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Amerikan tayyareleri tarafından bombalandığı Mldirilen Tokyodan bir görüniiş 

.Türk Endüstrisi 1 

Düzenleniyor 
On bet yıl içinde "Teşviki aana
Ji,. kanunu vazifesini yaptı. Hattl 
daha on beıı yıl tamamlanmadan 
bu kanunun yanında bazı kanun· 
lar yer aldı. Bugün artık bu en
düstrinin muafiyetler sisteminden 
istifade ederek yaşamasına lüzum 
kalmamt§ttt. 

• 

• 
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Japonların Verdiği 1 

Haberlere Göre 
o 

Tokyo ve 
Yokohama 
Bombalandı 

Akını Y apanlarrn 
Amerikan Tayyaresi 
Olduğu Anlaşıldı 

Bu ilk Hava Hücumu, 
Japonyada Büyük. 
infial Uyandırdı 

'l'okyo, 18 (A. A.) - Tokyo ve 
Yokohama'run düşman h..ıva kuv 
vct!eri tarafından bombalandığı 
resmen bildirilmektedir. .. 

San Fransisko, 18 (A. A.) -
Reuter bildiriyor: 

Yarınki Pazartesi Güıiü Beyoğlu İstiklfil Caddesi 
335 Numarada (Liyon Mağazası Karşısında) 

Yeni Açılan 

Y. · PAGONIS'in 
'Lüks mücevherat mağazasının küşat 

resmi icra olunacaktır. 

Fransadaki Kabine 
Buhranı Bitti 
P~ Laval 
Kabineyi 

Kurdu 
M. Laval Hariciye ve 
Dahiliye Nazırlıklarını 

da Üzerine Aldı 

Amerikada, Petain'in 
Amerikayı Aldatmış 
Olmasına inanılmıyor 
Vlchy, 18 <A. A.) - Sondaki.. 

kada çıkan bir takım güçli.ıkler
den dolayı yeni Fransız kabinesi 
rıın teşekkülü bir parça geçik -
miştir. İyi bir kaynaktan gelen 
ha1erlere göre bu güçli.ik~cr az 
çok halledilmiş olduğundan aşağı 
da yazılı kabine listesi kati te • 
lakki edilebilir: 

Vakıa yeni kabul edilecek kanun 
Projesi kurulacak endüstrinin hi· 
maye edilmiyeceğini ıöylemi7ot". 
Bilakis bu yeni kanun muafiyet 
slateınl yerine başka usullerle en
düstrinin inkişafına yol açmaktadır 

"Columbia Broodcasting sys -
tem,, radyo merkezi Tokyonun 
cumartesi günü öğleden sonra 
düşman hava kuvvetleri tarafın
dan bombalandığmı bildiren T·)k 
yo radyosunun bir mesajını ele 
geçirmiştir. ----- r·· .... ----·---- ....... ' 

lı Dünyanın En Büyült 

Hükumet reisi, Hariciye, Dahi 
liye ve Ha herler Nazın: Pierre 
Lava!. Hariciye Devlet Sekreteri 
~ Devamı Sa. 2 Sü. 7 

J!azan: Sadri ERTEM 

R ef~ ~aydan hükfuneti Türk 

1 
b~yük: endüstrisini düzen. 

a!.'~ hır _yeni kanun projesıni 
uyük Millet Meclisine sevket

tniştir. Önümüzdeki haziranda on 
~ş ya~ bitirecek olan "Teşvi-

s~yı,, kanunu yerini bu yeni 
v.e duzenleyici kanuna terkedecek 
tır. 

d. Bu. Yeni kanun Türk büyük en 
ll.StriSıni Milli müaafaa, teknik 

L!ı memleketin ekonomik ihtiyaç
t bakımından müta.J.aa etmek· 
edir. 
Ç~k mühim prensipleri, görüş.. 

lerı ihtiva eden bu yeni kanun 
memlekette sosyal tesirler yapa
cak, memleket bünyesi üzermde 
~zun zaman izleri kalacak ve ilt
~sadl hayatı nizamlayacak bir 
k ukuk müessesesi olacaktır. Bu ,_~==1111-ıııı=:==ı Km. 

o 100 200 300 400 

Japon radyosu şöyle diyordu. 
Dti~man bomba uçakları harbin 
ba§1ndan beri ilk defa olaralt Tok 
yo üzerinde görünmüşlerdir. A -
kın cumartesi güniı öğleden az 
sonra yapılmıştır. 

Askeri binalarda hiç bir hasar 
olmamıştır. Mektepler ve h:ıstane 
lerde hasar olmuştur. Bu taarruz 
halk arasında şiddetli bir infiali 
mucip olmuştur. Tokyo mahalle.. 
terine bir çok bombalar düşmüş.. • 
tür. 
Düşman uçaklan Japon avcıla 

rı için ço kkolay:biı-er av olmlli
larqır. 

Jfalkın pasif korunmada m.,al 
Lem olması sayesinde kayıplar nıs 
bE'ten az olmuştur. 

SA·RK CEPHESi 

Çok Çetin 
Savaşlar 
Oluyor 

Almanlara Göre, Rus 
Hücumları Tamam en 

Püskürtüldü 
Bombalanan diğer -o-

Japon şehirleri Sovyetler, Almanlara 
Tokyo, 18 (AA.) - Japon müdafaa Kayıplar Verdirdiklerini 

merkez bölgesi umumi karargahından B"ld• • 1 
bil&rildiğlne göre saat 14,30 da 22 1 ırıyor ar 
düşrnanuçağr Nagoya üzerinde uçmuş Bertin, 18 (A. A.) - Alman 
ve birkaç bomba atmıştır. Bir düşmıın ordulan baş kumandanlığının teb 
tayyaresi saat 14,30 a doğru Kobe üze liği: b~un projesi rejimin ekonomi, 

ilhassa endüstrileşme davasını 
anlayışta bir merhaledir. 

Birınci merhalenin "Teşviki 
sanayi., "Sınai mamullerin mali. 
retini.n ve toptan satışların tesbi
~lt "Teknik elemanların yetişti

tılın.esi., "Müesseselerde kurslar 
~çılınası., gibi kanunlan olduğun 

a şüphe yoktur. 

Bombalanan Japon schir forjni gösterir harita rinde uçmuşve birkaç yangın bombası Doğu cephesinde düşmanın bir 
~ atmıştır. Hintinin doğu vebatı bölge- kaç mahalli hücumu püskürtül-

Rejimin büyük endüstri saha -
sında yaptığı ve yakın bir zaman 
da tarihe karışacak olan birinci 
tnerhale müesseseleri Türk tarihi 
bin bir kaç asırlık sosyal, askeri, 
Pt ol~tik ve ekonomik olay larınm 
abii bir verimi idi. 
.. Türkiye Cüinhuriyeti sosyal 
b~yesi ve kültür seviyesi itiba
~Ue el sanayiinden daha ileri gi-

iNGiLIZLER 

Almanyaya 
Yaptıkları 
Hücumlarıı 
Arttırdılar 

~?leınişti. M üsbet ilme dayanan 
Ron.esans'ın fikir cereyanlanndan Alman Toprakları 
llZak kalan bir memlekette bü • tük endüstri hatta makine mef- Gece Gündüz 

tunu aletin yerini alamamıştı. 

l.6 ıncı asırdan beri devam eden Bombalanıyor 
bu fikri gerilik bir takım sosyal 

-\ !erinde de tehlike işareti verilmiştir. mü tür 

r --·-·---·-····-·-00 
.. ••

0
-•""'- Diğer taraftan Japonyanm doğu sa- Ş ' . 

- • ' hilleri açıklarında bir Amerikan uçak Karade~ızde Alınan bomba u-
M l LL 1 ŞEFiMiZ gemisinin batırıldığına dair şayialar ç~la~ı duşmanı~. yooo tonluk 

dolaşıyor. bır tıcaret gemısını batırmıştır. 

KONSERVATUARI Bombaları atanlann Do~ ce~hesinin merkez ve ~imal 
kesımlerınde Almanların hucum 

ŞEREFLENDiRDi Amerikan tayyaresi ~~ekatı_ arazi şartlarını!l güçlü -
olduğu anlaşıldı gune ragmen muvaffakıyetle ne 

San Fransisko, 18 (A,A.) _ Tokvo ticelenmiştir. Hava kuvvetlerimiz 
radyosu Tikyoyu bombalıyan tayy'\ce hücuma hazırlanan düşman kıta Ankara ,18 (TAN) - Bugi.in 

devlet konservatuvarında, Ri 
yaseti Cümhur orkestrası ve 
devlet konservatuvarı "Kor,,· 
ü tarafından solistlerin de iş
tirakile Bethofenin 9 uncu 
senfonisi büyük bir muvaffa_ 
kiyetle çalınmış, konserde 
Milli Şef İsmet İnönü, refika 
larile birlikte hazır bulunmuş 
lar ve kendilerine Başvekil 
doktor Refik Saydan, Harici
ye Vekili Şükrü Saraçoğl:ı 
Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel ve İktisat Vekili Sırrı Day 
refakat etmişlerdir. 

terin Amerikan tayyaresi olarak tesbit larile düşman tanklarını imha et 
edildHHni bildirm~ktedir. mişler ve muharebe hattının ge-

9 Tayyare düşürüldü rilerinde Sovyet muvasale hatla-
Tokyo, 18 (A.A.) _ Japonya doğu nna tesirli hücumlar yapmışlar

kısmı müdafaa umumi karargahı bildi dır. 
tiyor: l~ nisan tarihli tebliğde l:>ildiri 

Şimdiye kadar alınan malBmata ırö- len düşman gruplarının imhası 
re, Tokyo ve Yokohamaya karşı ya- harekatında 33 üncü Sovyet ordu 
pılanhava akrnmda 9 düşman bo:nba sunun bazı kısımları yenilgiye uğ 
uçağı düşürlilmüştür. Muhtelif istik•· ratılmış ve Sovyetlerin gösterdi 
metlerden gelen düşman uçakları saat ği inatçı mukavemete karşı gün 
12,30 a doğru Japon toprakları üzerin terce devam eden şiddetli muha 
de uçmuşlar ve derhal av uçaklarr ve rebeler esnasında 45 meskıtn ma 
bava karşıkoyma ateşiyle önlemişler - hal ve lOOO istihkam ele geçiril. 

ı:;w Devamı Sa. 2 Sü. 4 l:lJi"' Devamı Sa. 2 Sü. 6 
Ve ekonomik sebeplerin neticesi Londra, 18 (A. A.) - İngiliz 
Olduğu gibi, aSkeri ve politik 0 • tayyareleri Almanyaya ve şimali 
layl.ar da bu neticenin Türk miL Fransaya fasılasız hücumlarına 
~eti aleyhine yeni, yeni tezahür- devam ediyorlar. İngiliz bombaı 
er peyda etmesine mani olamı- dıman tayyareleri Almanyada 1. 

Yordu. Avugsburgda mühim bir fai:mka 
Garp Avrupa.sının umulandan yı bombalamak için gidip gel~ış 1 

Reisi Cümhurumuz, kon -
serden sonra, orkestra şefini 
ve diğer sanatkarlarımızı ay 
rı ayn tebrık etmişlerdir. 

daha çok bir iktisat ve fikir sevi lerdir. Bu akın hakkında henılz ..._ ______ ,_ ---

Yesine varmış olması, büyük tcıt:ı;il~t. verilmemişt~r. . D 1· LEN C 1· LE R 
ııe~ayenin makinelşmesi ve bu Ingıl~z tayyarel~rı, ~u~ de al-
:tnakıneleşmenin cihanı kendine t.rncı gun olarak şımalı F ransaya 
Pazar yapmaya kalkışması Türki fa~ılas~ taa:_rll:~ları~a devam et- TOPLANIYOR 
Y~nin askeri, politik, ve ekono - n:ışlerdır. Buyuk ~ıkyasta hare.. 
tnik tarihinin son asırdaki dram- kat olmaktadır. Duşman tayyare 
la.nnın tek kahramanıdır. Serma ~er.il1in muhalefeti az olmuşt.ur. 
Yesizlik askeri kudretsizlik tek- iki düşman tayyaresi imha edıl -
lllk bilgisizlik hep elele ve'~rek roi~tir .. .. 
nıemleketin ekonomik karakteri Fransaya dunku akın, perşem
ni değiştirmesine sebep olmuştur be &ünü 500 İngiliz tayyaresinin 
lier askeri mağlubiyet memleket ·yaptığı akından daha şiddeth ol
ten bir takım faydalı kıymetlerin ruuşturf. 
Çıkmasına sebep olmuştur. Arazi • 
ter~i, harp tazminatı ödenmesi Londra, ıs (A.A.) - Hava Nazır-
galıplerin muahedelerle kabul et ltğı tebliği: Cuma, Cumartesi gecesi 
tirdikleri şartlar bunlar arasında bomba tayyarelerlnden mürekkep 
sayıl b'li kuvvetli bir teşkil Hamburg limanına 

a l r. . . şiddetli bir hilcum yapmıştır. Hil-
~ud~tlannı ıyı muhafa~a ed~- cumdan sonra milte~ddit yangmlarm 

rnı~en ımparatorlukta . şuplıesız alevleri görülmekteydi. Saint Na
tolıtik münasebetler bir iç politi zaire'de denizaltı üssü ve Havre'da 
. a.prensibine değil, bilakis iç po- doklar tekrar bombalanmış ve düş

litika bile dış!JP,iıplomaeinin mu- man sularına mayin dökülm~ştür. 
t.'7f'f' S"'0t . ü. 1 l::lfj Devamı Sa. 2 Su. 6 

' .. 

Bir Dilencide 800 Lira, 
600 Lira,ık Çek ve Bir 
Pırlanta Yüzük Bulundu 

Emniyet altıncı şube memur
ları son günlerde şehrin cadde ve 
sokaklarında dilenen dilencilerin 
toplatılması işine hız vermişler -
dir. Memurlar şehri semt semt 
taramakta ve dilencileri dilenir
ken yakalamaktadırlar. Bunlar -
dan taşraWar memleketlerine gön 
derilmekte, hakikaten yoksul "V·e 
kimsesiz oldukları anlaşılanlar 
da Darülacezeye yollanmaktadır . 

Dün Aksarayda ' Valde camii 
ft:7fr Devamı Sa. 2 Sü. 5 Şark cephesinde kar ie ~amtırıa·~ücadele 

i Denizaltı Gemisi 
İ SLircouf Battı 

Londra, 18 (A.A.) - Hür Fransız 
umumt karargahı tarafından neşredi
len bir tebliğte şöyle denilmektedir: 
Avdeti çok geçik en Fransız Surcouf 
denizaltı gemisi kaybolmu§ sayılabi

lir. 

