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AİLE ÇEMBERİ Kupo: No: 

Edip Alldre M:orT&'claa 1. H . ..._ ~ 
dan dlllmlze çevrllmlş olan bu romanın tlyatt 100 
kuruştur. 10 kupon getirecek okuyucularımıza ro_ 
man yalnız 50 kuruşa verilecektir. Bu kuponlnn 
aaklaymız. 

'--~~~~~~~~~~~~_J 

Ucretli memurlar ma-
aşlı kadroya ecek 

Vekalet müsteşarlarının hazırlamakta 
oLdukları 'mühim bir kanun '/Jtojesr 

Ankara., 18 (\'akit muhabirin
den) - Bütün Ü<'retli kadroların 
nıaaşlı ka:lrolara nakli hususunde 
VekAlctlerin hazırladıkla.n cetvel
ler Başvekiilete verilmiştir. CeL 
:velleri Başvekalet müsteşarı Ce -
nıal Yeşilin reisliğinde topla.nan 
VekAlet mllste.,cıa.rhrmdan mlirek
kep bir komisyon tetkike baş1.a.mtş
tır, KonıHyon tetkiklerini tamam. 
ladtktan sonra bir kanun layihası 
haznianara.k meclise verilecektir. 
Llyilia kanun olunca haziranda ye.. 
ni bütçe ile ta.trikine geı,:ilecektir. 

Vişide 
Lav al 

hOkOmeti 
Yazan: Asım Us 

Ui.}ihada yer alacak esaslara göre 
Vekaletin mevcut ücretli karlroları 
birer derece indirilmek ı:1urctiJ.c 
maaşlı kadrolara eklene<>ektir. Bu 
suretle ücret kadrolnn ilga edil
miş olacak, maaı;ı kadroları yeni 
vaziyete gfrre tesbit edilecektir. 

Diğer ta.raftan memurun ücretli 
vazifede geçen çalısına müddeti bu 
defa nakledileceği maaşlı memuri
yette geçmiş sayılmnsı ıçin IAyiha
ya hükilm ilave edilecektir. Bu 
suretle Ucretten maaşa geçecek 
memurla1ın kıdemleri mahfuz tu-

Llval 
kabinesi 
kuruldu 

--0--

Amerikada 
ifşaat 

tulacaktır. Bazı dairelerde iş hu. 
susi.retlerinc binaen küçük memu
riyetlerin üc:rcUc btrakılmalan 
muhtemeldir. 

Diğer t.nraftan öğı-endiğime gö. 
re ücretten maaşa geçen memurla. 
rm tekailtlUk vaziyetlcrhıi tanzım 
rdecek l:Y:r .Ü;}ihanm da hazırlan
ması mukarrerdir 

Ü C"rete geç:.en ~i.Kldetlerin mu
a~~en bir krmımın maaşta geçmiş 
gıbı sayılarak tekaütlük müddetine 
mahsup cdilm i tasavvuru var
dır. 

Alman ağır tanıdan 

Şark cepllellade 

tarafından bombardıman e<lllf"n 1ıe ynngm bombalan 

Türk-Bulgar 
ticaret 

anlaşması 
Sotya, 18 (A.AJ - D.N.B. Nazır. 

!ar heyeti 15 Nisanda yUrUrlüğo gl. 

ı ren yeııl Bulgar • Türk ekonomi 
anlaşmasını tasvip etmiştir. Eşya 

mübadelesi husust takas yolu Be 
yapılacaktır. Yeni anlaşma 27 ma 

yıs 1935 anlaşmasmm yerine geç. 
mekte ve 15 Nisan 1943 e lcadnr yU
rUrlUkte kalmaktadır. Eğer anlaş. 

ma yUrUrlllğün tarihinden iki ay ön.. 

ce taraflardan birisince !cshcdn· 
mezse otomatik surette uzayacak· 
tır. 

TOKYO 
Yokohama 
KOBE 

Amer,kan tayyare
leri taraflndan 
bombalandı 

J,omlra, 18 (A. A.) - Tokyo 
lJil<liriyor: 

Japonya doğu kısmı müdafaası 
umumi karargahı, Tokyo çe vresi• 
nin muharebe baş-nd3.Il.beri ilk de .. 
fn ofar:ık cunıa..'"les: günü öğ eden 
sonra havadan taarruza uğmdığr.. 
r.1 bildirmektC<l.ir. Karargüb teb

--------------1 ıiği şimdiye kadar akıncılardan ü

Birmanya cep esinde 

Müttefikler 
Petrol kuyularını 

tahrip ettiter 
-o---

_Japonlar 
Panay 
adasına 

asker çıkardı Fransa.dan gelen haberler Vişldc 
ı..,·al'ln yeııldeu yüksek salahiyet
lerle İl bıaşma geldiğini gösteri
yor. La.vn.l'ln adı Fransa<1a başlı 
başına bir programdır. Onun için 
yeni kabinenin resmi programı 

Uin edlhnekslzin ne yapacağı t&h-
lblıı olunabilir. . j 

Peten bir ay evvel 
Laval'i kabineye almr 
yacağıni söylemişti 

Almanlar 1000 Moskova Elçimiz 
çUnün düşürüldüğünü ve uçakla .. 
rm BPhre birçok istiltametlc.rden 
geldiklerinin bilindiğıni illve et• 
mekteclir. 

