı..<ı.ı.. ı-u 
lııınayeaıne balunan bir ttaıyan lm!L ni beklemek icn.bctti~i tarzında. hede!lerlnl dcğişltnnl§lerdir. HUcum s::oım. 11# (A.A.) - Bir l40&ko. olamryacağt gördUlec~~~e ı;ayet 
letıı 11 b defe dır. Kornrre azaln.rı bu dunın:u pike bonıbardınıan ta"""relerilo -. ~ va e göre, Sovyet kıtaıan beyaz ;kinci yazı mild erunıwıuuğe veri. 

ne hUcwu ctml:ıtlr. 2 torp c ~ •• J.7- J- R h' d •• d 
"-bet cc\ereıc bUrtik bir ıa&e gemisini kabule hiç yanaşmamışlardır. pılmış, torptl tayyareleri kullo.nılllll§. usya u udunu Vitcbsk ile Nevd ara irse milddeiumumiligm l <Hasını 
batınıuştır n~İca bir hilcumda aynı Zannedildiğine göre kongre tır. Hermesin sağ kalan mUrettebatı, smd~ ~ışlardu-. Bu kıt.ala.r ileri ha. ~eği,5tireceğini ~..öy~di, Peya.mı Sa. 
11<>..nb:ıııtı o~a bUyüldJlrto ba'ka bir Krips'e yaptığı son tebliğ 1500 rc!akatlndeki muhripler tara.fmdan reke e e devam etmektedirler. fa da: 
~ genıısını torpllllyerek lıatırmıatır. keli.melik ibir mektup §eklinde o kurtanlımşur. Jo.ponların başka ge. Bcrlin, 11 (A.A.) - Aakcri ı<o.y 1 - Bu dava mUdataadan mUstıı.ğnl· 
ba~?ta denizaltılar da lld kü~Uk \"Bpur Jup !kongreyi bu karara sevke. mil-0r de batırdıkları hakkındaki iddl· rulklarda.n öğrcmıdiğine göre Sov dır. Bil~ırc mUdııfruı.mdıı da bu cihet. 
battrın '!ardır. den scibepleri ve n'ilahn.zaları mı. alan yalandır. yeıt hava kuvvetler.in:!ın 15 ıma'rttan 1 leri tcfcrruo.tne nnıatacağmı, Knldı ki, 

anlatmakta.dır, Mektupta merkezi Trl.nkomall)·e yapılan akın esna.sın. G nisana kadar 1069 tayyare kay_ cbvacı, para mUnaka§ıısmdan cvvt'l u. 
11\'l'AANDA MUKAVEMET: hükOmetin wnumi valilik icra da 21 Japon tayyaresi muho.kkak, 12 betm;§lerdir. zun zaman bır!:.ok yazıJarmda ı:ıahsımı 

G<'nem1 l\lıı.k Arttır cıWı beyflna.ttn komitesinin ibir genişlemesinden si mubtem~l olarak tahrip edllml~. z l.sUhdaf ederek beni tahkir eyleml:Ur. 

~hnıınil!ö ~ttıandakl ordunun ztl),f ibaret olmayıp kaibinc mesuliyeti· taneJ!ll ®hasara uğra.tılmIŞtır. Malta akınları Bu tenldd mahiyetli yazını, faraza 
bır t mıı·:,ıiı ııc arzu ettiği gibi oo. na salıtp hakiki lbir milli hük{l. *** hakaret diye kabul edilse bile, dava • 

rınn·, kadar hıırbcder* mevcudunu met olması ihalinde koııgrenin bir Londra, 10 (A..A..) - 1942 de yapıJ. l\lalta, 11 (A.A.) - Düşman cının bana yaptığı mUtcaddlt hakaret. 
~'l rnUrcllğlnl bUdlrml&tlr. Wç b1r h::.1-"·-~ mevkii'nı' l-1-·\e amı:de lcrc tabll bir mukabele te§kll eder. 
11 u.KwıR:~ "-"cWU .. nuş olan ıo.sw tonluk Hermes tny • bomba tayynrelerl birbirini takip B 1 bilA.h t.nk 
r.,u bu kadar az vesaitle bu kndnr -"duguw bı'ldırı" ·ı~ıd.edır" . u yazı ıın mahkemeye ırc • b oı su.er..\; yare gc.mlsin~ batmasllc İngiltere 4 eden dft1~1ar hslinde iki defa. li. d .ıı.ı A-dJ 
11.)Ulc ı, gGnu mlştlr. Bu orclu eon "' ır: "' ""6"'- im cdceea.m, "" · 