Surocıuf, dtlnyanın en bUyUl< deniz 
altı gemlıl idi. geminin 160 kltlllk 
mUretebatı ve 20 aantlm.etrellk iki 
topu vardı. 

Surcouf aynca üzerinde bir de tay· 
yare tatımakta idi. 

Yukandakl restm batan, Surcouf 
denizaltı gemisini tayyarealyle birlik
te göstermektedir 

Bulgar Hükumeti 

Yeni Türk Bulgar 
Ticari Anlaşmasını 

Tasvip Etti 
Sofya, 18 (A.A.) - "D.N.B.,, Na

zırlar heyeti 15 Nis<.nda yürürlüğe 
giren yeni Bulgar - Türk ekonomi 
anlaşmasını tasvip etmiştir. 
Eşya mübad~lesi hususi takas yo

liyle yapılacaktır. Yeni anlaşma 27 
Mayıs 1935 anlasmasmm yerine geç
mekte ve 15 Nisa:n 1943 e kadar yU
rilrlükte kalmaktadrr. Eğer anlaşma 
yürürlüğün tarihinden iki ay önce ta
raflardan birisince feı::hedilme1.se, o
tomatik !mrette u:ı:Tvacaktır. 

PASif iK .. ,HAR.Si· 

Birmanya 
Petrolleri 
Tahrip Edildi 

lrrevadi' de Müttefik 
Kuvvetler Yeni Hatta 
Çeki1miye Başladılar 

Japonlar, Panay 
Adasında Capis 
Limanını işgal Etti 

Yeni Delhi, 1 8(A. A.) - hir
manya tebliği: Irravady cephesin 
de 16-17 nisanda düşman Yenan 
yauıgu petrol kuyularının tahri 
bine mani olınağa çalışmıştır. Kü 
cuk müfrezeler mevzilerimize so 
kulmağa muvaffak olmuşlar ve 
Pinşaung _ Yenanyaung ~ Ki.yau 
padahuk yollarının kavuşak ııok 
talarmda abloka tesisine muvaf
fak olmuslardır. Fakat, o sırada 
petrol kuyuları tamamen tahrjp 
edilmiş bulunuyordu. Zırhlı kuv 
vetlerimiz yoldaki ablokavı kal -
dırman için şimalden taarruza 
geçmişlerdir • 

Dün bomba tayyarelerimiz di.lş 
matı cephesi üzerinde faaliyet sar 
fctmıştir. Inğiliz hava kuvvetlcrı 
ne mensup tayyareler 15 nisand 
~ Devamı Sa. 2 Sü. 5 

Ormanlarda Odun 
Kesirnine Hrz Verildi 

Şile ve Ağvada 150 Bin Çeki Odun Birikti 
Havaların müsait gitmesi üze

rine Istanbur civarındakı ormnn
lardcı odun kesimine hız veril -
miştir. Geçen son bahardan berı 
kesilen odunların çoğu ormanlar· 
dan iskelelere indirilmektedir 
Şile ve · Ağva odun iskelelerinde 
büyük stoklar yığılmıştır. So:ı 
haftaya kadar yalnız bu iki iske· 
leye yüz elli bin çekiden fazl_::ı 
odun getirilerek stok yapıldıgı 
alakalı makamlara bildirilmiştir 
Bu odunların nakli için hazırlık
lar yapılmaktadır. Havaların nak 
liyata elverişli olduğu .g~nle~e 
odun1arın şehrimize getırılmesı -
ne başlanacaktır. 

Belediyenin hazırlığı 
Önümüzdeki kış mevsim.inde ;ıehrln 

kömür ve odun ihtiyacını tama.mlyle 
karşdıyabihnek için haziran ayına ka· 
dar §ebirde yapılacak kömür ve odun 
stoklarının yarısına yakm bir miktar 
getirtilmesi li.zımgelmektedir. Harm:ın 
zamanında nakil vasrtası ve amele bu 
lunamıyacaiı için. normal olarak stolc 
yapılabilecek iklnei mevsim eylfilden 
ik.inciteşrinin ilk haftasına kadar de -
vam edecek zamandan ibarettir. Bu za 

manlarda serbest rekabete dayanan sa 
tış yapılmıyacak olursa şehirde, önü -
müzdeki kış mevsiminde yine ibtiyac 
nı karşılıyacak kadar odun ve kömüı 
bulunamıyacaktır. 