Yeni nellıi, 18 (A. A.) - Bk· 
ıa:ınya cuma t!!bliğl bilhassa §Öy• 
le demektedir; 

trrevadi cephesinde dllşmarun 
ee.ğ kanadmı.ıza. yaptığı §iddetii 
00skı yüzünden JruvvetlerlınJz Ma.. 
guve şimaline çekilmi~lerdir. Yc
nangyo petrol sahaları ~e yaramı

yacak hale getirilmiştir. 

Fwom mağlubiyetten ve Al
nıanraya 'kayrtBız ~rtsız blr müta
reke ile teslim olmasından sonra 
iktidar melkllnc gOÇeD l.Aval vak.
tile ne yapaca~·1nı ~ıkça. söyl~ 
.. o ftldt Laftl'İll ~ .. 
ted.iği ,eyler. m&l'Ct)al Peten tara
fmdruı reddedilmişti. Fransız dev
let reisi ile lıllkfımet reisi arasm
da çıkan ihtilaf Laval'in çekilmesi 
~.le netlcelenmişU. Aradan geçen 
zaman ıç·ndo Almanlar birçok de. 
'"' Lanl'i iş başına getlnnek ist.e
dilcr. Faknt mareşal Peten tara
fmd:ın gösterilen muhalefet Uzeri
•c muvaffa'k olamadılar. Onun i. 
dn birçok defa nf,"TI' tehditler kar. 
§18ında bile mnrt'..ıınl Pet enin iste
nıedlği bir sahsiycte kıır§ı Lu de
fa ycnlden el uzatmıı; olması hay. 
li manalı hfıdlse<lir. 

J\caha Jt'ransız devlet reisi Da8ıl 
olmo!Jtur <la tlUn-0 kadar hllkümet.e 
geçmesini 1 temcdlğl La\·al'I bu 
defa I~ bıışma ç.:ığınnı~tır! Bu ça
ğırış Almanlann büyük bir tehdi
di altında mı. yoksa mareşal Pe.. 
ten l.ava1'in lıUkümetc geçmesinde 
kendi kanaati ile Fransa için bir 
lnenfaat mi bulmu.5tor! 

\."işi, 18 (A.A.) - D. N. B. son 
dakikada çıkan bir tı;kmı güçlük. 
lerdcn,j<?t~,t..,Y.cni~-ka'b;ııe
ll!(nlii ~ bir parga g~ 
miştir. lyi bir kaynak.tan gelen 
haberlere göre bu gllçlilkler az çok 
halledilmiş olduğundan ap.ğıda ya
zılı kabine listesi kat'i telAJtki cdi· 
lebilir: 1 

Hükflmet reisi, Hariciye, Dalıii
Ye ve haberler .nazırı: Pierre La. 
val, Hariciye devlet sek. : Benoit 
Mcsclıin ve Fernand de Brion, ha 
herler devlet se-kreıcı;; Ma.rioo, 
Polis genel sekreteri: Bootejo, Da
hiliye nazrrlığıMa. idare genel sek
reteri : Hila.ire, Devlet reisi nez -
dinde devlet sekreteri: Amiral 

(Devamı Sa. 2 Sü 5 de) 

istihkam 
ele geçirdi 

20 günde 812 Ru• tayyarui 
dütürüldü 

O -

Sol'Yetler de bl~ok mlistahkem 

mevki al<lı'klamu bildiriyor 

Berlin, 18 (A.A) - Alınan ordulu 
başkuma.ndanlığınm te bilgi: 
Doğu oephe.ıılnde dllşmanın blr kaç 

mahaill hücumu püaktııtaımuştUr. 
Karadenizde Alman bomba uçakla

rı düşmanm 7000 tonluk bir ticaret 
gemisini batırmıştır. 
Doğu cephealnin merkez ve §imal 

(Devamı Sa. 2 Sii. 2 de) 

lli<liselerin gellsiml nz.iyetin i
kinci l}eklcı <laha yakın olma~ı ihti. 
lnalinl kuvvetwndiriyor: zira, A
trıerikanm harbe girmesinden son. 
l'a Alınanyanın tnglltereye kar51 
lrliicadel~e dc,·am idn Fransanm 
l'ardmuna ihtiyacı artmı~tır. Bn 
ihtlya«; sc\'ki ile Almanya Vişi Fran 
Hasma dllne kadar muvafakat et
trıediğl ııulh ~lannı bugün mem
ftQDlyetle verdi. Diğer taraf -
tan Rmıya ilkbahar taarruzunda e
Zildiitl takdirde Almanya ile anla<:
ntamakta t!lra.r ~östcrttek bir Fnuı 