tıııt han r;aatlnclc knhraınanoa can ~ tayyare gemisi kaybelml§ oluyor. Di.. mana ve ha:vn ::ılnnxnıı. hücum et .. Mfitcaklben hAklm, Cihat Baban • 
kfeı:ıerinl bllml!ftlr. Huıt!iye nezareti. Yeni Drllı.i 11 ( A.A.) - B,B,C: ğcr Uçll: Courageowı, Gloriou.s ve Ark mi~lc.rdir. Ba.nı..j atC:§i bir Yünkers dan, mııknlenln iklncl kumımı istedi 
111 Sir Krips bu salbah Türkiye sa.. Royaldlr. myyaresini clçmizc dUşUrmUştilr. Cihat Baban ikinci celsede getlreceğf.. 

11 t bllğlnılc ı~ Bai!ııın 'e Korttgi. atiyle, saat 9,5 ta H;ndistanda 6 ta i 
!lor anısında muvasal:ınm :U saatkın "ıanmT'c oldugu"' -ı::--ı·erclerı·n nı·· Harbin b:ı§ında lııgllterenln Y - DU~a.n sivil :ıJıaliyc aöit b nala.r • nı s5yledl. Bwıun üzerine, Necip Fazıl: 
~ ,.. blld'--k J I"-_. 1UtwdA yare gemi.al vardı. Fakat o zaman • ıla b.n.~lnr yapımştır. lü ve yıı-

rı kesllmlş bulundubuııu uu..n:: • hai neticesi hakkında. basın kon. - Bcndcnizde var, onla.rın namma 
t'-'dir. Tebliğde r;öylc clı'nl)or: feransında """"·anatta bulunacak danberl ba§kaları da yapılmış ve ya • ~1:.,'üşt~Ur.· Bh- lklJiseye lbom'ba.lar La.kdlm edeyim! diye mahkemeye ib • 

.. k! ti rlnl 0J<;;3 • pilmaktadır. .....,.~ bk 
v p:ı,1 ha\a \'O topçu uvve e a akşam da radyo i..'e Hindi tan *** rıız etti. :Ma eme kaydlyeSini istedi. 