Belediye Ağva He Sakarya ağzı ara 
smdak! Sile, Kandıra ve havalisi ile 
Aiva mıntakasının kömür ve odun 
Midye adasmm kömür ve Iğneadanın 
odun ve kömür verimini tesbit etmek 
tedir. Anadolu ve Rumeli yakasmdan 
her sene şehrimize gelen odun ve kb 
mür miktarının çoğaltılması, Bulgari~ 
tandan yapılan kömür ithalatmın dah 
esaslı şekilde tanzimi etrafında da in
celemeler yapılmaktadır. Kurulacnk 
"Odun ve kömürcüler Birliği,, nin mu 
vakkat komitesi, faaliyete geçebilmek 
için narhın hemen kaldırılması tuzu • 
mu üzerinde durmuşlardır. Bunlar 
Çerkesköy ve Sinekli ve havalisinde kd 
mür istih5all için narhrn kaldrrılması 
na zaruret olduğunu ileri sürmekte . 
dirler. HükGmetinin nakil vasıtalarını 
mecbur1 mükellefiyete tabitu tarak be 
lediyenin yapacağı irganizasyon emrirı 
de çalıştıracağı ve mayıs, haziran ay
larrnda bir miktar stok yapmak Jçjn 
de odun ve kömüt" istihsal bölgelerine 
nakil vasrtalarmı göndereceği umul • 
~~~~ ~ 



KORNILOF 
Nasıl Bir Adamdır, • • 

Nedir, 
Neler 

ltıyatları 

İlk isticvabı Esnasında 
Söylemişti ? 

Suikast Davasının Dikkate Değer Vesikalarından 

Biri Olan 7 Mart Tarihli Zaptın Metnini Neşrediyoruz. 

Von Papen'c suikast yapmakl.ı suçlu 
bulunan Lconit Kornllof'un istı:vl\bt, 
ve bu esnadaki husıısiyetlcrıne dair tu
tulan zabıt varakaar Afır Cc.ı:a Mahke· 
mcsinde okunmuştur. Bu zabıt varııkas· 
"' aynen yazıyoruz: 

24.2.942 tarihine rasthyan sah günü 
Yenişehirde Atatürk Bulvarının Çan
kayaya doğru uzanan ve İtalyan sefa· 
rethanesinln kain bulunduğu yerin kar 
şısına tesadüf eden noktada Alman 
Buyuk Elçisi Von Papen'e tevcih e
dilen suikast hadisesinde dof:rudan 
doğruya iştiraki bulunduğu elde edi -
len delillerle anln:;ılan ve 5.3.942 ta,.i 
hinde usulü dairesinde vize alarak An 
kara garından saat 15 tc hareket eden 
710 numaralı yolcu katadyle yola çık 
t gı tesbit edilen ve ayni tarihte sulh 
hakimliğince hakkında tevkif kararı it 
hhaz olunan (Leonit Komitof) un Kay 
seride tevkif edilerek Ankaraya geti
rıldiği anlaşılması üzerine bugün vi!a 
yet makamında aşağıda imzaları rnev 
cut zevat ve Hariciye Vekaleti müter
cimlerinden Abdülbari oğlu Abdullah 
T ymaz dahi hazır olduğu halde ve .is 
mı geçen, kendisine eski yemini hatır 
tattırılan mütercimin kısmen delile -
tiyle yapılan isticvaba ve bu arada -Ab 
durrahman Sayman ile Süleyman Sa
ğöl'un, ııahsrn eşkali ve hususiyetl'!ri 
e afında verdikleri malılmat gözönün 
ele tutulmak suretiyle - tesblt edilen 
mu~ohedelere ait işbu zabıt varakası 
tanzım edilmiştir. 

VJlayet makamına alınan ve bir san 
dalyeye oturtulan Leonit Komiloftan 

ruldukta: 
- (Türkçe bildiğini fakat Rusça ko 

nu§mağı tercih ettiğini, sefarethane 
memurlarından birisi hazır olmadıkça 
sorulacak olan suallere cevap vermiye 
ceğmi, zira harice gönderilen sefaret 
hane mensuplarına olduğu gibi kendi
sıne de mahalli otoritelerce herhangi 
hır husus hakkmda sual sorulduğu za
man aıikUtu ihtıyar etmesi tenbih edil 
rmş bulunduğunu, adi mevzular üze -
r'nde cevap verebileceğini fakat şimdi 
oda içerisinde bulunan zevatm huzur
larında ciddi bir mevzu ile karşılas _ 
tığını anladığı için cevap vermiyece
g ni, siyasi muafiyeti haiz olmadığını 
d bildiğini) ifade etti. 

Kendisine, cevap verebileceği husu -
t hakkında sual sorulacağı izah e _ 

d idi ve sorulan suallere göre verdiıf. 
evaplar ve bu sıralardaki etvar ve ha 

rekatr §11 suretle zabıt, mü:ıahede ve 
te bıt olundu: 

- (1940 senesi mayıs ayında Ode
dan lstanbula geldim. Mayısın ka

çında geldiğimi hatırlamıyorum. 1903 
tanhinde Leninakllmda doğdum. Mos
kova şark enstitüsünden mezun bulun 
maktaymı. Türkçeyi orada öğrendim. 
Evliyim ve iki çocukluyum. lstanbuta 
geldiğim sırada bir çocuğum vardı. 
Fakat bilahara bir çocuğum daha ol -
du. Münakale işlerinde çah~makta -
yrm.) 
Not: 1 

''Şahıs kısaya karip orta boylu, or
ta vücuUü, kumral saçlı, otuz beş yaş 
Ill\1nda. matruş, saçlar yukarıya doğ
ru kalkık fakat tamamen arkaya doğ
ru yatmamııs bir vaziyettedir. Burnn
nun ucu hafifçe yukanya doğru kal
ftık bulunmaktadır. Kendisine uzatılan 

gara kutusuna kısaca bir göz attık
an sonra yalnı:z Selkldoryan sigarası 
çtiğini bildirmiştir.,. 

- (İstanbulda evvela Parkotelinde 
?turdum. Bllihara Büyükderedeki se
farethaneye geçtim ve ikamet tezkere

! aldmı. 

Not: 2 
"Bu sırada hariçten tedarik ettiri -

len Serkldoryan paketi getirtilerek ö
nlindeki masaya açık olarak bırakılmış 
ve sigara içmesine müsamaha gösteril 
miştir. Sigarasını yakmadan önce iti
yadi bir hareketle ceplerine el atar'lk 
a;ızlığıru aramış ve müteakiben ağız-
1 gımn dışarda kaldığını söylemiştir .. , 

- (Bursaya giderken zabıtaya ha
ber verilmesi lazmıgeldiğini bilmedi -
g m için seyahatimi ihbar etmemiştim. 
Bu sebeple bir para cezası verdiğimi 
hatırlıyorum.) 

Not: 3 
"Ba esnada içeriye ağızlık getirtil 

mı tir. Mezkiir ağızlık Abdurrahman 
S yman ile Süleyman Sağol'un evvel
ce bildirmiş oldukları veçhlle Kornilof 
sıgarasını ağızlığa takarak yakmııı v~ 
ağzmm sol kenenna yerleştirerek iç
!11eğe bli$1amı:ıtır,,, 

- (Bursadan başka bir seyahat yap 
madım. Bir buçuk ay evvel Ankaraya 
geldim. Bu tarihten önce Ankaraya hi~ 
gelmiş değilim. İstanbulda ~us tic1-
ret mümessllliğ!nde münakale iştedy 
le me:ıgulüm. En son ikametg!ihırn ts
t nbul Sovyet Konsoloshanesidir. K:ı 
nm eyHil 1941 tarihinde Rusyaya av
d t etmiştir. Türklerden tanıdığım 
birçok kimseler vardır. Kurtuluş nak
liyat !,iirketiyle diğer nakliyat şirket -
teinde çalışan bazı kimseleri ezcümle 
Antalya nakliyat şirketinde Ekrem ve 
Hikmeti ve lstanbulda Laster - Zil
berman firmasını tanırım. Türkler a
r ında hususi dostlarım yoktur. Hu· 
ı;usi clostlarrm Ruslar arasındadır.) 

Not: 4 

- (Abdurrahman Sayman ile Süley 
man Sağol'un ve Ömer Tokadın resi:n 
teri gösterilerek bu ıahııılan tanıyıp 
tanımadığı soruldu. Ömerin resimle
ri üzerinde fazla tavakkuf etmeden 
diğer resimlere geçti ve çok kısa sü-
ren bir bakıştan sonra bunlan tanıma 
dığmı bildirdi. Abdurrahman ve Sü
leymanın kendisine gösterilmelr-ri 
maksadiyle evveli Abdurrahmanın oda 
ya çağırılması muvafık görüldü.) 
Not: 5 

"Şahısta asabı 1'areketJer fazlalaş -
mıştır. Bu hareketlerini sun'i, kısa 
öksürüklerle tadile çalışmaktadır.,, 

Abdurrahman Sa:vman odaya girdi 
Kornllofa gayet işina nazarlada baka 
rak ve başiyle ıelimlıyarak oturdu 
Kornllof Abdurrahmam sanki ilk de -
fa görüyormuı gibi yabancı nazarlar
la süzdükten sonra: 

- (Bu ıahsı •imdi ilk defa olarak 
ı>"Örüyorum.) dedi. 
Not: 6 

"Komllof sol ayağını yere muntaza 
man vurmaktadır. Vücudünü asabi bir 
ra5enin kapladığı hissolunmaktadır. 
Hattft. az evvel getirilmiş olan kahve
sini içerken elinin titredi~! •örülmek
tedir. Asabiyet devam ediyor ... 

Abdurrahmana Kornllof ile ne su _ 
retle, nerede ve ne ıekilde tanıştığını 
anlatması bildirildi 

Abdurrahman, S teşrinievvel 1941 
pazar günü Sultanahmette Süleyman 
vasıtasiyle Kornilofu tanıdığını söyli
yerek münasebetlerinin safhalannı 
mazbut ifadesi dairesinde yavaş yavaş 
anlattı: 

Not: 7 
"Kornilof ikin,.i sigarasmı da ağı:ı:

Lığma takarak y;.ıktıktan ve ağızlfğı 
dudağmm sol kö e~inP yerleştirdikten 
ve bacnk bacak fütiine atarak knh
\•esinden tekrar blr yudum aldıktan 
sonra Abdürrahmar.ın verdiği iza
hatın son kısrmlarim dinledi Bu a
rada tahkikat evT8kfnda bah~i geçen 
lkJ bavul da getirilerek gerek kapalı 
olarak ve gerekse açılarak ve bunlar
dan birsinin kaınığmm astar kısmı a
ı;ağrya indirilerek gösterildi ve ne 
diyeceği soruldu. Kornilof bu bavul
lara da lakayt nazrırlarla bakmtş ve 
~imdi gördüğünü söylemiştir, MUtea
kıben Abdilrrahman sözlerine devam 
ederek Kornilofia umıştıktan sonra 
nerelerde ve ne suıetle bulustukfarı
nr, Kornilof tarafından kendisine 
Yorgi Pavlofun nerede ve nasıl tanıt
tırıldığT ve İstefan ile mevcut m!lna
sebeti İstefan ile Ömerin tanıştırıl
ması anlaf,'dr. Bu izahat karşısında 

dahi Komilof söylenen sözlerden bir 
fiey anlamadtğmı tekrar etti. Abdür
rahman odadan çı'l<arıldı,,, 
Sağ elindeki yüzük parmağında gö

rillen sakatlığm ne zaman husule gel
diği soruldu: 

- (Sağ elinin yüzük parmağındaki 
sakatlığın 1927 ııE'neslnde Rusyada 
tesviyecilik yaptı~ı strada hasıl oldu
ğunu bildirdi. 

Bu sırada Sülevman Sağol odaya 
alınarak Kornilofu tanıyıp tanımadı
ğı istizah edildi. TanıdığT cevabını 
vermesi üzerine Süleymana bu şahsn 
hususiyetlerinin neden ibaret bulun
duğunu anlatması bildirildi, 

Süelyman söze başlryarak bu şah
sın Serkildoryan sıg&rası içtiğini, krr
mm ağızltk kullandığını, ağızlığını 
dudaklarınin ya,1 tara!larmdan birine 
koyarak sigara içtiğini, oturduğu za
man daima bacak bacak üstüne attı
ğını, hafifçe sağa ve sola sallanarak 
yürüdüğünü söyliyerek Kornilotu na
sıl ve ne suretle tanıdığtnı yine maz
but i!ade~ri dairesiııde kısaca an
lattı. 

Komilof, Süleymam tanımadığını 

bildirdi. 
Kendisinden, tsnımadtğmı bildirdi

ği şahıslarm, kend~ne ait hususiyet
leri nereden bilebilecekler! soruldu. 

Kornilof, (bunlar Alman tahrikçi
lerid!r) diye cavap vereli. 

Kendisine, doğru cevaplar ver
mesi lüzumu üıtar edilmesine rağ
men gerek Abdürrahman ve gerekse 
Süleymanı tanımadığını tekrarla ik
tifa etti. 

Silleymana Kornilof ile tanışmala
rı etrafında verditi izahatı genlslet
mesi lilzumu bildJriimesl üzerine, Sü
leyman izabatma devam etti. 

~ot: 8 
"Kornilof üçfincli sigarayı da ev

velkiler gibi ağızlığına takıp yaktı ve 
ağzmm yine sol kö!;esine yerleştire
rek içmlye ve verilen izahatı dlnle
mlye ba~ladı. 

Süleyman odadan çıkarddı. Korni
fottan bu muva<'P.heler karııısmda ne 
diyeceği tekrar soruldu. 

(- Bu işlerd'l!n bir ştty anlamryo
rum) diye cevap verdi. 

Yorgi Pavyofun ve Novikotun re
simleri gösterildJ. 

Bu resimlerin sııhiplerini tanıdığım 
ve Yorgi Pavlo!un konsoloshanede 
çaltştığmı ve Novikofun ise ataşeml
llterln yardımcısı olduğunu söyledi. 

Ömer Tokat isminde bir şahsı tanı
yıp tanımadığı yolunda tevcih· edilen 
suAle tanmıadığl cevabını verdi, 

Not: 9 
••şahısta asabi tezahürler baıılamtş- "Getirilen kahvcder iki yudum at-

tır Sol ayağını Öynatmakta ve buna dıktan sonra fincar.ı bırakmış ve bir 
d m etmektedir. dahn içmemiştir. Sağ bacağı sol ba• 

Sigortası2' 
Gemiler 
Karadenize Çıkmasına 

İzin Verilmiyecek 
Ankarn, 18 (TAN) - Hükumet. 

Karadenize sefer yapan bütün vapur
ların sigof1:a edilmesi mecburiyetini 
k'.oymuştur. 

Bu suretle milli servetin kaybol
maması temin edilecektir. Ayrıca bu 
gemilerde çalışacak olanların da mut
laka sigorta ett:rilmes.i, gemi sahlple
rine tebliğ edil'ltiştir. 

Gemiler veya mürettebatı sigortasız 
olduğu takdirde bunların sefere çık
malarına izin verllmiyecektir. 

iaşe Umum 
Müdürlüğü Kadrosu 

Tasdik Edildi 
Ankara, 18 (TAN) - Tlcar.et Veka 

!etine bağlı iaşe müsteşarhğı merkez 
ve taşra teşkilıtrnın kadrosunun tft.di
line ve bu kadro masraflıırma mahsu 
ben Ticaret Vekftleti emrine 942 ta~
vim yrb için 10 milyon lira ve idare 
masraflarrna karşı'ık olarak 400 b'n 
lira tahsis edilmesine dair olan koordi 
nasyon heyeti reisliğinin karan bu ~ 
günkü re~mf gazetede çıkarak meTiye
te girmiştir. 

Ticaret Vekaletince lüzum görüle
cek difer iaşe işlerinde valilerin ten _ 
sip edeceği memurlar, esas vazifeleri
ne halel gelmemek şartiyle ve lise ve 
daha yukan okul talebeleri tatil za
manlarmda iaşe işlerinde istihdam nlu 
nabileceklerdir, 

Bu takdirde, bn glbilere izamı 5 lirıı 
kadar yevmiye verilebilecektir. 

o--

Tren Üç Yaşında Bir 
Çocuğu Ezdi 

İzmir, 18 (TAN) - Bugün şehri
mize gelmekte olan Bnndırma treni 
Muradiye istasyonunda üç yaşmcla 
Yakup admda bir yüvruyu çiğnemiş
tir. Zavallı çocuğun kafa tası dağıl
mış ve !ki aya!tı ke~ilmiştir. 

Ayni trenle İzmir memleket has
tanesine getirilen Yskup ağır yaralı 
olduğu için ölmüştür. 

TahkikatR devam ediliyor. 

n~D·l'l·I 
RCGÜNKU PRO<~RAM 

8.30 Proıram 18.45 Ziraat sHti 
8.33 Müzik l 8 •• ~s Fasıl 
8.4S Haberler 19.30 Haberler 
9 00 Marı (pi) ı9.45 Serbes 
9. 15 Evin 1aati 19.55 MOzilı: 

12.30 Proıram 20 U Konu,ma 
12,33 Pası) şarlı:dan 21J.30 TGrkDler 
12.45 Haberler 21.15 Tem•il 
13.00 Fasıl ıarluları 21.45 At koşulan 
l3.30 Orke.~tra 21.SS Müzik 
18.00 PrAıtum 22.30 Haberler 
18. 03 MOzllc 22.45 Kapanıt 

Londra Radyosunun 
Türkçe Neşriyatı 

Londra, ıs (A. A.) - 20 nban 942 pa
zancai gOnUnı!cn itiharen Lon.,ra radyosunun 
tür.leçe Jıe&riyat aaatlerinde •faiiıdaki konu•· 
malar yapılacaktır. Bütün aaatlcr Tllrl;iye 
yaz saati olarak verilmiıtlr. 

Par.ardın baıka her ı:On ıııat ı S.30 da 
ve kısa dalıa 19.60 metre Uz•rinden "Lonılra 
efkln,, adlı bir konu&ma ıcriıl .-anun başlı· 
ca mevzuları hakkında Inıillı ıörU,ano blldı 
rtcektir. 

Puardan başka hergiln saat U. t S de •e 
kıaa dalr.a 79.60 metre Oıerinden başlıca In· 
ıı:iliz ı:aretclerlnln bRşmakalelerinl,, hülhaları 
verilecektir, 
Çarıamba ve parar rünlcrl nat ı9.4S te 

ve kısa dılıı:a 31.32 Ye 24,92 metre Dnrlnden 
"Londra mektubu.~ Bu konu,ma ıeri•lnde 
muhtelif kimseler, mllttehit mlltetl~.ıin harp 
gayretinin merkezi olaıı Londranm cllndl'llk 
hayatınr belinccelrtir. 

Cuma &llnleri saat 19.45 te Ye ktaa dalı• 
31.U ve 24.92 metre ilıerlnden lktlaadt ko· 
nu~malu yapılacat:, ırünOn mllhlm rarlamento 
milzakcrcleri Mebuslar veya nazırlat' tarafın· 
dan söylenen allka verici nutukların h!ilha· 
lan blldlrllecektir. 

Pnartui rilnlcrl nat t 9.45 te ve l<rsa da I 
ıa 31 32 ve 2~.92 metre Dzerlndcn hir lrır.ilir 
avukatr "Inıills demokraslal ve Inııilil bil· 
lıOmet alatemi., adlı bir aerl konuşm" yapa· 
cakttr 

cağı üstündedir ... 
Az evvel başladığı izahlara devam 

etmektedir: 

"- Rusyaya. dB'\o·et edilmesi üzeri
ne Ankaradan hareket ettiğini ve 
davete müteallik emrin kendisine 28 
Şubatta tebliğ edildiğini, Ankaraya 
Sümerbankta vesair yerlerde görtile
cek birçok işleri yapmak için geldi
ğini ve yapılacak işlerin bir liste ha
linde kendisine verildiğini, Maliye 
VekAletinde Hilmi ve Bil.fıl ve Sil
merbanktn Ömer is"Jmlerindeki kim
ı;eleri tantdığmı ve bunlarla iş husu
sunda temas etti~ını, Ankaraya ge -
lince Mildafaa sokak 8 numaralı dal
reyi kiraladığını, sefarethanede ye
mek yediğini, bir hayli zaman bu 
dairede yalnız kaldığını, bililhare ti
caret mümessilinin ve daha sonra 
mümessilin iki arkadaıımm gelmeleri 
üzerine evi terkederek sefarethaneye 
~ttiğini" bildirdi. 

Not: 10 
"Sol bacak aaf bacak berindedir. 

Dördüncll eigarasını yukarıda tarif e
dildiği ,ekilde yakarak !çmeie başla
mıştır.,, 

Kendisine Tllrk kannnlanna gö,.e 
herhangi bir ecnebinin isticvabı esn"l
smda sefarethane memurlarından birisi 
nin bulunmaama lüzum ve ihtiyaç ol
madıfr anlatılarak istirahat edebi1ece
~i bildirildi. 

Not: 11 
"Şahxıı kalktı ve safa sola hafif yal 

pahyarak dıısan çıktı.,. 
İşba beş sayfadan ibaret zabıt va

rakası blttanzim okunarak imza altı
na alındı. 

7 Mart 942 Cumartesi 

C. MUddelumumtsf 
Cemli ALTAY 

Emniyet Müdürü 
Şinasi TURDA 
Emniyet amiri 

Nurettin TENGl.iZ 

C. U. M. U. 
Kemal BORA 

Em. $. 1. Müdürü 
Sabri SÖZEAI 

Maznun 
Leonit Kornllof 
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s Z . +· ..,, S b i .:1 Konan r---- DiKKAT: ....... , 
Tal ebeye Proie İ 
Kağıdı Bul malı 

~ ey ınyagı ve a unujıs Hububat ve Un 

Perakende Satıs , 
Fiyatları T esbit Edildi 

Zeytinyağ ve sabun fiyatlarmm istihsal mmtakalarındakl satış fiyat
larmm tesbitinden sonra Fiyat Müraknbe Komisyomı da bunların mas
raflarını kiloda 13.5 kuruş olarak tesbit etmişti, Bu fiyatlara dün yüzde 
beş de toptancı karı ila'\·e edilmiştir. Bu son karara göre, dünkü sayı
mızda yazılan fiyatlar deği<:mektedir. 

PerakendeciJer toptancıdan yağlan kilo ile alacak ve litre ile sata
caklar ve aradaki fark da ~rakendP.Ci kilrı olarak kfndilerine kalacak