Şark oopbeelnde tanklarla yapdao barek&k gösteren lkl ree1m 

Abdullah Tukay 
Dün gece bir toplantı 

gapıiarak anıldı 
sa daha bftyilk t&J.ylkler altmcln Şimal Tllrklerlnln aevilml§ halk p.· 
lıiitUn bUtitn harap olabilir. Bu iti. 1 • ı Abdullah TUkay, ölUmQnUn 29 uncu 
harla Avrupa vaziyetinde Alman- yıldönümü dolayialyle, dün gece bir 
lanm FraM& ile anlaşmak arzu- topıantı yapılarak anılmqtır. 
!>Unun Vlşl lıti!<fimeti rnrafınilan da Toplantı Türk KWtur Blrllgince ha· 
düne nisbctle dAha müsait karşı- zırlanmış ve Beyoğlu halkevinin Nü_ 
lık buhnasmı gerektiren yeni !ilart. rüzıyA sokağındaki salonundan istifa-
lar \"ardır. de olunmuştur. 
İşte Almanya He FranAa bn ıı.art- • Oraların tabiriyle (Dua mecllal) §i

lar altmda birbirine daha 7.iya<le mal asıllı olub şehrimizde yerleııen 
~·aldalJJYor gibi ~öriinüyorl:ır. Bu ailelerin kız ve erkek gençlerinden 
;\"alda..'Jllla 7.am&nla dahn zl~·ade ar. bir kümenin söylediği İatlkl&l marıı 
tnhlllr. &lkf lptj(la ~zli; sonra a. ardınca luilkevi reisi Bay Ekrem TUr'. 
"•k olarak Almanya Ue Fnmv.İım un kısa bir söyleviyle açıınuı ve bU· 
itıgilt.('re:v~ kar.ııı muharip \ 'a:r.iye- yük Türk §&irinin bir köy çocuğu ola.
tin.- geldiği bDe göriil<'hllir. Bu rak doğumlyle başlayıb 8 milyonluk 
hllilaha:ı:.aya göre Vişlılc I..aval bü- bir kütıe'nln mllll bir Umldl olarak 
lc!ımettnln iş baııma gef;mesl A''Ttı· parlayan ve 27 yıl sonunda vereme 
Pa h:ırblnde yf'nj bir hac;mı f e<: d l kurban giden hayatı anlatılmışttr. 
edeccıJ< muhik bir lıstl: .. ~-1 · Sahnenin önünde Abdullah TUkay'm 

Parla konıoloıumuz 

J\nkara, 18 (Vakıt) - Münhal bu. 
1 Jllaıa Hariciye umumt kAtipllği ikinci 
tnuav1nlltıne Paris konsolosu Cevdc 
Un tayın edllmesi kararlaşlDl§tır. 

bUyUtülmU§ bir reamt çiçeklerden bir 
çerçeve fçlne alınml§ duruyordu; bu· 
nun yanında da ilk eserleriyle Abdul
lah Tukay'ı en çok cezbeden gimal 
Türk edibi Ayaz labAkıy bu gece biz. 
zat hazır bulunuyor ,.e Tukay'ın ~de

bi şahsiyetini izah edlyordu. 

''1887 ııubatında d<>tan ve 1918 ııl
aanmm 15 inde ölen Abdullah TUkay, 
milliyetçi, halkçı bir §81rdl. Blzim 
.Muhammediye ile Ahmedlyenln tesiri 
altında yetf§ml§U: • Ne sağa, ne aola! 
Ben dalma ileriye gider ve önUme çı. 
kan engele tekme vurub geçerim! 
diyen temiz ahllklı bir gençti. Ferdi 
aşlt ve ihtiras onun bilmediği bir 
mevzudu.,, 

Ondan sonra yine §imaill gençlerle 
ve dört yaıımdan yedt Y8fllla kadar 
miniminiler TUkay mal"§mı, (Tuğan 

dil) şiirini terennUm etU ve Saniye 
ve Aliye AydagUl ile Tüzer Bayçln 
birer şlttını okudu. Sonra, tanınmı§ 

muh&rrlr Muharrem Feyzi Togay, 
Tiıkay'm garb Tllrklerf arasındaki 
mevkilnl anlatarak ölllmU ve hayatı 
Uzerlnde yazılan yazıları hatırlattı 

v~ p1rin yedi aeklz yıl kadar kıaa 

bir zaman lçiıı.de Türk Aleminin b • • 

büyUk parçasını nasıl fethederek na_ 
sıl milJetler arası bir kıymet olub 
çıktığını ve dilde naaıl bir örnek ede
biyat yarattığını gösterdi ve üç buçuk 

{Devamı Sa. 2 Sü 6 da) 

Tokyo, 18 (A.A.) -Tokyo ve Yoko 
lıamanın dllşman hava kuvveUerl ta
rafından bombalandığı resmen bildi. 
rllmektedlr. 

Şantrapelska..l& (A..A.,.) _ ~eya,. 
yapılan bava akını baklanda .Japon 
radyosu §Öyle diyordu: 
Dllşınan bomba uçaklan harbln ba

§Indanberi ilk defa olarak Tokyo lLs. 

1 tünde görünmüşlerdir. Akın cumarte. 
sl günU öğleden az sonra yapılmı§ _ 

Askert binalarda hiçbir hasar ol _ 
mamışhr. Mektepler ve hastanelerde 

Çungking, 18 (A. A.) - Çin 
ı uma a}.-jSJP teJ>liii • 

ı
tır. 