~l~i U • t U n 1 ü ğ ü aç ve bit.. halkına bir ihita.be iradedece~tir Cihat Babnn: 
IJıı btr halde bulunc:ı mUdıı.fllerln a- Hind liderlerinden Azad kon' = ~~·~~:. ... ,::.::: Bengal Para piyesinden çıkan dava - Onu da bendeniz vereyim! dedi. 
111141ı.ne rnokavemctinl ycıunifitlr. Bay. I gre. partisi encümeninin ' tadiİ ~...... Ancak, Necip Fazıl, bu makalenin 
l'atıtnız r.ember l9lnde bulunan Korre.. edilmiş İngiliz teklifleri hakkın· körfezinde ufradıklan son deniz k&.. (Ba-,t.Brafı 1 ııcide) çchlr tlyatl'osunun dosyasından alın. 
l:ldor ıı.dasmuı tlu.rlnde dalgıüanmak. da mu"ttefiı-- son n---ı " .. r. yıpları dolayıslle bir ııtratejl değişik. Iroydediyor, Uç suçlunun Mat.buat mış olduğundan mrı.hkcmeye terkede • 
la.ı Jerl Ai:l.U 4a.ı~.ı-w .... llğt yapılması ııızumundan bahsetmek- ı<amınunun 27 ncl maddesi delale. 
' ır. Japon ağır bombıı ıayyurc eliğini ve bu kararın dün akşam b1c Cezs. Kanummmı. 480 ve 482 mlycocğinl SÖylcmeal tızerlne makale 
;:lln:ıw.aıı 110 l\lanila körfezi ceıınp ~ Sir l{rips'c tabliğ edildiğini, t~~ıs gazetesine glke üç ordunun nci maddelcrlne göro cezalandirılw l<endlsine lade edildi. 
" ilde hlilııııan Japon bataryıılan bu !karara ait evrak ve vesaikin i§birliginde e.saalt bir noksan bulundu. ınalarmı istiyordu. Necip Fazıl da. Reis, Clhndın talebi hakkuıcla mUd
ıı Slında blitun gUu Korregldor adasını bugün matbuata ttbliğ edileceği_ g-u kaııaatı mevcuttur. Bu gazete bU istidasında nynı ŞeylCr:i tekrar e. deiumumlnln mUtalcaamı sordu. Mu. 
illtn!ifJıenıır. ni söylemiştir. noksanın hava yardmıı nokaanı oldu. dC'l"C'k, tanm.ız edilen !}Öhrct. ve nvbı, davantn açılmış olduğunu, bu 
t<aıpstN TEKLtFl JtEDDEDu.ı>l: Azad ile ~r liderler Yeni ğunu, karada ve denizde 8011 uğraml&n hfı;;YBiyet.ine mUlnı.bil nınzn.unlann makaleyi mahkemeye ibraz ederlerse 

'itina k _._._ ıcra komitesi R.rlp Dclhiden iOugüıı lha.reket cdeeei<. kaybın bu sebebten ileri geldiğlni yaz. tecziyesini ve 10 bin lira tazmina. Dkunablleccğini söyledi. :Mahkeme de 

Tayyare posta arı 
için mektup 
~ 

Hangi poıtanelerin kabul 
edeceği ve müddetler 

teıbit edileli 
Poı;ta \C H gra! mUdllrllll\l, lst.aD. 

bul ile muhtelif §Chirlcr araaındaki 
tayyare seferlerinden halkm mektup 
vesair posta mura.sııatı ıçln kolaylık. 
la lstlfade etmeleri ve verilecek mek. 
tupıarlıı. sa.ir posta maddelerlnin he • 
men ilk tayyare postası ile sevkini te· 
mln iÇID yeni bir program huırlamı§
tır. 

lstanbul, Galata, Beyoğlu, Şi§li, Us. 
kildar, Haydarpap ve Kadıköy posta 
merkezleri gUnUn hc_r 848tlnde tay~ a. 
re için posta mevadı kabul edll~t r. 
Beyazıt, Fn.tih, Aksaray, Tophane, 
BC§lktq ve KasımuB§a postanelerl gı. 
ceyansma kadar ve bunun hariclnck 
18 merkezde sa.at 19 a k11c1e.r ertesi 
gtınkü tayyare postaları için pozta 
mevadı kabul edeeeklcrdlr. Haliç \'e 
Erenköyden yukan Anadolu baııllyösU 
postaneleri de tayyare postaları lçln 
mektup vesıılrc alıı.caklarsada bunların 
gUnU gUnUne sevki imkQnı postaca 
garanti edilememektedir. ÇUnkü bu 
postanelerin merkeze ba.ğltlıkları ko· 
!aylıkla olmamaktadır. 

'lıı ongr._..... le .. dir Nehnı lb;...ı • ..,.,.. gu··n daha _,. __ .,....., ·su rd bunu kabul etti. 
'- ~kllnerlnl yeniden reddeden ka • • • • • "~ maktadır. tın s.u.u ......... ı 1 yo u. Soltanahmet blrlncS sulh hukuk 

• llQretın tt ~ Jtabul ctml~tlr Yenı Delhıde kalacaktır. Nlyuz Kroııikl gazetesi deniz hare. Necip Fsz•lm avukau da, da.vıı- nunu müteakip Necip Fazıl: mahkemesinden: 
~'"-r 