tır. Bu fiyatlardan fazlaya satış yaponlar Millt Konıııma Kanunu hü
kümlerine göre cezalandırılacaklardrr 

İstanbulda perakende sattş fiyatla~r litre hesabiyle şudur: 
Yüzde 1.5 as:tli ekstra ekstra yağlar 120.50 
Yüzde 2,5 asitli ek~tra yağlar 116 
Yüzde 3.5 asitli birinci nevi yemeklik yağlar 112 
Yüzde 4,5 a.~itli ikinci nevi yemeklik yağla? 108 
Yüzde Ş asım sıra malı yağlar 103,50 
Birinci nevi kokulu çamaşır sabunu kilosu 8f kuruştur. 

\.-------------------------······-·.,./ 
Milli Hakimiyet ve 
Çocuk Bayramı 

T '1ksim ve Bayazıtta Birer Tören Yapılacak 
Milli Hilkimiyet ve Çocuk bayra

mmı kutlamak için Vi11iyet tarafın
dan hazırlanan törE'n programt dün 
a11ikalılara gönderilmiştir. Bu pro
grama göre; PPrşernbe günü biri saat 
1 O da Beyazıtta, dl~eri saat 11 de 
Taksim meyclantnda olmak üzere iki 
tören yapılacaktır. Beyazıtta yapıla

cak törende Eminönü kazasındaki il
kokullarm ikinci devreleri talebesi, 
Vilayet, Belediye, Cümhuriyet Halk 
Partisi, Çocuk Esirgeme Kurumu, il
kokul yoksul çocuklarına yardmı ce
miyetleri birli~i mümessilleri ve a
zası hazır bulunııcc:·kl&rdır. Törene it
faiye bandosu taraftndan çalınacak 
İstiklill marşiyle başlıyacak, talebe 
de bando ne beraber istiklfil marşı
nı söyliyecektır. Bu sırııda meydan
daki direğe Türk bayralh cekllecek 
ve selamlanacaktrr. Bundan sonra, 
Parti ve ilkokul yoksul çocuklarına 

yardım cemiyetler! birliği ve Cocuk 
Esirgeme Kurumu adm9 birer söylev 
verilecek, bunu kız ve erkek talebe
nJn k!sa ve özlü. nutuktan takip e
lecektir. 

Taksim meydanmdaki t5rende Be
yoğlu kazasındaki ilkokulların ikinci 
devreleri talebesi, kaza, Hilkfunet, 
Parti, Çocuk Esirgeme Kurumu, il
kokul çocuklarına yardım cemiyetleri 
birliği mümessılleri ve Azası ile :ıehir 
bnndoru hazır buhınııcaktır. 

Taksim meydanında Beyoğlu Hal
kevi Reisi ile Çocuk Esirgeme Ku -

Japonların Verdiği 
Haberlere Göre 
~ Baştarafı 1 mcicle 

dir. Bıı akınlnrla yapılan haser ehem 
miyetsizdir. 

Y angı.nlar söndürüldü 
Tokyo, 18 (A.A.) - İmparatorluk 

umumi karargahı bildiriyor: 
Nargoya Kabe'de yangm bombahn 

tarafından tutuşturulan yangınlar ,im 
di önlenmiş bulunmaktadır. 
Tebliğde ilave edildiğine göre yan 

gm bombalan Kobe civannda altı 
muhtelif noktaya atılm~tır. Dü11mnı 
tayyareleri küçük bir kasabaya mitral 
yözle hücum etmişlerse de hasar ver
memişlerdir. 

* Tokyo, 18 (A'.A,) - Bugün Tokyo 
da hava tehlike iıareti 7 saat sürmüş 
ve saat 16 da bitmiştir. 

Amerika ne teyiti ne de 
tekzip ediyor 

Vaşington, 18 (A.A.) - Resmi mah 
filler müttefik açaklarınm ilk defa ola 
rak ve gündüz vakti Yikohama ve Toiı: 
yoyu bombaladıklarma dair Japon kay 
naklanndan verilen habr-rlerin ne teyit 
etmekte ne de yalanlamaktadır. 

Suna işaret edilmektedir ki, bu hü· 
cumlar AmerikaMar tarafından yapıl 

mııısa her halde bir uçak gemisinden 
kalkan uçaklarla yapılmış olanlardır. 
Ve uçaklar geldikleri yere dönmeden 
önce hiçbir rapor neşredilmiyecektir 
Birleşik devletlerin bu hava hücum -
lanna üs teşkil edecek en az altı uçak 
gemileri vardır. 

Bir Köy Halkı Birbiriine 
Girdi 

fzmiT, 18 (TAN> - Cuma ovasmtn 
Oğlananası köyünde bir dilğUnde 
müessif bir cinayet olmuş:tur. Köyiin 
eski muhtan Osman, oğlunu evlen
dirmek tçin köyüne davul zurna ge
tirtmiş, sabaha kadar rakı içilmiş ve 
eğlenllmlştir. Sabahleyin ayrancı Meh 
met admda biri P.V sahibinden biraz 
daha rakı istemiş, verilmeyince kav
ga etmiştir. Bn esnada araya giren
lerden Mehmet basından yaralanm~. 
şoför Mehmet de bıçakla Aliyi be
linden yaralamıştır. 
Kanşxk bir bal alan dOğiin evin

den kaçmıya çalışar Sadrettine ateş 
eden ayrancı Ahmet· attığı bir kur
şıın la orada bulnnan hilmlle bir ka
dını ağır surette yaralamtstu-. Suç
lular yakalanmıştır. 

Mareşal Hopkins lrlandada 
Belfast, 18 (A.A.) - Birleşik A

merika Genelkurmay Başkanı Gene
ral Marshqll ve M. Henry Hopkins 
ile diğer birçok kurmay subaylar Şi
ıııall İrlandaya gelmişlerdir. 

rumu Beyoğlu sube~ı reisi birer söy
lev vereceklerdir, Nutukları mütea
kfp talebe geçit resmi yapacak ve 
törene son verilecektir. 

O gün ve gece bütün Halkevlerin
de de törenler tertip edilecektir. 

Türkiye Turing ve 
Otomobil Kurumu U. 

Heyeti Toplandı 
Türkiye Turing ve otomobil kuru

mu umum! heyeti dün Beyoğlu Hal
kevinde toplanmı~tır. 

Toplantıda Parti İdare heyeti rei
si Reşat Mimaroğlu. Matbuat Umum 
Müdür Muavinı Hayrettin Nişbay, 

eski Meclis reislerinden Doktor Nu
rettin Ali, eski şehreminlerinden o
peratör Emin ve Yu~ Razi ve di
ğer blrcok seçkin şahsiyetler bulun
muşlardır. 

Kongre reisliğine operatör Emin 
seçilmiş ve idare heyetinin raporu o
kurunuştur. Eski idare ve hesap he
yetlerl ibka edllml~tir. 

Operatör Emin İzmirde Ağamenı
nun kapltcalarmm ihyası ve Bursa
daki Rumeli Fatihi Demirtaş Paşanın 
türbesinin tamiri ll'lzı:m geldiğini ve 
teşebbüsata giriş!lmesini istemiştir. 
Reşat Mimaroğlu bu iki yerinde tek
lifin takibini de:uhte etmistir. 

PASiFiK HARBi 
~ Baştarafı 1 incide 

Rangon limanı üzerinde bir keşü 
hareketi yapmışlar ve denizde 
seyrüsefer faaliyeti görilldüğünü 
bildirmişlerdir. Cenup cephesın -
de sükUn.et vardır. 

Müttefikler yeni hatlara 
çekiliyorlar 

Yeni Delhi, 18 (A.A.) - Bh:ınan
ya Cuma tebliği bilhassa şöyle de
mektedir: 

İrrevadi cephesinde düşmanın snğ 
kanadnnıza yaptığı ş!ddetli baskı yü
zünden kuvvetlerimiz Maguve şima
line çekilmişlerdir. Yanangyo petrol 
sahaları işe yaramiyacak hale getiril 
miştir. 

Japonlar Capiz limanını 
işgal ettirel 

"Tokyo, 18 (A.A.) - Bir Japon se
fer heyeti 'bu sabah Filipinlerde Pa
nay adası şimalinde Capiz limanını 

işgal etmiştir. Ada k!yısmrn başka 
bütün noktalan Japonların elinde bu
lunmaktadır, 

Panay adasmm ehemmiyeti 5 bü
yilk hava atanma malik bulunma~ 
ve buradan iki saattE' Manitla'ya u
la§ılabilmesidir. Amerlkaltlarm Ma
nilla'nın sırasında bu hava alanların
dan istifade etmiş oldukları tahmin 
olunabilir. 

Dilenciler Toplattıyor 
~ Baştarafı 1 incide 

karşısında dilenen Zekiye adm -
da bir kadının üstü arandığı za
man 800 liralık bir çek, 600 lira 
para ve 600 lira kıymetinde de 
bir pırlanta yüzük bulunmuştur. 

Dilenirken yakalananlardan To 
dori adında bir rumun da cebin
de 400 lira para bulunmuştur. 

Alakalı makamlar bu çirkin ve 
sefil mücadelede pek haklı ola -
rak halkın da kendilerine yardım 
etmesini istemektedirler. Bu yar
dımın, sayısız vakalarla ekseriye· 
tinin çok paralı olduğu artık te. 
beyyün eden dilencilere para ver 
memekle mümkün olacağı tabii
dir. 

İsviçrede Komünist 
Partisi Kapatıldı 

Bern, 18 (A.A.) - İsviçre hük'O
meti Cenevreye gelen müdnfaa teş
kilAtmm komünJst mahiyeti itibariy
le komünist :p:rrtlsinin kapatılması 
hükümlerine tAbl olduğunu ve bu 
teşkilAtm da kapatrlması geı ektiğini 

karıırlnştrrtmştır. 

15 Gün lc;inde 
Teslim Edilecek 

Bir müddet evvel ellerinde hubu
bat ve hububat unları bulunanlar 
beyanname vererek bunların miktar 
ve cinslerini alakalı makamlara bil
dirmişlerdi. Beyannamede gösterilen 
hububat ve unforJn 15 gün içinde 
l(österllen yerlere bedeli mukabilinde 
teslimi kararlaşmıııttr. Bu hususta İs
tanbul vırnyeti şu tebpliği neşret
miştir: 

btanbul Vlllyetlnden: 

Gtızel Sanatlar Akademisi ta· 
lebesl ne zamandanberl proje çi
zecek kiğıt bulamıyorlarmrıı. Bu 
yüzden denılerinl brr·akmııı vazi
yette bulunuyorlar ve zamanla
rfnı boıu boşuna geçiriyorlarmış. 
Halbuki lstanbulda bulunam ıyan 
bu proje k~ğıtlarından Ankarada 
ve adresi blz:e verilen bir dUk
kanda tonlarca bulunuyormuş, 

Ancak kAğıtlar hUkOmetln em
rinde olduğu ve henOz satrı em
ri verilmediği için, talebe bundan 

1 - 2/17144 numaralı kararname ile bc· I 
yaJıa t!bi tutulan ve elkonan, cıhu elindeki 1 : 
buğday, arpa, yulaf, çavdar, mrsrr, mahlOt : 
ve bunlann unlan ıll'1 tarihinden itibaren ı5 : 
clln zarfrnda aşağıda yarılı mahallere bedel· : 
Jeri mukabilinde teali molunacakttr. : 

istifade edemlyormuı. 
imtihan :r:amanı yaklaftı, tale· 

benin hazırlarımasr. yanm kalan 
derslerlnl tamamfamasr için bu 
k.iğida ııfddetle ihtiyaç vardır. 

Fakat tonlarca değll, birkaç kilo 
k5ğrt talebenln bu pek IUzumlu 
ihtiyacını pek~IA karııhyablllr, 

A - Bir ve bir çuvaldan farla miktarda i 
ki hububat ve unlar Ofisi,, Kaarmpafa, Has· i 
köy, Ayvanaaray, Balat ve Tophanede mum· 
hanedeki değirmenlerine sahipleri tarafından 
teslim olun1eaktır. 

B - Bir çuvaldan aı miktardalrl hcbubat 
ve unlar beyanname sahipleri tarafrndan na
hiye ekmek lıleri bürolarına teslim olunrak 
mukabilinde makbuz alınacaktır. 

2 - Ellerindeki hububat ve unlan beyan 
etmlf olanlar ekmek kuponları mukabilinde 
ve her bir canlUk kupon için aşağrda ya.ılı 
miktarda un ve hububatı mahsup ettlrcbilc
cel:lerinden bu mahsup muamelesi için nahl· 
yeler! Ja4e BUrolanna yukarıda yazılı mDd· 
det zarfında müracaat etmeleri IO:rumu tclılil! 
olunur. 

3 - Bir cilnlllk ku1>0nlu mukabilinde 
mahsup edilecek miktarlar ~unlardır: 

A. Iı kuponu mukabilinde 558 gram hubu 
bat vr 530 ırram undur. 

B. Kuponu mukabilinde 200 ırram hububat 
veya 1 ı O gram undur. 

C. kuponu mukabillndc 11 O gl'am lıubuat 
veya ıos ıram undur. 

Mürakabe Komisyonu 
Hcrgün Toplanacak 

Fiyat Mürakabe Komiı::yonuna ge
len işlerin ço'.{luğu dolayısiyle bu 
Komisyonun her gün toplanın.sına 
Ticaret Vekilliğince karar veri1m!ş
tir. Bıı sebeple ı-ehrfmizde bir reis, 
reis muavini ve dört Azadan mürek
kep daimi bir Fiynt Mürakabe Ko
misyonu kurula<'aktır. Bu Komisyon 
her gün toplanacr.k, umumt komis
yona verilen bütün muameleleri in
celiyerek karariar verecektir. Umu
mi Komisyon yine esldsl gibi haftada 
iki defa toplanacak, iaşe işlerinin ik
tısadi ve idari bııknndan hallini icap 
e1tirecek kararla,. verecektir. ...... ··- ····--·._, . j KÜCOK HABERLER i 
.. -·--········ .. ·······--·····-····. "' MAYIS VE HAZiRAN EKMF.'C KAR· 

NELERI - Mayıs ve haziran aylarınn aiı ol 
mak iirtre Ankara.dan iki aylık ekmek karJıc 
teri ıtlmiştir. KRrntlcr bu ayın 25 inden iti· 
harer. daiıtılacaktır. 

• TELEFON HlRSIZLARI MAHKUM 
OLDULAR - Apartman ve yarıhcr.el•rdcn 
telefon makineleri çalan Ovakim ve ŞiııırU 
adıntıa iki hırsız y»kalanarak :ıdlivcye veril· 
mi,tlr. Sekl•lncl uliye ceza mahkemni Ova• 
il.imi 5 ay 25 ı;Jn, ŞUkrtlyil S ay 15 ır\ln h"p 
se m•hkQm etmiştir. 

• RIR lllRSlZlN MAHKUMlVF:TJ 
Şehrir> muhtelir yerlerinde ev ve dilkkAnlar• 
dan efya ve öteberi çalan Fahri adında biri 
Asliye Sekl.ı:lnci ecza mahkemesince 2 sene 
ti ay hap~e mahkQ.m cdilmittir. 

Altın Fiyatları 
Dıln bir altın 341?0 kuruştan ve bir 

gram külçe altm 472 kuruştan satıl
mıııtrr. 

SA_RK CEPHESi 
~ Baştarafı 1 incide 

miştir. Di.işman bu muharebeler
de 6000 den fazla esir, 8000 den 
fazla ölü vermiş ve 170 top. 269 
mayin atar ve makineli tüfek 10 
uçak kaybetmjştir. Bu harp mal 
zemesi kuvvetlerimiz tarafından 
ya imha edilmiş veya ele g~çiril 
miştir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 18 (A.A.) - Reuter: Bir 

Sovyet tebliği eki şöyle demektedir: 
Katinin cephesinde Kızılordu kuvvet 

leri büyükm iktarda h:ırp malzemesi e. 
le geçirmiş ve ayni çarpı!jmada 600 Al 
man öldürmüştür. 

Merkez cephesi kesimlerinde birin 
de hareket yapan kuvvetlerimiz tank
larla desteklenerek Almanlar ta frn
dan müdafaa edilen bir meskU ma -
halli tekrar işgal etmişlerdir. Dıişman 
bu köy etrafmda ve sokaklar içinde 
300 den fazla subay ve er telefat ver
miştir. Dokuz düşman mitralyözü ve 
iki havan topu tahdp olunmuştur. 

* 
Moskova, 18 (A.A.) - Reuter: Bir 

Sovyet tebliği eki, merkez cephesinde
ki Sovyet kuvvetlerinin şiddetli Al -
man mukavemetini sımak, ve büyük 
sayıda Alman askeri öldürmek sure -
tiyle birçok müstahkem noktaları iş -
gal ettiklerini bildirmektedir. K ;11İnln 
cephesinde 35 Alman Blokhavzı ve 10 
toprak tahkimatı tahrip edildiği ve Al 
man hattan gerilerinde iki mühimmat 
deposunun havaya uçurulduğu ayrıca 
bildirilmektedir. 

INGILIZLElt 
l2Jr Baştarafı 1 ıncide 

Fransa ve FelemePktekl tayyare mey 
danlarına geceleyin bomba servisine 
mensup tayyareler tarafından taar -
ruzlar yapılmtştır. Bu taarruzlardan 
birinde bir düşman bomba tayyaresi
nin yolu kesilmiş ve bu tayyare av 
servisine mensup tayyareler tarafın
dan tahrip edilrniştır. Bomba servi
sine mensup dokuz tayyare noksan
dır. 

17 İngliz tayyaresi 
düşürüldü 

Berlin, 18 (A.A.) - Alman basko
mutanhğmm bir tebliğine göre, kuv
vetli bir avcı teşkilınlrı himayesinde
ki İngiliz oomba uçaklan bugün öğ
leden sonra işgal altında bulunan a
raziye hücum etmiştir, Alman av u
çakları dfü:man kuvvetlerini muha -
rebeye mecbur etmiş ve şiddetli çar
otşmalardan sonra 17 düııman uçağı 
diişürülmiiştiir Buııların arasmdn 4 
motörlü, 4 büyi.ik bomba uçnğlyle 
başka 3 bomba tayyaresi vardır. 

Al-'kadar makamın derhal hare
kete geçerek, hiç değilse sadece 
bu klfjtda ihtiyacı olan talebe l· 
çln ihtiyaç nlsbetfnde bir satış 
emri vermesi lbımdrr. Fakat bu 
emir imtihanlardan ve dersler 
kesildikten fiOnra verlllrae, fay
dalı olmaz. Bu ciheti de gözö
nünde bulundurmak icap eder. 

BUGÜNKÜ 
MAÇLAR 

Kışın tehir edilmiş ola,, llc maçlanna bu 
giln Fenerbahçe ve Şeref atadlarında devam 
edilecektir. Dün de bildirdifımu cibi ıurıün 
en milhim maçı Fencrbahçc ı.e Galatasaray 
arasında Betiktaı aabuında yapılacaktır. Bu 
m•çtan evvel aynı sahada lstanbulspor ile 
Altuntuf, SUlcymanlye ile Beyoiluspor lıar
§llacaktır. 

Fenerbahçe ıtadıJıda en 8ccmli maç Be~ik· 
taı ile Vefa arasın<ladrr. Bu maç Bc~iktaılr
lar için aşılacak aon rııaniadır Bundın ev\'cl 
Beykoz ile Taksim oyniyacaklardır. Sabahları 
ikinci lı:ilme maçları yapılacaktır. 

GALATASARAY KAPTANI - Unm za
mandan beri Galatasaray birlnd futbol kap• 
tanlıı!'nı yapan Faruk hu iti b.ıka bır arka 
daşınm yapmasını rica ederek çckilmi§tır. Bu 
ıünkü maçta takım hptanhğırun OUııd!lzc ve 
rilcceği anla§ılmaktadır. 

ATLETIZM MUSABAKALARl - Ilkba 
har namı altında her aene yapılmakta olan 
atletizm müsabakaları ıclecck halta Şeref ata 
dında yapılacaktır. Bu mOsabıkalarıu scçmelc 
ri pazarı esi ıUnU saat 16,30 dan ıtibaren :ınne 
Şeref atadındn icra cdilec:ektır. Mllsabakalar 
üç kateıorı Qzerindcdir. 

SON LIG MAÇLARI - Havanın mil..,a 
dc•lzlifl llzersne §imdiye kador ıerı bırakı • 
mıı olan Fcncrbahçe · Altuntuj!, .ı~ ikta 
Beyo~luıpor maçlarrnın 23 nisan cOnıl of e
den sonra Fencrb. hçe Stad nda yapuman 
muhtemeldir. O 1Un lig bırın ısı •çln lnr wc• 
ruim yaprlmuı da dQşUnulmcktt:dir. 

ECNEBi TEMASLAR - Galatasıra la c 
nerbahçc klUOplerlnin Mısıra ıldc •tınl yar· 
mı~tık. Eicr fazla sıcaklar baatrrm•dan ön e 
davet vakı olursa klüpler Mu.ıra ıı:ıdecck. Ak 
ıi halde bu seyahat baıka zamana bıralrıla
... aktrr. 

Diğer taraftan Fencrbaçe ft Oalatuaray 
tı.kımları Viyanadan ıelccek meıhur ve lıuv• 
vetli hır takımla mayrs içinde \>lrcr maç yapa 
caklardır. Viyana takımı Ankaraya da eidecc'c 
tir. Bu takımın Admira olması ku"•etle muh
temeldir. 

Bu •ene eampiyonlnitc aigortalaımı bulunan 
Beşiktaş kl!lhU de Biıkrcşln Rapld talnmını 
btanbula ıretirecektir. Bu huauıta icap eden 
muuadclcr alrnmıı;tır 

HAYDARPASA ŞAMl'IYON - Mektepli• 
Jer maçlarına dlln de devam edtlmlt ve Hay.. 
dan>aşa li!esi Hayriye lisesini .te yenerek 
ampiyo:ılufu kazanmıııtrr. 

Fransadaki 
Buhranı 

Kabine 
Bitti 

~ Baştarafı 1 incide 
Bencit Meschin ve Fernand de 
Btınon. Haberler Devlet Sekrete 
n Marion. Polis Genel Sekreteri 
Bouteje. Dahiliye Nazırlığında i· 
dare genel Sekreteri Hilaıre. Dev 
let Reisi nezdinde Devlet Sekre. 
teri Amiral Platon. Devlet Nazın 
M. Romier. Harbiye Devlet Sek 
reteri general Bridoux, Bahriye 
Devlet Sekreteri Auphan Hava 
Devlet Sekreteri general Janne
kyn. Ziraat Leroy-Ladurie. Leva 