A.DA..c .. , .to l .-.. .. J - .ııllu.11ı.vva hasar olmuştur. Bu taarruz halk ara. 

büyük elçimiz Ali Haydar Aktay me· ' ııında §iddetll bir infiali mucip olmtl§. 
zunen Ankaraya gelmektedir. (Devamı Sa. 2 Sü -t de) 

Doğu Bimıanyada S:ılveen ımı 

ğı boyunda taarruz hareketleri ya· 
pan Japonlar ağır kayıplara uğ -
ramakta.dır. Siyam hudud boyun_ 
da Narenni eynletine giren Japon 
5ncüleri, eyalet merkezi olan LOi .. 
kırt'in 20 kilometre kadar cenu -
btmda bir noktaya va.rmışlarsa da 
Çjnliier tarafından püskUrtulmii3• 
ler ve muharebe meydanında bir 
hayli ölü bı:ralaruşlardrr. 

(Devamı Sa. 2 Sü • .1 deJ.. 

Beledivece artırı
lacak· resinıler 

Nakil vasıtalarına, elektrik, hava 
gazı, telef on, otel ve pansiyon 
Ocretlerin8 zamlar yapılacak 

Bugün hAlc-n tatbik edilmekte o- !anarak tatbik edilmek üzere Da- ı Bu kanunun ımühim maddeleri 
lan 423 numaralı vel'gi ~e resimler hiliye Vokiıleti tara.fmda.n Beledi- şunlardır: 
kanununa ye-ni bir ek kanmı. ha.zrr- yeye gönderilmişfü. (Devamı 3 üncü sa.hlfede) 

Almanya ve 
Fransa ya 

hava 
hücumları 

--<>-
lngilizler tahribatın 

büyük olduğunu 
söylüyor 

22 ingiliz bombar
-dıman tayyaresi 

düşürüldü 
I .ondrn, 18 (A. &.> - B. B. C: 
İngiliz tayyareleri Almanyaya 

ve ~mali Fransaya fasılasız hU -
cumlRrma devam ediyorlar. lngı • 
tiz bombardıman tayyareleri, Al • 

(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

Vilayetin tebliği 
El konan hububat değir
menlere teslim edilecek 

btaubul VUAyetindoo tebliğ olun. 

muıttor: 

ı - 2/17H4 numaralı kararname ı. 
le beyana tabi tutulan ve elkonan, 
eghas elindeki buğday, arpa, yulaf, 
çavdar, mısır, mahlQt ve bunlann un. 
lan !lA.Iı tarihinden itibaren 15 gOn 
zarlmda qağıda yazılı mahallere be. 
dellerl mukabilinde teJ1llm olunacak. 
tır. 

A - Bir ve bir çuvaldan :tazla mlk. 
tardakl hububat ve unlar ofisin Ka • 
sımpaşa, Hasköy, Ayvansaray, Balat 

ve Tophanede mumhaııedeki değir_ 

menlerine sahipleri tarafından tes lim 
olunacaktır. 

B - Bir çuvaldan az miktardaki 
hububat ve unlar beyanname sahiple. 
ri tarafından nahiye ekmek iaşe büro. 

lanna teslim olunarak mukabilinde 
makbuz alınacaktır. 

2 - Ellerindeki hububat ve unlaı 
beyan etm~ olanlar ekmek kupanı • 
n mukabilinde ve her bir günlük ku 
pon içln aşağıda yazılı mlktarda un 
ve hububatı mahsup ettireblleceklerll\ 
den bu mahsup muamelesi içln nahL 
yelcri la§e bUrolarma yukarda yazılı 
mllddet zarfında müracaat etmeleri 
lüzumu tebliğ olunur. 

8 - Bir günlUk kuponlar mukabilin 
de mahsup edilecek miktarlar ıunıaı 
dır: 

A - lıı kuponu mukabilinde M8 
gram hububat veya 530 gram undur. 

B - Kuponu mukabilinde 220 gram 
hububat veya 110 gram undur. 

C - Kuponu mukabilinde 110 gram 
hububat veya 105 gram undur 
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ingiliz .. ayyareıerı. Londra radyosunda Dünyanın en büyük! Tokyo Qlomba1'andı 
DID bfiCUmları r·· k t j <Da;ı ıaratı ı tnct sayfada) 

(Baş"taru/ı ı ıncı -~~y~adaJ. ur çe neşrıya f denizaltısı battı ~~:~~~::;~a:ıelerine birçok bom. 
Kırkpınar güreş:eri hazırlığı 

manyada Avugsburgda muhım bir Londra, 18 (A.A) _ 20 N ' 
9 fabrikayı bombalamak için gidip ı.san 1 42 

-1-; .. l rd" B ak h-•-•-- d 1 pazartesi gününden itibaren Londra 
ıt~ e ır. u m tuı.JUll a .. 
.. ,. taf ·ı~t ·ı mi t• r~dyosunun Türkçe neşriyat saatte 
nenuı sı a verume ş ır, -
İn ·ı ta l . d"" d rinde aıağıda.kı konuşmalar yapıla 

gı ~~ YY1 aakre eş~maı' :ınF e al · cakt.ır. BUtUn saatler Türkiye yaz sa: 
tmcı ,. .. n o ar . ı ı ransaya 