11 
1 1 1 Itri~ blldiı-lle.. Kongre partisi reisi Nehnı dün keUerinln aarih. bir ııtrateji pIAnına ıa.rmı teşrih ettikten sonra malı -Şlıııdi ben l<mı~malc istiyorum; 

tt1ctır. ~;u 1 ~f:~erlnde yapı • beyanatta bulunmuş ve ezcümle dayanıp dayanmo.dıfmı aormaktadn'. keme evvela -:-hu sıra.da g~len_: diyerek sö zaldı ve şunlnrı s5ylecll: 9'2/16i 
'-n cleğ~ ps n ıı ır.a demiştir ki: Deyll Meyl gazetesi, §lmdiki deniz Zeyy<ıd Eibllzzi.rs,.vı isticvap etti "-Bu dava fi3h91 bir <bvadan faz. I Davacı Hasan tarafınüan davaıılar, 
~~ lron~c_r=d:::.y:nu ,;_ - Müzakerelerin neticesi ~e kayıpıarmın son derece vahim olduğu- Zcyyı:ı.d Ebü~va. Ynztnm tama ~ ıa, mim cdcbt bir d:ıvo.dır; hattA bey. AYfC, :Mediha varisi Hulklye, Edlp, 
..... ~ t yıl olursa olsun sonuna kadar hız nl! ve tngll!z bahrlycsinlıı tarlhlnln en ınen blr ten~ ve tnhlll yazısı 0ı.. nelmlltldlr.Romn radyosu lri stın mUd Seher, !ffet, Necatı, Fazıl Cemal, Fet. 
11la~ll' ID<>ınnnnlyctl mucip 

18 
• met etmek VC .H~~tanı .m~~ karanlık devirlerinden blrlnl yapdı • cui;-unu, k:ı.tıyen kasit ve hakareti detie bir ltaly:m mubnrrlrlnin eserini hl, J."uad, Rahmi, Feride, Emine :Muh.. 

~o · faa etmek hcpımızın va.zıfem11._ ğmı söylüyor. teza:nınun etm~<Uğini anlatarak bir TUrk mubnrrlrlnln kendi ısın.ile ya. lise, Hazineye izafetle İstanbul muha. 
:::~ADA öLt~ ARTIYOR: dir. Hindistan bizi vazifeye DeyU Ekspres guetesı ise etkA.-nı. m:ıhkemeyP VeTiinrlH olduklarına ::nrnk tıyntroda oynattığını yaydı. Bi- kcmat ınlldUrlUğü ve üskUdardn lb. 

!:\t Mrıı~n giden, h.ıbcrlcre göro il} • cağınyor, Hindli her erlcek, he.r muınlyeyt §u cllmle ne hUlAsa ediyor: ha.)ret etti. ~t Baban ise, meı. t!hıre ben\m ısmlmi d" söyledi ... de • sıınlye maballe:ılnde &lt sokakta 96 nu 
,~ ııı:ıntı:ı btüuııan ı•oıonyada sıhhi kadm bu davete derhal icabet Japonlar bizde olmıyan bir oeye kiir makalen.lı;1 b:ır de iıldıncisi oklu- mL:ı ,.e cbvasmı te11rıb etmiştir. Mu. marada Hacer ve mabkQm olduğu 
~ Y~ glttlkı;e \"eh:ımet kesbotmelc • etmelidir. • hava ve deniz işbirliğine sahlpUrler. ğwlu kili halinde tetkik edildiği hakeme öğleye doıtru devam ediyordu. mUddetl ikmal ederek tahliye edlldlğl 
ı~ Al"seıa \'arşovııda 988 senesinde ___ _.____________________________________________________ ve fknmetgO.lunın da, Taksimde Uı-

tı.. ldeı ölm~ lldncl 941 ceneelnde il martin caddesinde ideal a.partımanın. 