zım Bonnafous. Milli terbiye A
bel Bonnart, İş Huber Lagardella 
Sıhhat Dr Grasset, Maliye Cata
la, Adlıy Barthelemy, Mi.istem 
leke Brevıe, Spor albay Pascot, 
Ticaret Armand. 

Amerikalılar ihtimal 
vermiyor 

Vaşington, 18 (A. A.) - Reuter: 
Mareşal Petaln 'in bundan bir ay ka
dar evvel, Lnval'in battA lkinci de
recede bir vazife ile olsa bile Vichy 
kabinesinde hiçbir mevki almasını 
katiyen kabul etmlyeceği hususunda 
Birleşik Amerika hilkOmetine temi
nat vermiş olduğu şimdi ifşa edile
bilir. 
Vaşington resmı mahfilleri, Mare

şalin açıkça Bitl~ik Amerika hilkQ
metinl aldatmış ve Fransa - Blrle
~ik Amerike diplomatik münasebet
lerinin kesilebllmes~ ihtimaline pek 
az kıymet vermiş olduğuna hal.fı ina
namamaktadır. 

Vaşington, güttüğü siyasette mih
ver lehine bir tadil yaptığı takdirde 
Birleşik Amerika ile Fransa arasın
daki •münasebetlere ait botün mese
lelerin tekrar incelenmesine mecbu
riyet görüleceğinı Maresale saraha
ten anlatmıştır. 

lzmirde Büyük Bir Yangın 
İzmir, 18 (TAN) - Bugün öğle

den sonra Kuyumcular çarşısında Ali 
ve kardeşi tsmaUe alt 14 numaralı 
boya fabrlkasmda bir yangın çıkm.tş
tır. Yangm boyA kaynatılırken yakm· 
da duran benzin tenekelerinin ate: 
aimasiyle birdenbire genişlemiş terzf 
Esayim, kundurr..cı Ahmedin dilkkAn• 
larmı, Ferah hamamtnı. Mesrutlyel 
matbaasmr ve bi'r depoyu sarmıstxr. 

Tehlikeli bir hal alan ynngma lto· 
şan itfaiye derh:ıl ateşi bnstrrmıştır. 
İki dükk1lrt kllnülen, diğerlerinde aı 
zarar vnrdır. 

DnkkAnlar içindeki CSYalar sigor 
taltdxr. 
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' L J için bu tasavvuru allatladı'lı: ve... Bek· 
ombardımanı 11 Bahar Denince Çayırlara Salıverilmiş Ha yvanlann Mekanik Çene Kemikleri Uğul-.: tedik 

ı tn&ar, herkesin ııiııirlerini ntıltn'-
Yazan: M. ANTEN 1 tusunu Duyarım. Bahar, Delicesine Bir Boya, Şekil ve Koku srafıdır. Bunlar Dört 1 •- d M ~ l F. K 1 te cb Artık sokaklarda olmaması tememd 

Japon resmı m•nmıan Tokyonun 1 Mevsime Bölünseydi Dünyamız Ancak O Zaman Bir Dahi Eserine Benzeyebilirdi! 1 P~k y ~Kin a il: edilen h&ller ır6rüldükçe eU!ai sibi 

l ı ------------------------ 1 inirlenilmeyorda. cumartesi clintl 6tleden sonra '- e e e e e e ' ... - Meeell saat on bir baçukta bir apar 
tiç muhtelif istikametten ııelen tayy&- _.- İ t LARQ•rtw:-n -..... k lln ayak temisleme 
reler tarafından bombardıman edildi- Bahar, "Ne idim, ne oldum?,, Bahar zamanı bin zorlukla, ~ - LUC E BABBOUX - p ERRE v.u:.a ve :.ı::au:P:ı~ b~n önündeki e. 
iini, askeri tesisatta. hastanelerde ve delisidir. Uzun bir yoksul- ~ - Yazan : ''" ıkına sıkma, ayazdan kor- GENEVİEVE CALLİX lektrik direiine çarparak ortalıiı tos 
hlekteplerde büyük basarlar olduğnnu luk devrinden sonra, bırden bı- : kup, kırağıdan yana kavrula yap gibi fransız artistleri tarafından harikulade bir tarzda yaratılan ve mikroba boğuyor. Bu ususlauz ve 
ve bunmı sayri insani bir hareket tct- re, hesabı bilinmez büyük ser- R fik H Od KARA yf rak yetiştirmeğe çabalayan ağa- dikkatsiz temizliğe kartı: 
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b • ,,_ zer. Ne kumaş buldu ise sırtma den sermaye toplamağa çalışan " batına selir •.• 
enin de bombardıman edildiii anla- vurmuş, ne müce\l'her gördü ise Bahar havasına güven olmaz. batakçı bir harp zenginine çıkı- Denilip seçiliyordu; Biru Deride te 

811.tnaktadır b takını le d . Deniz ve kadın gibı! Gün- nükteli neşeli ve sevimli fransız filmini zevkle görmek ve mizlik yapılan kattan üstünüze farq 
Gariptir id, Amerikm makamları aşına ş, tuva te aır ne- lük güneşlik içinde yola çıkarsı şır gibi - demek isterim ki: "Na ' candan alkışlamak üzere silldlmit eskisi &ibi bağınmya ı:aiır. 

bu haberi ne te-ıt ne de tekzip etmek ler varsa yüzüne, gözüne, vücu- sılınış tepemizden aeıagı- parala- I"-- ._ 
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tedir. Ve böyle azan mesafelerdeki mev bune surmiıt·ş, en isını .re ..... ~ pklan barıt rengi ba.,..lar; dağla nm avuç avuç serpiştirmek, a- B •• 5 o M ER Sinemasında - Hele talimat çıksm. Yakında sö-
kilere yapılan bombardımanlar hakkın oya mos rasına çevırmı'i',.ır. ~ yaklar altına sermek, kıymet ugun rll•üıilz. Diyorsunuz. 
da tafsi.lltm ancak tayyareler üsleri AVT"'lr .. bu, çiy makyajlı deli~ n duman ~arar, kırlan sis kaplar bilınemek?. Sen ıslah olmazsın.' Artık he imi tra 1 bi '--1·- dl. Demin ~yna gibi uslu duran r.u- G"d" · Eğl r h ketr .... ı.. ve .ni...,,.l kadınlarla dolu iki P z mvay ara nme .. ne döndükten 11e>nra Yerilebileceğini men kız çok kararsızdır; IİJD yapacağın yine odur! ı mız. ence ı ~ 1• 'i'._ e.-- . . için deryaya dalar gibi kalabalıtı tosla 
söylemektedirler. Amerikanın sallhi - güler, biraz sonra ağlar; demin lar ürperip çırpmmağa. ştrılda- saatlik şarkı ve kahkaha Hıni ~ yanlara, inilip binilecek yerlerde durap 
Yettar mahfWai, bombarcbmanlarm şakacıydı, şimdi küskün ve ~ yan dereler inlemeğe, ağaçlar u e '••••• Rupn saat 11 de tenzilatlı matine .. , eski kalpakçılarba,ı :ı:anparalığı yap -
uınumıretıe gilndb yapılmacbiım göz murtkandır. Daha önce sizi ö _ ğuldamağa, çayırlar titremeğe •••••••••••••••••••••••••••9' mak iet1yenlere, UZ11D 1IZ1lll öksürcliik-
önünde bulandmarak ba haberin lhtl- püyor, olquyon!u; baktnmz, fU başlar. Sağanak, sel, soğuk... Bahar, ot yiyici mahluklan 111" ten sonra: 
Yatla 'lı:artılanman muvafık olacaiı dakikada hırpalıyor, 111t1yor! Neşeli gittiğiniz yerden, yakam sevindirmeğe daha çok ya- 1 SARA y SINEMASINDA - HlUUk tüiiüül.-
bazı rizll maksatlarla yapılmq olmuı zı kaldırmış, omuzlarınız kalkık, rar. Bahar denince çayıra salıve Df7e tiilriireıılere minalı bir bakıt 
ihtiınaU bulanduta mütallaaindadır - e sırsıklam, içler acısı bir halde, rilmiş" hayvanların mekanik rP- ile içimiz~: lar ..,- Bu akeıam: Müstesna olarak aevimli ve neşeli yıldız ç ıı... ..ı.+ı kaldı y.L.--.a.. -a 

• bahara kaside yerine hicviye o- ne kemikleri uğultusunu duyo- r- -
0

•'" ....... an ~ •"' 

30:0i~ı!:ı:~~nc1~!;a •:a:=.m:ı: B~ ~n::ce ta~ kuyarak somurtkan dönersiniz. nm! Baharın bence timsali şu- AN N SOTH ERN (Çam Sakızı) nın ~~:~da. . 
losiyen lialerinden yahut daha uzak me nisbetlllik, estetiğe uygun .. f .. Iri e dur: Geniş bir otlağa bağlanmış Fakat nedense bir ttlrla ba talimat 
s f d . 1 rlnd hare ~ En son yarattığı hararetli ve cazibeli a e e bulunan Haaı 6s e en - ve şekil düzeni aramayınız. 1ri Bahar aşk cinayetlermi arttı- bir eşe_k, ağzında bir tutam yon- netredllemiyor: tatbik edil~r. Ha 
ket eden uçan kaleler tarafından bom· iri, aptal aptal çiçek açmış, bön nr. Fakat sanınzki bu hal o ca ile başını kaldırmJ.i, "ah şun CAM SAKIZI ALTIN ARAYOR ıusiyle belediyenin yapmak istediti 
bardıman edllmiı olmalan mümkündür bön size bakan kocaman ,.i,....lr- lann hepsini yiyebilsem!,, diye ba ıslahatta aykırı selen bir taraf, •-
Birkaç ııün evvel açau kaleler Awıı - r,._. mevsiminbizde sevgi duygula.. hplmamıı müfrit bir icraat da yok 
traln üslerinden hareket ederek 3500 !erile, meseli bir ayva veya ar- nm ve cinsi hevesleri gct.irme • hırsla ufuklara bakıyor! Bahar, Filmi başlıyacak ve bu da unutulmaz (ÇAM SAKIZI KON- Meseli belediye bir vatandap M>kaim 
kilometre aza'lı:ta bulmwı Filipinlerde mut .Pcmın manzarası nihayet sindendir. Hayır, havanın bira- zevksizcesine, mir~ yedicesine 1 GODA) filmi kadar büyük muvaffakiyetler kazanacaktır. Bu sai kaldırımından ııeçm.iye solundan 
ki Japon üslerini bombardıman etmiı- yorucalur ve bezdiricidir. Za- ç.p bir kapamasından ciolayı si- bir boya, şekil ve koku israfıdır. akMUD için yerlerinizi evvelden aldmnız. selmiye icbar etmiyor çünkü lnaanla-
ierdi. Fakat bu bombardımanın tana- ten baharda fazla bir şişmanlık nillerimizin bozulmıısmdan! Ba- Bunlar dört mevsime taksim e- n makineye benzetmeyi istemiyor fa-
re gemilerinden kalkan tayyareler ta - göze çarpar. Her şey senıi7.dir; han kendiliğimizden mi severiz, dilseydi şüphesiz ki dünyamız BUG'ON YALNIZ MATİNELERDE kat bir adamı ıôkağa tükürmekten me 
rafmdan yapılımı olması ihtimali dahi ai;lçlar çok eW ve hanWdır; ça- yoksa eski şairlerin tesirı altın- daha güzel olurdu ve bir dahi A L K A Z A R M U H A 5 A R A S 1 nediyor ve bunun ıribl yalnız ltbamlu 
daha fazladır Amerikan makamluı yırlar, karaman kuyruğu gibi da kalarak mı? Baharda akşama eserine ancak 0 zaman benziye- olan kaidelere riayet ed!lmeıılni i<Jti· 
nın ba hidis~ hakkında henüz malil- lüzumundan ziyade yag"lı ve .n•'lr d .ı. ıkı i ·-ı d" 1 b" bilir" di.' Süüper filminin fransızca sözlü orijinal nusbasınm son seans· 10r. 
ınat vermemeleri de ba mütalbyı te - J... o&ru ç P çımı;ı:;.ı l:Ş eyen ır Buma timdiye kadar haHaam kendi 
.vıt eder mahiyette görülmektedir. Sa lüdür. Narin ve ince bir §eye ras soğuk vardır ki yalnız keyif ka- lan. Saat 11 de tenzilatlı matine. lifinden tatbik etmeliydi. Kalabalık 
dece 1100 kilometre uzatmdald Vladi- lamak çok güçtür. çırmaz, sıhhat te bozar. Bahar • ... •••••••••••••••••••••••• bir kiıenin önünde hemen araya cl-
vostolı: yahut 1400 kilometre mesafe - • rayiha mevsimidir; doğru ..• Am Bahann saydığım bütiin ku- ~-• Ql N; .. - ııuo --•· nı.. .. n-• saat 21 de .. zilmeyi, tramvaya arkadan binerek ön 
deki Kabarovsk tlasünden kalkacak Bahar, çiçek kokar; doğru... ma nezleden kurtulursan! surlarına bu harp koskoca.. ~ " .._. inli .....,. wn.gw•- ' den inmeyi aahanlikta inilecek ve bf.. 
tayyareler tarafından bombardımanı . • 1 T A N s 1 N E M A s 1 N D A nllecek yerlerde durmamayı bndinılz 
daha kolay ve daha m!1e11ir olacaktır. Fakat rayihanın o derecesı man bir tüy dikti: lkbahar ta· J'&pmalıydık. Fakat olanuyor, Mutla-
Bu keyfiyet, Japonlan, Tokyoyu bom. kırlan berber salonuna çevirir; Baharda yapraklanan ağaçla- arruzu! ka bmıa resmi bir memuran liret • 
barcbman eden Amerikan tayyareleri- :fazla gelir ve insana pek kibar- ra sormak isterim: "Ne olu- ŞİŞLİ ÇOCUK ESİRGEME KURUMU meet llzmı. 
rıın Vladivostoktan yahat Sovyetlerin casına kuru ot kokan yaz tarla- yorsunuz? Bütün kış çırçıplak ı J J • J O N 1 $AN Dispanseri himayesindeki fakir ve hasta çocuklarm menfaatine Mademki öyledir. O halde derhal 
Sahalin veya Kamçat'lı:a üslerinden is lannı, temiz, açık, ağır parfön- soyunup sonra havalar ısınırken Ü Ü K M O S A M E R E talimatı tatbik etmeli ki, halk eo'lı:akta 
tifade ettiklerini düıfindfirecektir. Fa.- siz havalan aratır. Mor salkım kürklere bürünmek? Ne mantık B Y rahat edebilııhı. 
kat birçok cephelerde fazla meıııul ol 1arm katmer katmer örttüğü bir sızlık ve ne akıl denksizliği!,, 1 ÇOCUK BAFATSINDA Bu müsamereye memleketimizin tanınmış sanatkan Tramvaylarda intiumı mahafua 
duklan ve birçok güçlüklerle kaTşılaş çardak, ağır perdelerle. lüzum- · Yavrularımızuı seve seve okuya. o AR için resmi memura ihtiyaç JOktur. Ar 
tıklan bir --adaba -diıeleıilll .... ~ 1 l Bmıun içindir ki çam, aervı, Bayan M ZEYYEN SEN adan binilip önden inilmesfııt, labım -- ...... ...... suz örtüler, şallar, kumaş ara ~--ind h · · caklan ve ahlaki birer ders ala· 
Vu,.__,_ ı"stemiyeceklerdir. ski mazı C.uıa en er zaman gıym lıkta inen ve binenlere menolanma • · ....... can sıkıcı bir hale sokulmuş e · 'anlı d li "" la caklan: Tokyonun bombardımam, 1l3l!lk pdı: b" mış, iz ve e ep a5aç ra ve a"""',.a -bir tiyatrosu sanatkiırlan maamı vatmanla biletçi temin edeb" r 
h binde yeni bir safhanın baılancıa gelin odalanndan farksızdır; ır karşı - ağır başlı insanlar hak- S A R M A N 1 N -1·- r 1 1 ler. Nitekim geçen sün elinde ııt" le :a 
olarak telik'lı:i edilebilir Amerikan an evvel buradan ·dışarıya fırla· kında beslediğim _ bir saygı du H AZ 1 M • V A S F • P E R H A N cam sötiiren bir adamı biletçi tr n _ 
hava kuvvetlerln.hı yetipesi üzerine mak ve genişliğe, · sadeli~e k'- yanm. Görüyorsunuz ki ağacın M A S A L L A R 1 tanflarmdan bir KOMEDİ vaydan pek ırilzel indirdi. idarenin uın 
Avustralya kapdannda duraldıyan Ja vuşmak istersiniz! Güzel olan da insanlar gibi bir kararda du- lara bu bapta eallhiyet Yermesi kl • 
Ponya için, kendini tam emniyet için- bahar değildir; tomurcuklanmış ramna, dönek ve değişir olma- Hayvan hikayeleri serisi ,_ Biletler TAN SinemUI gişesinde satılmaktadır.•••" fidir. intizamın muhafazasına beledl-
de hi11ettiii anavatan. Japon ve Çin ağaçlarile ve henüz yelpaze ku- h d · · k Nurullah Ataç ,••••••••••••••••••ı-•••• yenin 

00 
bet elinden fazla nezaret et -

d . bal . dil k yanma, er evrıme aynı va ar m-ı·nc ıu·· .... _ yo'-tur. 
cnızleri artık harp ıahalan ine lak haline gelmemış, ucu a· 1 ni k akt .... ....... • 

ırelmiılerdir. Japonya harbi Amerikan dar ç.apkm yaprak yavrularile la göğüs gerebi e ne, ar er- tarafından fransızcadan tercüme istisnasız Herkes Tarafından Takdir Edilen Halk bir kere hıtizamm leaetlııi ta 
topraklarına ııötürememiıtir ve 16tii - bahar başlangıcı sevimli ve za- lisine az raslanıyor! edilen bu çok cazip ve sevimli Senenin En Güzel Muvaffakıyeti darsa ondan sonra kendi rahatını yine 
renıiyecektir Fakat Amerika harbi Ja rütir! • hayvan hikayeleri serisi şu hilti- kendiei müdafaa eder. Avnıpada olda 
Pon topra~rına kadar ıötürmtlıtiir. Bahar, yarım düşünmeden va yeleri ihtiva eylemektedir: J E N M y L 1 M D ta cfbl biri arrasmı terkederek ileri.7e Artılı: Japon ıehirlerinln, Japon üslerL • ııeçecelı: olursa herlı:es bir atızdaıı in 
ilin, Japon sanayi merkezlerinin ve Bahar mevsiminin ilk günleri nm yoğunu ortaya koyarak 1 - KURT. 2 - ÖKUZLER. tizamm hakkını korumak için bafın-
Japon denizlerinde aeyrllsder eden Ja açılıp açıJmadı~ nesi varsa az 3 - BODUR KARA HOROZ. 4 prlar: 
Pon harp ve nakliye ıremilerinin emni- soğuk geçer, ortası yağm;1'" günde harcadığı için bir müsrif - KÖPEK. 5 - ÖRDEK ll.E <ISVEÇ BtlLBCLtl) - Heyi tleri cit:met Para Jle delfl 
Yeti tclllikeye ıirmittir. lu, son günleri sıcak! Eğer ev tir. ·Kaba süse ve göz kamaştı- PARS. 6 - FİL. 7 - Ktl'ÇtlK iLSE WERNER'tn" En Son Canlandırdıgı'" Kalp ve sıra le. •• 

ruzdan Hıdırelleze kadar süren ran lükse çok düşkün olduğun- KAZ. 8 - KOÇ İLE DOOAN. -----------
Yugoslavyada bu, birbirinden kararsız günler dan dolayı da bayağı ruhlu, son Bol renkli resimlerle özenerek Gönülleri Natmelerile Mest Eden Müsikal Bir 

arasında gerçekten hayalimizde radan görme, türedidir. Bahara basılJNf olan bu hikiyelerin ta- Sanat Abidesi 
l.janslann verdiii bir habere glire: ki baharı andıran bir gün olur- tutnmluhık dersi, ekonomi siya nesi 25 kuruf, 8 kitaptan ibaret Bayan Nimet Özbozlar ile pinde 

Sırbiatanda büyük bir pleyaıı vardır. sa çok kere 0 da, aksi gibi pazar ---'- .ıı.. ... ı.. ... 1. 200 k ......... ş A R K SINEMASINDA Yüzbaşıst Saim Cölak'm ve Baya Bir taraftan Sırp ntanperverleri di - N anladık .. seti ÖğreW&P:& ve •ew. ~ yaşa serisi uru., ... YA. Hikmet Özbozlar ile top ttsttetmen 
ter taraftan Sırblstaıım Kiallnc'i olaıa gününe raslamaz. e oy ma öğüd(l, kibarlık terbiyesi Kanaat Kitapevl lstan'bal Mahir tnergin'in f'Vlenme t6renler 
~cdiç kuvvetleri ve diğer iısal kuvvet le ise? vermek llzım!• ~ ·--:_ Görülmemiş rağbetlerle devam ediyor diln gece Sarıyerde askert gu1noc1 
lert araımda kanlı muharebeler olmak • ~ - Bugt.in saat 1 de ten7.ilAth matine ~ yapılmıştır. Toplanb saat 21 den sa-
tadır, General Mihailovi'1n lmmanda.- Bahar, üstümüzü örten bol~ Baharda bir kır manzarası: MARMARA'da ,.._ ___ •ı••••••••••••••••••-F baha kadar tam bfr neşe ve sıımlmt-aı altında çete harbi yapan kuvvetler Gök .m~.n Sirenaik ço··1u""dür·, 1 • yet içinde geçmiştir. 
t çeklerile dünyayı düğün zi- J ..... Y •-• lh • D bdebe A amet• Tarih. •--.. arık Ye diier motörlü vasıtalar kulbn yafeti verilen otel holüne, fakat bulutlar .aJır tanklar gibi ateş • fi tıpm- e ... Z - •• ~ Yeı:ıl evlilere sonsuz saadetler dOe-