Loodra, 18 (A.A.) - Hür ıo~ransız 
umumi karargiUu tarafmdan n~redl
len bir tebliğ §Öyle demektedir: 

Avdeti Çok geciken Fransız Surkuf 
denizaltx gemisi kaybolmuş sayılabi. 
lir, [---•-- +---· 1 d t ati olarak verilmiştJr. ~xz .......,.uz arma. evam e • 

mişlerdir. Büyük mikyasta hare .. Pazarden başka her gün saat 18,30 150 mürettebatı olan bu gemı dUn· 
'·at lmaktadır na~ ta _ da ve kısa dalga 19,60 metre Uzerln. yanın en bUyUk denizaltısıydı. üzerin •' o . ~uan yyare de . "Lo d 
l~ri.nin muh9.lefeıtl az olmuştur. 1· n. . n ra efüArı., adlı bir konu§· de blr deniz tayyaresi ve 20 santımet. 
'd düşman tayyaresi imha. c<lilıniş. ma serısi günün başlıca mevzuJan relik lkl de topu vardı. 
tir. hakkında İngiliz görUşünU bildirecek· _ 

Fransaya dünkü a.km, pcrşem - ıır. Blrmanya 
be gilnli 500 İngiliz tayyat>esinin Pazardan başka her gün saat 15,15 
vapttğı alandan daha şiddetli ol • de kl88. dalga 79·60 metre üzerinden (Ba:; tarafı l incı sa~ /ada) 
JU§tur. başlıca !.ngillz gazetelerinin başmaka Sitt.ang cephesinde. Tagayanın 

lelerinin hüIAsaları verllecektir. 15 k'l +-- k d · al Londra, 18 (A. A.) - B. B. C: ı omeu.:: a ar şım batrsm· 
Çarşamba ve pazar <P11"lcri saat da Taıınon "d h ....ı:" "dd t. Almanyada on beş yaşından a· b...... anyı e er ı;;ı.uo ıı e 

19,45 te ve kısa dalga 31,32 ve 24,92 uı Ç"..,...ı~ la d tm k+-,ı, şağı ve on iki yaşından yukarı er- ""·v '"ma r evam e e ~r 
metre üzerinden: "Londra mektubu,,. r-.ı"nlı"l"r T.... ı d ı kek ve kız çoculdarmm mecburi, ..,, ·- ..... ara ayanmrş ar, · gece 
Bu konnama. serisin~ muhtelif kim.. c:ı"d->etinı· arttı:ra h b ı 

a~mt söndllrme islerinde kulla • ...,, " ..: n mu are e er çar 
nılma'3.rl kararl3şt:ınlmıştır. seler, müttehit mllleUerin harp gay. ~amba günü bütün gün hızla sür .. 

retinln merkez( olan Londra'nm ...ıı~. mtiştilr Japonla Un->ü 
Londro, 18 (A.A.) - Rur hav· 0

....... • ... rrn g "' z çarprş. delik hayatmx belirteceklerdir. malarmda 1000 ölü ve yarah kay• 
~nda ve Şimali Fransadaki Cuma gttnleıi saat 10,45 de ve kı:sa t«ttikleti tahmin edillvor. 
askeri hedeflere yapılan gündiiı dalga 31,32 ve 24,92 metre üzerinden: Tokyo, uı (A.A.) - İmparatorluk 
ve gece hava akmlarma Polon 1ktısad1 konuşmalar yapılacak gU _ umumı karargAhı blıdiriyor: 
yalı tayyareciler de iştirak etmiş~ ııtin mtihim parlAmento müzakereleri, . Birmanya cephesınde 10 marttan 14 
lcr, beş düşman uçağı düşürm~ meb'usıar veya nazırlar tarafmdan nisan ı 942 tarihine kadar dtişman 
ler ve kendileri de iki uçak kay_ söylenen alüka verici nutukların hU - 120 uçak, 62 tank. 37 top 238 kam 
ı"' + ..... '"terdir. ' " "'LUS' lltsalan bildirilecektir. yon ve önemli birçok başka harp mal 

Londra, 18 (A.A.) - 500 den !azla Pazartesi gUnleri saat 19,45 tc ve zemesı kayoetmlştır. Bundan başka 

Düşman uçaktan Japon avcıları ı. 

Çin çok koıo.y blrer av olmuşlardır. 
Halkın korunmada muallim olması 

eayesinde kayıplar niBbeten az otmuş 
tur. 

Tokyo, 18 ( A..A.) - Japonya doğu 
müdafaa umumi karargii.hı bildiriyor: 
Şimdiye kadar alman malOmata 

göre, Tokyo ve Yokohamaya karşı 

yapılan havcl akınında 9 düşman bom 
ba uçağt dUşürülmüştUr. Muhtclil ıstı. 
kameUerden gelen düşman uçakları 

12,30 a doğru Japon topraklar• Uze 

rinde uçmuşlar ve derhal av u~akları 

ve hava karşıkoyma ateşlle öntenmış 
!_erdir. Bu akınlarla yapılan hasar e. 
hemmlyetslzd1r. 