8 
1'lraın 40000 ,. ~1lkseınıı~ur. ~~0,.~

0
!:'~,.,,&.,~LJ ,..1( • L'Dl kopup d~eğini ruç hatırı • parmaklarile &ayarak hAdiscle.ri sı- _Bak biz bunu Simon Doyla da 12 ırayJlı daire olduğu bildirilen Oc-

lıl..Q .. ~ :na ,getirnıerxlhn. ra.]ndr. C\Orm<ığı unuttuk .. Halbuki bilhı:ıs • mil Koper e.ıeyhlerine şayian mutasar. ltttl.: Kll:AIA:&l lki hafi.ye 8U8Up birl>rilerine bak - Asuandalti bahçe.. Madam m bu işi :ro.pacaktık :una tam 0 s•. nf olduklan Aksarayda 1nebey ma · 
lilıtuıa ANI>.~ trlar. Peııington bir a.n dunlu. Son Alertonun sözlen. İki tırnak cila• nı.da za.valh Mıı.dam oteııburn içe. hııllcsindc lnlcı1Ap sokağında 15 sayılı 

it ıra Sll'p topıaklanııın lcontrolU ~ ııı. eirdenbtre ayağa Jmlktı. YUzil· ~ı k.a.vanO'ZU. Benim §arnp şişem. r;ye girdi. Ka:ı.disın~ yeniden bu g:ıyrlmenlmlUn §llyuunun izalesi 1-k. 
~t r krtaıaruım ellne gcçml!i bulun. o c.r-tttn nUn Uı.mamen hltld.n olmasına rnğ. Kadife eŞal'P .. lcikcli :mendil. cina.. c;uali Wl'abilirfz. kında ikame olurum davadnn dola~ı 
bıaıa:ır. Son 7.amanl::ırdn cenubi Sır- /Q#.;/ ,. · ~~... men gözlerlndo yhıe f}eyt.anlık pa. yet işlenı1en Yerde bı.rokılan ta _ _ Evet .. az r.onra eor.:ilim. Ben davalılardan Cemil Kopcro evvelce da. 
~~1 inbl5ar eden Bulgar işgal böl. J 't'Tltılan vardı. b:ı.nca •. Lui.?. Burjcnin katli Ma §lındi evvolfı. T"lın Aierton i,c gö •• va arzllhall tebliğ edilmiş olduğundan 
lı;ı~ 9ltndt lklgradın 60 ldlometre ce· { - Haya, hayır, c!endilcr, böy. d~ Oterbumun katli .. eve{ evet rüşree'k istiyorum. ve sonroki tebligatında yukarda ad • 
t~ kadar ozsnuştır, Yedi Rulgar 42 le bir knzndan dolayx beni bir el • heptıı yoluni.l::ı. Ras be:nim kanaat~. Ve zile bastı ·~enye giren gar. resi y<ızılı apartımanda bu n.nmd:l. bir 
a._ tlö 

1 'Ve bu nrnda nlhnl'ı, ~odlncl, • • ntı.Y'etc teşebbüs suçu ile itham e• me göre Pe'Tlington cinayet işl~mitı sone bazı onirler Y.C.rdi. klmae olmadığı ve diğer davalı Hacorc 
~llııcu, on altıncı ı;e on )cdlnd d~~zsiniz. Ve onu öldllren de ben değildir. Az. sour:ı T.ıın Alerton sual dolu de, gene yukarda adresi yazılı mahal. 
~ r • blrtncı motörlü tlımcn \C cll. - Siz kozunuzu oynadmız ve c\egıhm. Sizi bütUn lbunkın fabata - Nasıl? diye nas hayretle ca:r.arlA.rıa. i~rlre &irfü. le sısn~rllen dava anühalinln, mu. 
Qtıı ~rıu blrlilıler Sırp topraklan. kaybettiniz. B:zc eksini isb~t et • davet edceeğim, sordu _ Beni görmek istcmi§Sin;z malleyhanm, yirmi sene evvel çıkıp 
l'tr0 t't:ı l<a!:ın l ı5mmu. glrmlşh rdlr. mcğe çalışmnmz neye )aıoar · Ve kapıya doğru yürüdü \;Iktı _Evet :Mndam Doylu öldüren n"ös;ro. dedi. &"ittiği \"e halihazır lkamctg(lhınm da 
tı, ta 'e Zora Bulgar ı;ıııete:ıerı Sır- Pcning-ton mırıldandı: gitti. · ' Penin.gton değildir. ÇilnJ<U o böy. - Evet MO::.-yö Alcrlon. Lütfen malClm olmadığı şerhlcrlle tebllğsl 
,,~ lttgal kun ctlrrlıno ka}"5ı mu- _ Siz bunu nnlıya.mazsnuz. Ben "' • • :e bir cin"cıyot işleyepfüneık için ıu. oturur mın:unuz? iade lulının~ olduğundan tcrn kılınar 
~1·tı .. ~11:e11 .ı;enrrııl l\tllıallo' 19 kuv - +-'-lmamen dürüst olar:ık hareket mmlu olan nıe2iyctlere malik d~ Tim dik.kaili, fakat biraz canı 81• duruşmada: 
~l'lıııkt ~ok Cdilmrı>l IA:ı:ımgcldlğlnl ettim. Fa..'!(at biivlik ~ıer bu ,-,ı.zi.. ROZ \lJNlN ŞAHADETt ğildir: eesareti, canlılığı, inceli. kılınış oMuğu llalde oturdu. ceınu Kopcre sıyap ka.rarmm \C 