~~~dır lı:l, lıU ftfte eYVel 27 öbür yandan da ölü arahaşuıa ve duman saçarak birbirini ko- Dünyanın harikalı bir GALA FİLMİ: rlz. 
nıarı ı941 de YusoelaTYada olan hii- ve taze açılmıf mezar bapna da valar ... Yer çamur deryası~ dere Sanat senfonisi: En büyük cihangirlerin önünde secde ettiği kadın: -----------
ktlınet darbesi ne Alman boyunduruiu benzetir. Dikkat ediniz: Hiç çi- ler kudurmuş, kabına sı~amıyor K L E o p A T R A O L Ü M 
ııu kabul etmiyen bir hii'lı:ibnet iktidar çek açmıyan. veya çam ağacı, ve fazla su yemif çiçekler ıslak s o N · 
nıevküne gelmifti. Yeni hii'lı:ibnet, eski baştan başa çiçek kesilen akas- yapağı kokuyor. Ağaçlara da do Ea1ci Askeri ve MOlldye B vtar 
hiiktmetıerfA ihmal ettiii müdataa yadan çok kibardır.Akasya köşe tumnağa gelmez, netamelidir mektepleri muallim ve mü~ 
terttbatuu a1mıya vakit batmadan ev- ye kurulmuş hantal bir ge~ şaka yapmağı bilmediji için ba- ÇARDAŞ TtlRKÇE mekll Alba7 Vetenner ve e < 
•el Alman lmvvetleri harekete ıeçmif hatırlatır; öbürleri fırak giymlf şınızdan aşağı soğuk damlalannı C L A U O E T T E C O l B E R T 'in Mebuau 
ler ve ban 'kuvvetleriyle tahrip ettik arln ·· le ·ı serpiverir. (MEHMET NUBt UR 
ler;, Belıırat tehrine ııirmitlerdi. Al. =gü~·r=b=üz=ve=n===go=v=ey=="=·============= Harikalar güzelliği ve yaratıcı dehasile AL) 
bir zaman aonra ela YqoslaY ordusu VB 1 - Maçka caddesi Arda apartımanm a 
'ok fiatün lmvvetlerin tazylld altında l:tlr BUGÜN .. c ____ , asnn en modem filmi: ALEMDAR ve M L L 1 vefat etmiştir. Kendisi Namıye Ur -
~eyi terke mecbur kahmıtı. Fa hn eşi. Melihat Mutuk ve resaaın 
kat ayni zamanda biltilıı dilnn iaWl- E L H A M R A 1 da Ot b•ıı• Sinemalaraını mahşer kalabalığına boğdu Salih Uralm babaııı. emekli Yarb 7 
tılara karp cete harplerinin Sırbiatua 1 D k omo 1 1 Film yalnız 3 gün gösterilecektir. Tam .~a~ ~aatlerinde gel~ mualllm Sedat Uralm kardeıı. Trab-
dlflannda baılacblım ıstreaım.tt. Ev Mel!.hU O fOf ı ıneniz rica olunur. Ayrıca: Dick Foran m butun seyredenlerı zonlu Kitabı Hamdi Ba&manm kayın 
~elt daiımk 'bir aarette makavemete "S ı A C. IKLAR titreten: biraderi ve eşi Şükriye Bqınanm 
1 llann, dfiıman kavvetlerfni baldalc- MERAKLI HEYECANLI 