Tokyo, UJ (A.A.) - Bugün rokyo 
da hava tehlike işareti 7 saat sürmüş 
ve saat 16 da IJitmıştir. 

Edirne, (Vakıt mu.ba.bir!nden) -
Edirne Spor mıntakası istişare beyetl 
her sene mayıs ayı içinde yapılan me" 
hur "Kırkpınar GUreşıerı hakkmda 
bazı mUhim kararlar vermiş ve bu 
kararlarını Umum mUdürlUğe ae bil· 
dirmlştir. 

Öğrendığime göre bu hususta alı • 
nan kararlar funlardır: 

10 senede laakal 5 yıı oaşpehııvan. 

lığı kazanacak oıan pehlivana veril
mek Uzere Adah Halli pctıııvan adı. 

na bir "B~ pehlivanlık kemerı,. ih· 
das etmek; Avrupa ~ Amerikada 
TUrk gUcünü tanıtan pebllvanlarunı 

zm kablrlerinl bugUnkU acınacak du 
rumdan kurtarmak: bunların tıaynt 

ıan ve başarıları nakkrnda bır eser 

neşrettirmek: yağ.ı gtireş kaldelerın 

gösterir bir nizamname bastırmak ve 
bu güreşler içıo mükdfat vermek ya~ 
Jı güreş mmtakalarını te.;ıbit ve bırin 

cıtikler tertip ederek derece aıanıa 
fürkpınar güreşlerine gelmelerin! 
min eylemek ve büttin bu lşlen t 
vir etmek llzere Edlrnede lKlrkpm 
giıreşleıi aaımı Komi tcsi) namı fl1 t 
da dalmı olr komite bulundur:nak 
bu gUre§lcrı l TtlrkJyc Kırkpınar g t 
reşıerl) olarak i.slmlendirmek: ; Ur 
leriıı lam bir ıntlzam ve ıtına ıc ~ 
pıımasını tcmın <Çin puvan usulü 
lrnbuı t>tme k suretiyl1? güreşçilere m ı 
teııt ııascınlartıe karşllaşma ımk 
oc vermek. v. s. 

Bu k.ararlıırın Umum mudürlllk 
htınLlan ıyı karşııanacttğı :.ımuııırn 

tadır. Ve bu :ıenekı güre,.ıct ha va a ı 
ınUsaadesızJığı nazarı itı bare aımar 
!!3 ma~'lsta başlayacnk ve 3 g'lıı 
varn edecel<tır. Bu hususta Beden te 

. tıiyesı ve Çocuk Esirgeme Kuru 
sık sık top.anarak hazırlıklarını va 
naı>t:ıoır. 

naıve Vakia e i Avustralya 
bomba 1 l<anununaa 

1 değişiklik tayyare eri 
Japon slerlni rngili.z tayyareaı tarafından yapılan kısa dalga 31,32 ve 24,92 metre tize· düşman, 4,500 ölü ve yaralı ve 500 

taarruzlar ema.smd& liamburg şid· rinden: Bir İngiliz avukatı "İngiliz esir vermiştir. 
detle bombalanmtştır. Bundan ba§ka demokrasisi ve İngiliz hükumet siste. Çwıldng, 18 (A.A.) - Çunkigin 
Fransada A'1gusburg, Sent Ömer, Ka. mi,, adlı bir sert konuşma yapacak. iyi haber alan mahfilleri şöyle demek 

Londra, 18 (A.A.} - Londrı. ask.en 
mahtUlerinde. Yokohama ve l'okyoya 
karşı yapilan akma iştirak eden o.ıçak . 

larm Japonya, suları açığında hareket 
te bulunan Amerikan uçak gemUP,rın 
den geldikleri sanıunaktadır. Aynı 

mahfiller, A.merlkanm bu hareketi ya. 
pabllmek kabUiyctinde 6 büyük uçak 
ı;em~ bulunduğunu da kaydetmekte 
dirler. Bu akm şimdiye kadar rokyo· 
ya yapılan tik hava taarruzudur Ma 
ama!lh Japonya devlet merkP,zlnde 
geçen 15 martta hava tehlike ı;;aretı 

veril~ bU!unuyordu. Bu tehlilı;e işa. 

retintn haklk1 sebebl Japon uça.klan. 
nm tamlmış oıma.sı değil, Yokohama 
dan takriben 1000 mil uzakta MarkUe 
ve Vake adalarma karşı Amerika ha
vıı. kuvvetlerinin yapttklan şıddetli 
boın be.rdımanlardrr, 

1 
.'1.nkara, 18 (Va.Kıt) - Malıye V 

kıı ıetl teşkllAt kanununda değ"işikll 

bombaladılar İ yapıı ması için bazı tetkıkter yapııma 
tadır. Bu arada tatıailA.t ve mıw e 

Kamberl'3, 18 (A.A.) - Bqvekll 
le, Ruen, Şerburg dıı bombardıman e· t:ır. tcdir: 
dilmiştir. Magve şimalindekl petrol damarla 

Kurtın tarafından bugüD 
tebliğ şöyle demektedir: 