r~~ 6 ~dırlar. Şimdi oUtUn Balkan. yeti doğrdu. Ancak ümidimi kay • ği soğukknnlrlığı. kati ka.Tan_. te'h.. _ feselemiZ'I} geleUm Möeyö Ha.ecre de, do.va arzuhali surcUııln 15 
rııtrı algar tUır.cııl lrnldığı da bil. betmi!~ değilim. 1'\raz ftans ile ha • Kapı Penlngtonun nr-kasınclan ka. llkt' kaI'E.lısır.da t.:un 1§.kaydısl, ve Alerton •• Asuan e:zc ve valdeniz gün müddetle ıl!incn tcblıgUıe ve mu· 

-.........:"•rkf.cdır. d b"" ·· i 1 l a R d . btr 1 •• h -'-• "-" k tar''"'- t ---.........:.: nran orta.sın n ulun ş cı· yo un pannıca ~ erın nefes nldı rih:ıvet çok zcıü ve e~_,1 ır.r e. hanımefendiye r~tlndığım ıaznaıı hıı.kemcnin de 28.4.M.2 ıuwe Tas -

' 

girecek. - Zannct.tlğim.izden çok şey el~ fnqy ·yoktur. o ancak kend·nı tam llcı-hal size mcylcttiğimi hi3Jettim. Iayan aalı f;{kıU, ıı:ıo.t 10,80 a talikine 
ip tn J J;lleri t~trlyordu. B'-r sigara al. de ettik, dedi. Vnz.iyeti çevirdiği cmniycttı: hisstltiği takdirde böy Sonra jkincl ol:ı!".llt ~~mi söyle • karar verllcılş olmakla Ccmllln il!n 

'9'ly 8 8m°b8r8 dı, yakmak istcrU, fal>at mu ... nffak dalavereleri ~!er ve cinayete te • le bir ma.ceıııya n.tııa'?illrdi. Halbu. 'iliş o:ciug<ınuz b"r kndm beni ya .. tarihinden itıbarcn 5 ı;Un içinde ıu. 
G••er.:sk XJdA 0ıamndı. Puv:ı.ro devam etti: fiCbbü.s için mlUüm bir ıtiraf ola • ld bu cinaveti yapalitmek i~in bin kından alii.ko.dar etti. raz etmediği ve o gUn '"e o saatt 
~ u V U _ Demek bu ta-;ı ~ uvarlamak n-Jc kabul olunnıbilir. Ondan daha ttlrlU tehlikeye göğüs germek icap -- Ah .. hlm bu? mahkemeye gcımed!ğl ve Hacerln de 

~:ı. l:lalata h orzu una muka' crnet edemediniz fazirt bir §CY bekliyemezdik. Bir ın eder. Peningtondn ise yalnız hile - llis JGha.nn.ı. Sutvud. b?r mUd tayin olunan gün ve saatte bizzat v.,a 
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