1 

Y c A N 1 L E R E H R ı kardeşi, M. T. A. EnstitflsO Labc>-
arı 7erde yahut panya dtltilrerek tm- EMSALSİ7. FlL.'\I ratuvarlart MtldOrO Mahmut Mutu 
lıa, >becek •• miihtrnmat depolarım T k S •• ı ·· görenleri teshir ederek de. ..._ ____ •••••••••lliİİln••••••••·• kun kayın pederi, Trabzonlu tnceşr .. lblbıakaıe yollarım n naıtaıanm tab Ür çe OZ U ! vam ediyor. • dan Hadi, .'lacı, tstanbulda Hamt. 
rip eden ba kuvvetler çok geçmeden , ._ _________ rP --------------------- Tiftik ve yapağı birlitf Bflro şeft hiir YaplaY)'a bllkGmetfnin harbi~ 41•••••••••••• ... ·• Sami Ba,manm dayıları lzmlrde mu-
bazırlıiı YUifeei kenclieine Yerilen ce B u G n N tB allim Vedat Uralın. Saniha Cobanm 
ııeraı Mihalloviçin kumandam altında Ü ı I M E L E K YENİ B NEŞE.. ZEVK.. ve Atıfet Akatın. Trabzonda Rept, 
ıoo.ooo kiıilik muntuaıp bir ordu ba- ~--· Bu11ün Am Tadile G LMEK steyen er- GtlZELLIK ... DANS,... Salih, Sebahat Nalbant oıtumuı am-
line ıelmiıtlr. • "=' ,..- BEVO ve M"OztK FlLA l'alan teli. 

llırvatistmclan bcabDen Hınatlar- ., p E K s 1 N E M A s 1 N D A stNEMASINDA Cenazesi bugl1nkO Pazar gtbıil 61-.. Almanlardan nefret eden Balprlar y ıeytn Teşvfld:Y@ camilnde namazı kı-
da 'blı orclaya dahil balanmaktacbrlar. B R o A D W A ttnarak Asri mezarbia defnedilecek-
Bazı bynaklann Yerdllderl maltmata 
a6re Almanya YugoelaYJ'&la 400,000 Senenin en e~ell komall fiJMaerinl. gönneU.dirler. 1 tir. 

:~o~ulİt.ı~~~oOo~~4:. L o RE L HAR D 1 ÇILGINLIKLARI ı VEFAT 
~~_:~oo.L~ubalıar,.__ YeYS!.;..ooooeıa!.!!~Ddır • -. .. !!': ı;::,ıu;0a•:::~ !-ı!~net!~,tı,. ..... 
-unıar..... - _ •ı-- BAŞ ROLLERD.1:1• C"Hareai bustın &ile namazından _,. 

ICiıllııc'tn yani Nedfç ile Puellç'tn el BLQNDELL LANA TURN~ e~IFc camllnden kaldınlaralı: Fenlı:b 
llter bin ki•Ullc kuvvetleri vardır. Ba M E K T E p T E JOAN • C" r~~fA~!~ıC:S.lı:t~bmet. arktıl!a ınnııa-
l'akanııar m6ballga)ı olabilir, Fakat ~ E Q R G E S '- j U R p H Y rO<"u ı •• ,,. saflılı: dileris. 
l4ichailovich lmvvetlerinin Almanya Q IVt 

~try":~~ıcln~ rCRKÇE SOZLC' ŞAHESER tıAve Olark: RENKLİ MİKİ MAUS 
taarrua ıctn Yaıoıt&Y7&c1an ~ a Olarak· RENK L t M t K t M AV S Buni.in saat 11 tle tenziltillı matine ı ,l ___ ... Bugun_ .. _188_t•ı•t •de-ten•zi•l•lt•h•ma-tln_e ___ _ 9lec'blır otclata kanetlerhıin ,erine ave • ll 

Bulgar kuvvetlerini koyması tab!J gö - '9ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••# 
liilmektedir. 

lki Mesut Evlenme 
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Türk Endüstrisi 
Düzenleniyor 
~ tfastarar ıncıde 

AskerOk işleri 1 
~----Bl')'uıt a&kerhk şubeıin~n: 

1 - 3J7 li ve bu dotumlulula muameleye 
tlbl ylik•ek ehliyetn•meli kısa hi.zmetlilei- l'e
dek ıubay okuluna 

2 - 338 dofumlu \'O bu dofumlula~la mu 
ameleye dbi ebHyetnamulı • i<ıta bı;ımctliler 
haıırlık kıtuına 25/4/942 ırününde acvkcdi 
ler~klerdir. 

3 - MHktlr tarihte allkaltların oubeye 
müracaa-ıJan. • 

Fatih şubeıinden: • 
1 - Top. tef. Nuri ot Hayrullah Korııan 
2 - Tab. teıf. M. E•at of. Şir .. ı Gilçb1.n 

J - P tef. Hayrettin of. Fahrettin Cancı 
P. As. tej. Müılim of. Mehrnet Sevket 

Tayyar 18351. 
Karaetımrük Melek Hoca cad. Kömürcü 

çıkmaıı No. 90 da oturan Akir Karaca Erin 
hemen ,ubeye müracaatları. 

T!lN 19. 4. 942 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 

vazene oyunlarına istinat etme. 
sini bir ne\•i zafer telakki edıyor 
?u: ASon asrın muvazene politika 
~tılası Çarlık hareketlerine karşı 
ıstısmarlı garp Avrupası serma -
yesinin temayüllerine uygun bir 
hareket tarzını takip etmekti. Çar 
lı.k Rusyası toprak ıstiyor. Siyasi 
hakimiyeti yıkmak davasını gudu 
yor. Garp devletleri ise Türkive 
yi bir pazar ve ham madde ınem 
leketi haline sokmak istiyorlardı. 
Osmanlı iç ve dış politikası bu 
iki cümle ile hülasa edılebilir. tir. Fransa ve Ingiltere fabrikala 

Bir tarafta harp ediliyor, har. rmd.a kararlaşacaktır.,, d1yen 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalaym ı ~ ı------t 

\------ı 

23 Nisan 1942 bayramına mahst. 
fevkala~e Piyango Plauı 

ikram iye 
0

Adedl 
ikramiye 
Miktarı 

Lira 

ikramiye 
bin sonunda memleketın iktisadi Loyd George, bütün memleketler 
kıymetleri di.ışmana terk ediliyor. içın endüstrinin modern ınana51-
Bir tarafta muvazene temıni ıçin m en iyi şelfüde izah etmıştir. 
garp A vrupasının arzulan yedne Bu harp için sınai bünyenin e-
getiriliyordu. hemmiyetini kim inkar eder? 

Yaşadığımız günler her saniye 
Yani memleket gitgide açık pa şu hakikati tekrarlamaktadır. 

zar, ve ham madde memleketi "Askeri kuvvete sahip olanlar en 
haline sokuluyordu. Tıcaret mua düstri kuvvetine sahip olanlar -
hedeleri, kapitülasyonlar mem ! dır ... 
leketi yalnız büyük endüstriden \ me bugünkü harp şartlan gös 
değil, el sanayiinden, çıkrıkların teriyor ki, bir endüstrmin milli 
dan bile tecrit ediyordu. Bu şart mtiaafaa hizmetinde muvaffaki. 
lar içinde büyük endüstrinin ku- yet gösterebilmesi teşebbüslerin 
rulmasına imkan yoktu, küçük dağınıklık.tan kurtarılması. onun 
ve el sanatlannın bile müthiş bir kuvvetlerinin milli müdafaa ga
bozgun verdiği vatan istiklal har yelerine uygun olması, milli mü 
bine sahne oldu. dafaa bakımından rasyonal çalış-

• KAŞ~LERI 
BAŞ, D 1 Ş, NEZLE, G Ri P, 

' . 
ROMATİZMA Cümhuriyet rejimi memleketi maya hazır bulunması bir zaru

teslim aldığı zaman Türkiycde an rettir. Modern ordu ile ekonomi 
cak 375 baca demek caiz ıse en. yi birbirinden ayırt etıniye im -
düstrinin fidanlığı halinde idi. kan var mıdır? Bunlar birbirleri 
Lozan muahedesinin meriyete gir ni tamamlayan unsurlardır. Bu 
mesinden sonradır ki müstakıl bir bakımdan devlet Türk endüstri 
iktisat bünyesi yaratmak zarureti sini nizamlamak salahiyetini al
hıssedildi. Bu müstakil btinye an nıak mecburiyetindedir. Fakat 
cak endüstri ile tamamlanabilir- bu salahiyet endüstri müessese
di. Türkiyenin açık pazar ve yarı lerini bir iş birliğine sevkedecek 
koloni şartlarından kurtarılması esaslara dayanmaktadır. 

Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser. 
Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

lstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundar 
lıın No. 1!i9 

ancak bununla mümkün olabi - T"' k d .. t · mı· • T'" k 11 t' li d · ur en us rıs ur mı e ı 

rol ... d b g·· bı"r t f ve istikliı.li bulunduğu müddetçe 

Ticaret \7el{Metinin 15/4/1942 tarih ve 34037/303 sr..yılı emirleri mucibince muhtelif tip zeytinyağlariyle 
birinci nevi okkulu çamaşır sabununun İstanbul şehri dahilindeki toptan ve perakende azami satış fiyatlar! 
İstanbul Fiyat MOrakabe Komisyonunca aşağıdaki ~ekilde tesbit edilmi~tir. Bu fiyatlardan fazlaya satış ya
panlar hakkıNa Milll Korunma Kanununa göre takibat yapılacağı ilan olunur. 

gun en u une ara - . k b. 1;;1_1.: 

tan devlet, bir taraftan hususi ya~ayabılece ır. ~evzu te.ld.A.IU 
· ı ak ·ıu ··· edıyoruı. Bunun ıçın onu artık 

sermayesı ça ışar mı enam; .. d • • - 1 kett bil _ 
triyi kurmaya çalışıyor. ~gaugu me~ e e . : yaşaya 

Bizim büyük harp sonrasında mı:>:a_n. f~dek\:t.?n°~.ı:ıın .çe~
endüstrileşmemiz dünyanın çok vesı ıçın e mu aa e mıye un an 
mü~kül şartlarım yenmekle müm yo~tur. . . T .. k ·ıu . 

1 - l ııtlhaal mfnhıkalırınd•n: 
T eneke ite ge len yemeklik zeytlnyıijlar: 

Azami % 1,5 asitli ekstra ekstra 
" % 2,5 " Ekstra 
" % 3,5 Birinci nevi yemeklik .. % 4,5 İkinci ., " .. % 5 Sıra malı 

2 - R•flne yaOlu: 

1.tlhaal mıntakı· % 5 toptancı kin IJA
larrndakl F iyat vesiyle lgtanbul toptan 
( Kilo itibariyle) aatı!!J fiyatı (Kilo iti.) 

101 
97 
93 
89 
85 

120,50 
116 
112 
108 
103,50 

Perakende latanbu l 
utı; fiyatı ( Litre 

it i b arlyl e ) 
----~ ~~--~ 

120,50 
116 
112 
108 
ıo3,50 

kün olabilirdi. Bunun için "Tcş- . ~nun ~ç~ . ur mahlb' c~rru~ 
viki sanayi,, kanunu bu ihtiyacın sı .~çınde 

1
°1:1 ~y~ ~ 0 acık 

üadesi oldu. muessese erınd e
1 

t" , ile.
1
onom ~. 

şartları da ev e m gı ene<.!egı 
Bu kanun ~~ayyen bazı. v~sıf meselelerdendir. Bunun için, te

ları_ t~şıya? mu.esseselerın ıstıfa- sis maliyetinin asgariye indiril -
desın~ temm edıyo~u .. Bu kanun mcsi, düşünülmüş, endüstrinin 
mu~ıy~tl~r esasına ıstI?at ederek memleket bünyesine nazaran tcv
endustrının her ne şekılde olursa zii için lüzumlu olan mücssese
olsun kurulmasını kolaylaştın - lerin tesisini kolaylaştıracak ça~ 

Tenekeli 100 119 
110 

119 
Tenekesiz 100 

3 - V ar it lle gelen •a bunluk ve P rlna yaöları: 
Sabunluk yağ 82,50 91.61 

74,29 Prina yağı 66 
4 - Sabunlar: 

Y0
0
rdu.b 

1 
.. d "T .k. relere baş vurulmuştur. 