!Ak müdürıUklerinin birer umum m 
neŞTedileD dürlük haline getirileceği söylenme 

J,oodra, 18 (.\..A.) - Augs- Şark Cepbesinde nnm tahribinden .sonra Bırmanyada 
i-ıorgdalri fabrikalardan birine kac- ki !.ngHtz ve Çin kuvvetlerinin Ken 
şr yapılan hücum hakkında henüz Ula,~ ıara/ ı 1 i nı·ı "ırı/nrln J dilerine faydau olacak tarZda taktik 
hiç bir tafsilli.'{. verilmemektedir. kesimlerinde Almanlann hticum ha. değiştirmeleri mUmkündiir. Çinliler 

Royter Aja.nsmm bava.cilik mu- reka.tı arazi şartlarının gUçIUğtine rağ ve !.nglllzler mahza Birmanyadakl 
lıabiri şunu ya.zryor: men muvaffakiyetle neticelenmiştir. petrol damarlarmı müdafaaya tcşeb 

BugUnkU akın, Amerika parlAmen. 
tosu, harbiye encümeni reisi M And. 
rev Maytn Amerika bombalaraım bir 

ı)imd.iye ikadıar yapıl.anlarm en Hava kuvvetlerimiz hUcuma hazırla . bili! için Tungu ve Promede mukave. az zaman sonra Tokyoya dUşeeeklert 
cür'etli.s.inl teŞkil eden bu alan, be- nan dU§lllan kıtaıariyle dll§man tank· mete karar vermişlerdir. Şimdi petrol lıakkmdakl demeçini gerçekten yakm. 
oihidir ki avcı hlmayesj olmadan larmr imha etmişler ve muharebe haL damarlarının tahribinden sonra lngi· dan takip etmiş bulunmakta.der. 
yapılmıştır. tının gerilerinde Sovyet muvasala liZ kuvvetıerı Magveden çekllmış bu "Tokyoyu bombalaymız!., isimli 

B\lindiğl giıbi Augsbou:rg, Bav- hatlarına tesirli hücumlar yapllll§lar. f lunuyorlto'. Bu kuvvetler, tabü hiçbir kllipler Birleşik Amerikanaı birçok 
yeranın mühim bir demiryolu kav. dır. mildafaa göstermeyen ovaıarda tutun yerlerinde kurutmuş ve buralarda Ja. 
şak n:erkczidir. Ve bu §ehirde bir 1 16 niBan tarihli tebliğde bildirilen maktan bi~b1r fayda göremtyecekler pon devlet merkezini bombahyacak Uk 
çok kımya ve mensucat fabrika.la- dll§man guruplarının imhası hareka. _ dir. Amerikan pilotuna verilmek Uzere 

Avustralya bomba uçaktan cenup 
Pasifikteki Japon lliııerine karşı ta 

arruzlarına devam ederek cuma gUnU 

Timor adasında Koeypanga tekrar ta. 

arruz etmişler ve yllk.eek lnfilA.lı: ve 
yangın bombalarmı tıava aıa.nma sa_ 
lıvermlşlerdir. Ağrr ça?ta tıava kar. 
şı koyma bataryalaruım ateştne r:-ağ 

men bom balarmm hepsi lıedet çevre. 
sine düşmüştür. Bomba uçaklarmıız.ı 
yakalamağa teşebbüs eden düıman 
avcılan hava kuvvetlerimizin tıede1 

Uzerinden ayrıldxklan Birada §fddetıe 
plliıkUrtillmüşlerdlr. 

tedir. Bu ikJ mUdUrlük teıkilA.tına 
vazlfelerın bılhaasa !OD günlerde Ziy 
deleşmiş oimaSl buna bir sebep olara 
gösterilmekte •e hazırlanmakta ol 
projeııln mecllain bu içtima devresi 
de göril§üleceği US.ve edilmektedir. 

Veteriner kohgıresi 
Dört mayısta AL.karada Vetc 

rinerler kongresi toplanacaktn-. 
Kongrede hayvanat bast.alrlrları, 
bunlann etrafmda alınacak tedbir 
ler üzerinde görlişWerek kararla 
almaca.ktrr. 

n vardır. Bu şehir aynı zamnnda tmd& 33 ncll Sovyet ordusunun bazı İyi haber alan müşaJ:ıitıer, Inglliz pa.ra toplanmıştır. 
kanal şebeıkeleriııin mfüôm bir mer l lrısmılan y~nllgiye uğratılml§ ve Sov_ ve Çin kuvvetlerinin daha şlhıald" Tokyo, 18 (A.A,) - Bugün saat 15 
kezidir. yetıerin gösterdig-ı inatçı mukavemete kendilerini tensik edeceklerini ve bu. üo Japonya doğu kıyısı llstUnde .bava 

İngiliz ha.va kuvvetlel'i bundan kar§ı glinlerce devam eden şiddetli radaki tepelerde Çin ile Hindistan a . tehlike işareti vertldiğ't zaman bildiri· 
önce Aı.ı,gsbourg üzeır'..n.de uçm.ıuş. muharebeler eana.sında 45 meskQn ma rasmdaki muvasalayı temin ve mu. llyor. Düşman bava kuvvettert Nago. 
larsa ıta bu hareket; gündüz olma- hal ve 1000 lstihkA:ın ele geçirilmişttr, halaza maksadile Mandalayı mUda. ya Kobe üzerinde uçmuşlardır. 
mrh1rr. DUşman bu muharebelerde 6000 den Caaya. çalışacaklarını sanmalttadırlar. Londra, 18 (A...A.) - Osakada.n bil. 