Birinci nevi kokulu çamaşır sabunu 
(Çuvalsız) 68 78,25 86 (Kilosu) 

n eş yı ıçın e eşvı ı sa-
nayi,, kanunu vazifesini yaptı. ~ynı Za.I_!lall:da bu kanunda .sı· 
Hatta daha on beş yıl tamamlan !laı .~aın~at fiya~~arının as~ı:ırı~e 
Jlladan bu kanunun yanında bazı mdı~~~e~ı, .en. yu~sek ka lı~nın 
kanunlar yer aldı. Bugün artık temını ıçm iktısadı .ve te~ik. 1ş: 
bu endüstrinin muafiyetler sis- letmelerm rasyonalıze edılmesı 
teminden istüade ederek yaşama şart konulmuştur. 
sına lüzum kalmamıştır. Kalitenin muhafazası, i..'ıtisas 
Vakıa yeni kabul edilecek ka. sahibi, iş kuvvetlerine ihtiyaç 

nun projesi kurulacak endlistri- gösterir. Bu nokta üzerinde ısrar 
nm himaye edilmiyeceğini soyle. la durulmuştur. 
miyor. Yüzden fazla işçi kullanan mü-

Bilakis bu yeni kanun mua:fıyet esseseler kurslar açmiya \'e işçı· 
sistemi yerine başka usullerle en lerini burada tahsil ettirmeğe 
dustrinin inkişafına yol açmakta mecbur olacaklardır. 
dır. İmtiyazlar ve prim esasrnı ka Sınai mahsullerin müstehlike 
bul etmek suretile yeni endüstri hilesiz varması esası da dü~üniıl
kanunu kurulan ve kurulacak. müş, standardize edilmesi ve işa
olan endüstrinin milli müdafaa retlenmesi esası da kabul olun -
teknik şartlar, ve ekonomik ihti. uıuştur. 
yaçlar bakımından tanzimi işini Teşviki sanayi kanununun yeri 
ileri sürmektedir. Arfik memlc - ni alacak olan bu yeni proje mem 
ket müdafaası ile memleketın en leketin milli müdafaa zaruretini, 
dustri potansiyeli arasındaki teknik ve iktisadi ihtiyacını tat
münasebcti idrak etmiyen kimse min gibi üç esaslı vasfı haızdir. 
kalmamıştır. Sosyal bakımından bu ka?un mil 

"Bu harpte istihsal her şeyrlir. liyetçi, halkçı ve dcvletçı karak
Harp talii Polonya ve Belçika teri ile inkılabımızın mühım e
sahnclerinde tezahür ctmiyecek - 1 serlerinden biri olacaktır. 

Kambiyo Memuru Ahnacak 
T. C. Ziraat Bankasıı Umum Müdürlüğünden 

:Ankara, İstanbul ve İzmir şubelertmızde çalıştaılmaJı. ve 3659 sayılı 
barem kanunLl hlikümlerl dairesinde 85 - 210 lira aylık verilmek llzere 
lüzumu kadar k:ımbiyo memuru, şef muavini ve set alm;caktır. 
A - Taliplerde aran nan vasıflar şunlardır: 

1 - Askerllğini yapmıs olmak. 
2 - En az lise mezunu veya o derecede tahsil gôrm\ls olmRk, 
3 - !stihdamına mani bir hali bulunmamak, 
4 - Yaşı yirmi birden aşağı, otuz beşten yukan olma~ak, 
5 - Şet ve şet muavinliği için daha evvel kambiyo l~lerinde müma

rese sahibi olmuş bulunmak, 
6 - Fransıcıa, İngilizce, Almanca dillerinden bir .ine hakkiyle vakıf 

bulunmak (Bu dillerden flclsine Aşina olanlar tercih edilecektir.) 
'1 - İstenecek vesaiki ibraza ve memurluk taahhütnamesfnJ imzaya 

Amllde olrna.k. 
B - Talipler lisan ve mesleki bilgileri hakkında yukarıda yatılı şube
lerimizde 28.4.942 tarihinde bir ehliyet lmtlbantna tAbi tutulacaklardır. 
C - isteklilerin Ar..kara. İstanbul, İmılr şubelerlmi'ıe milracaat ederek 
(imtihana girme kartı) almalan lAıımdır. (4020) 

. 
Radyofar Mütehassısı Aranıyor 

UMU M O EPOSU t 
G.ll A T& - && 1 D " AH ıa/ıc 

Th.üAF,fLONICA • T'ft- :«' 

Örfi İdare Komutanlığından 
Örfi İdare Komutanlığı İstanbul ve 

Çanııkkale mahkemeleri için en az 
75 lira ücretle E.:rkel<· iki daktilo a
lacaktrr. 

Kabul ıeraltl: 

1 - Serl ve h:ıtasız daktilo yaza
bilmek, 2 - Aııkerlikle ilgili olma
mak, 3 - (Sınht durumu hakkında 
rapor,) Hilsnühal sahibi olduğu hak
kında emniyetten vesika. 

İsteklilerin Nisan 942 nih.ay~tine 
k'adar (Tatil günleri hariç) her gün 
Örf! İdare Komutıınltğı birinci şube
sine müracaatları. 

Mübaşir Alınacak 
latanbul MOdde!umumlUfinden: 
htanbul adliyesinde açrk bul•ınan (1000) 

kuruı maaşlı mubatirliklerc mUubalca ile 
mfinasipleri alınamak Qzcre 27 nisan pazar• 
tul eiınO 10,5 da Adliye binatı ~tltllphane· 
ıınde yaprlııcaktır. Memurin kanununu" • ıln 
en madde•inde yanlı ,anlan hah olan talip 
l.rin muktızi vedkalariel birlikte imtiha" ell 
nOnden bir ınn evveltne kadar hıa.,lıul ad· 
iye encUmenine milraeaatları. 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden -e-e-,ı-kt-.,-s-u-,h-lc-r•--M-em--ur-ıu_§_u_n· 
Radyofar tesisatır.da ihtisas sahibi bir teknisyene ihtiyaç vardtr. Ta- dan: 941/1096 _ Bir alacağın temini 

lıp olanların ehliyetlerini gösterir vesaikle işletmemiz Kıyı Emniyeti şu- istırası için tahtı hacze alınıp paraya 
bt'S r.e miiracaatl&rı ( 4642) çevrilmesine karar verilen iki reis 
,ıııı•ıııı•ıııı• ıııı•ıııı •ııı ı•ıı ıı•ıııı•ıııı•ıııı• 11' •ııııl\ inekle bir dövenm 27/4/942 tarihine ::; 1. D E A L B u R o • , mUsadif Pazartesi gi.ınü saat 14 den 

1- :; saat l~ ya kadar EmirgA.n Maslak 
- · - caddesı 20 )l'o lu evde açık arttır-

: Y l'-t t O kt G ASSQN 1 ma suretiyle ·paraya çevrilecektir, 1 azan : K ISa 0 OrU ::-, ~ Muhammen kıymetlnin yilıde yetmiş 
= 1)iyor ki : "Az masrafla iyi iş yapmak. para kazanmak 1 besini bulmadııtı tak~rde i!Unc~. art-

. · "l Ü ,, tırmast 30/4/942 tarıhine musadif il ıstıyorsanız, UEAL B RO yu okuyunuz"" = Perşembe günü aytıi •yerde ve ayni 

r:ı Satış yeri: TAN fstanbw I saatte eı: cok arttırana i~alesi icra 
• edilecektır. Dellalıye vesaır masra!-

F• f 50 K !ar alıcıya aittir. T..ıiplerin yevmfi 

•= ıya 1 uruş = mezkıir ve saatte mahallinde hazır 

J bulundurulacak memuruna müracaat 
\. lllll ll• llll •lll l •ll ıı •ıı ıı •ıııı• ıı ıı•ıı ıı• ıııı •rrıı• 1111• eylemeleri ilAn olunur. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000,009 Türk Lirası 

Şube ve Ajans Adedi : 265 

7.iTai ve Tir.ari Her Nevi Banka Muamelefp,.t 

~ara Biriktirenlere 28,800 Liro 

iKRAMiYE VERiYOR 
<aat Bank11ında kumbaralı ve lhbarıız tasa rr uf hesaplarında en u ~ 
ıef bulunanlara senede 4 det. çekilecek kul''a ile .. aOıdakl pllna ~&· 

re ikramiye daljıtı ıacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Ura 
• • !100 • 2,000 .. 
• .. 250 • 1.000 • 

.Q .. 100 " 4.00CJ • 
ıo • 110 " s.oocı • 
20 • 40 • 4,800 • 

ı eo • 20 " S.200 • 
KKAT: Heuplarfnda kl pıralar tılr nne iç inde !10 lll'adan af84ı dO, mt· 

·nlere ' ikramiye çrktı!lı takdirde % 20 fuhıılyle verllecektll". Kur'alar 
'lede 4 defa, 11 l!ylOI, 11 Blrl11clklnun, 1' Mıl't ve 11 HHlran 

tar lhle ,.ln if' celclleeektlr 

lzmit Deniz Satınalma Komisyonundan 
Clnal . Kilosu 

Mu hammen bede il 
Lira 

Teminatı 

Lira 

SJlır eti 10,000 7000 525 
.. .. 20,000 14000 1050 

1 - Yukarıda miktarı yazdı sığır eti iki ayrı tıartnamede olmak ü
zere ayrı ayrl ıkincf defa kapalı zarf usullyle eksiltmeler! 25 Nisan 1942 
Cumartesi günO saat 11 ve 12 de İzmitte Tersane kapısındaki komisyon 
blnasmda yapılacaktır. 

2 - Şartnameleri . bedelsiz olarak komisyondan altnablllr. 
3 - Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sa11lı kanunun iste

diği Ticaret vesikalarını ve yukartda miktarı yazılı temlnatlarlyle bir
likte tanzim edecekleri tekli! mektuplarını belli giin ve saatlerden tam 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri, ·4358) 

1 
Tutarı 1-------

1 
1 
2 
6 

20 
40 
80 

400 
4,000 

80,000 

50,000 
20,000 
10,000 
5,000 
'2,000 
1,000 

500 
100 
10 • 
2 

Llra 

50,000 
20,000 
20,000 
30,000 
40,000 
40,000 
40,000 
40,000 
40,000 

160,000 

84,550 YekCın 480,000 
Umumf b ilet talıt haaılatınrn % 60 ı 

ikramiye olarak t evzi edilecektir, 
Ta m bllot 2, Yarim bllet 1 Liradır. 

· Deniz -Levazım SatınaJma Komisyonu İlanları 

• 
1 - Mevcut evsafı mucı'bince tahmin edilen bedeli (2843.50) lira o• 

lan 100 ton kok kömürünün 20/4/942 Pazartesi günü saat 15 de Kasmı
paşada bulunan Deniz Levaznn satın alma komisyonunda pazarltğı yapı
lacaktır. 

2 - Kat! teminatı (426,53) kuruş olup :şartnamesi her gün i:ı saati 
dahilinde mezkılr komisyondan bedelsiz almablllr, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesikalarla birlikte adı 
geçen komisyona müracaatlan ilan olunur. ( 4576) -· 40000 Desimetre!? Amerikan vidalası 

1000 Adet Meşin 
1 - Tahmin bedeli, cins ve miktarı yukarıda 

malzeme pazarlıkla alınacaktır. 

8240-00 813.90 
5426-00 1236.00 
gösterilen iki kalem 

2 - Vidahnın eksiltmesi 22 Nisan 942 Çarşamba günü saat 15 de 
Meşinin keza ayni günde saat 15,30 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerln her gün ve l"azarlığa !~irak 
edeceklerin de belli gün ve saatlerde Kasırnpa:ıada bulunan komisvonda 
haıtr bulunmalan. (4698) 

"""""' SOOO Kilo SIGIR ETi 
1000 Kilo Koyun eti 

Yukarıda clns ve miktarı yazılı iki kalem etin 21 NİSAN 942 Salı 
günü saat 15 de pıızarhkla eksiltmesi yapılacaktır. 

isteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyntlara göre he
saplanacak katı teminaUariyle birlikte Kasmıpa:ıada bulunan komisyon• 
da hazır bulunmaları, (4701) -ı Adet Rrinell sertlik (Hidrolik ile işler ve bu hidrolik el iJe ldar~ 

Ölçme Aleti edilir) 
1 " Degaussing Bridgemeğğri 
ı ,. Degaussing Ampermetresl (200 amper taksimatlı) 
1 " Degauı<sing Volt - metresi (Asgart 220 volt taksimatlt) 
Yukarıda va'lılı dört kalem aletin 20 Nisan 942 Pazartesi günü saat 

14 de Kasımpaşada bulunan Deniz levazım Satınalma komisyonunda pa
zarlığı yapılacağwdan isteklilerin belli gün ve saatte mezkür komisyona 
müracaatları ilfü1 olunur. (4697) -ı - Tahmin edilen bedeli ( 14272) lira olan arap sabununun 24/4/ 
1942 Cuma gÜ1'1ü saat 15 de Kasnnpaşada bulunan Deniı. Levaztm Satı
nalma komisyonunda pazarlığı yoptlacaktır. 

2 - İlk teminatı (1604) lira olup şartnamesi her gün iş ,aatJ dahi
linde mezkur komısyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği veııafkle birlikte belli 
gün ve saatte adı geçen komisyona. müracaatları il~n olunur. 

(4546) -1 - Tahmın olunan mecmuu bedelı (1552) Ura (50) kuruş olan 
( 1500) kilo toz şekerin 21 Nisan 942 aSU iilnil saat H,30 da pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. . 

2 - Katı teminatı 232 lira 88 kuruş ol11p :şartnamesi her g!ln komis
yondan fllınabilir. 

3 - İstekl ilerin belli gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan komis-
yonda hazır bulunmGları. ( 4699) 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden 
1 - Hava birlikleri için kapaklı olmak üzere muhtelif büyüklükte 

(60) adet yemek kazanı pazarllkla satın almacaktrr. 
2 - İsteklıler 27.4.942 Pazartesi ~ü saat 15 de Yeni Postahane 

karştsmda Büyü:t Kmacıyan han ikıncl kat 9/10 numarada Hava Satı-
nalına komisyonunda bulunmaları. (4643) 

.Devlet 9emiryoiları ve lirı:an!arı işletme idaresi ılanları 
Muhammen bedeli (7020) lira olan muhtelli eb'atta 3900 kilo oto

oüs ve kamyon makas ı;eliğl (25.5.1942) Pazartesi gil110 saat (15,30) on 
beı buçukta Hııydarpaşada Gar binası dahilinleki komisyon taratından 
kapalı zart usuliyle satın alınacakttr • 

Bu işe girmek tsttyenlerin (526) lira (50) kurusluk muvakkat temi
nat, kanunun tayir ettiği vesikalarla tekllflerinJ aı.uhtevf zarflarını ayni 
(Ün saat (14,30) on dört otuza kadar komisyon reJ.diğıne vermeleri ıı.. 
mndır. 

Bu fıse alt ıaı:tnameler komisyondan parasu olara.lı: dağıtılmaktadır. 
(4293) -Aşağrda miktarı, muhammen bedell ve teminatiyle istihsal mahal-

leri gösterilmiş olan 21 kalem balast kapalı zarf usuliyle satın atmacak
tır. Mil.nakasa 4.5.942 Pazartesi günU saat 11 de ıirkecide 9 i~letme bi
nasında A. E, komisyonu tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin teminat ve kanun! vesikalarım muhtevi kapalı zarfların! 
ayni gUn saat 10 a kadar komisyona vermeleri lAznndır. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmPktedlr. (4614) 
Muhammen bedel Muvakkat t e mlna 

Ocak mahalll Miktar Lira Lir• 

Kilometre 27 - 41 6750 M3 21937,50 1645,31 

~ablp ve neşriyat mftdflrft: BalO L6tfl Oördtlncfl. 
Gazetecilik ._ neşriyat T. t.. Ş. TAN matbaan 