Loııdı·a, 18 (A.A.) - Ha:va Na- fazla esir, 8000 den fazla öIU vermiş • • • cllrillyor: 
ı rhğl tebliği: ve 170 top, 269 mayin atar ve ma . PETROL KuYULABI J aponya doğu kesimi müdafaa umu 

Dün yani cuma, cumartesi gece- ki.neli tüfek 10 uçak kaybetm~tir. Bu YenJ DelbJ, 18 (A.A) - Blrmanya mı karargAhı ll§man uçaklarının cu 
si Stirl:i.rıg, Vcffington, Manchester harp malzeme.el kuvvetlerimiz taratın tebliği: marteı:ıl gUnU öğleden sonra Nogoya 
~·e Ha.mpton tipi bomba ta.yyaırele- dan ya imha edilmiş veya ele geçiril· İrravady cephesinde 16 _ 17 nisan. ve Kobeye taarruz etUkıerinJ ve bom· 
ıinden mürekkep kuvvetli b?r ıeş. miştir. da düşman Yenanyaurgu petrol ku _ balar attıklanru bildirmektedir 
kil Haımburg limN'lme ~ddeıtli bir 21 mart ile 10 nisan 1942 arasında yularmm tahribine mA.nl olmağa ça. Tokyo, 18 (A.A.) - Şimdlye kadar 
hücum yapm.ışb:r. Hücumdan son- Sovyet hava kuvvetleri 872 uçak kay Iışmıştır. KüçUk müfrezeler mevzileri- teyit edllmiyen bir rivayete göre. bH . 
ra müteaddit yan~ alevle- betmi§tır. Bunlardan 63l'i hava mu _ mize sokultnağa muvaffak olmU§lar gUn Japonya doğu kıyısı civarında bi r 
r!. görülmekte !idi. Samt Naza.ire harebelerinde, 95'i uçaksavar batarya 1 ve Pin.şaung • Yenanyaung _ Kiyauk. Amerikan uçak ıremlsi batınlmıştır, 
de denizaltı fuısü. ve Ha.vre'da doık- ları tarafından dllştirtilmi.1§ geri ka_ padahuk yollarının kavuşak noktala- Va~ington, 18 (A.A,) _Resmi 
Jar teıkmr bomba!allmlŞ ve dilşm.an lanı da yerde tahrip edilmiştir. Ayni rmda ablulca tesisine muvaffak oımuş mahfiller müttufik uçaklarının illt 
sularma meyn dökiilmıiiı:ltilr. Fra.n- müddet içinde Alman hava kuvvetleri lardır. Fakat, o sıradn petrol kuyuJa. defa ola.rak ve gündüz vakti Yoko
sa. ve Felemooktelk:i tayyare mey. doğu cephesinde ss uçak kaybetmiş. rı tam:ımen tahrip edilmiş bulunuyor· hama ve Tokyoyu bomba!adrklarma 
druılarma geceleyin bomba servisi- !erdir. du. ZırhlI kuvvetlerimiz yoldaki ab_ dair Japon kaynaklanndan verilen 
ne mensup tayye.ııel.er te.rafmdan Doğu Akdcnizcle Alman denizaltı lukayı kaldtnnak için şimalden taar. hı:.ıbcrleri ne teyit etmekte ne de 
taarruzlar ~. Bu taanuz- Jarı düşmanın iaşe gemilerinden 400Ö ruza geçmişlerdir. yalanla.makta.drr. 
lardan birinde ~ düşman bomJba tonluk bir gemiyi, 6 nakliye ve bir DUn, bomba tayyarelerimiz düşman Şuna i-şaret edilmektedir ki bu 
ta.yy:ıresinin yolu kesilmis ve bu devriye gemisini batırmışlardır. cephesi üzerinde faaliyet sarfetmiş . hücumlar Amerikalılar tarafmd:ı.n 
tayyare av Semsi.ne ~p tay. ~ * ~ !erdir. lngiJ!z hava kuvvetlerine men- yapıl.m,ışsa herhalde bir uçak gemi. 
yareler tarafmdan tahrip edilmiş. Moskova. 18 (A. A.) _ Bir sup tayyareler 15 Nisanda Rangon u. sinden kalkan uçaklarla yaptlmış 0 • 

tir. Bomba .servisine mertS".ıp do- Sovyet tebliği eki töyle demekte· manx tizerinde bir kC§ii' hareketi yap· Iaca..ktrr. Ve uçaklar geldikleri ye. 
kuz tayy:ı.re noiksa.ndır. dir: mışlar ve denizde seyrisefer faaliyeti re dönmede-n önce hl~ bir rapor 

f{o • • Kalini.n cephesinde kwlordu görüldüğ'UnU bildirmişlerdir. ncşrediJnüyecektir. Birleşik Dev-
Berliu, 18 (A.A.) _ .A.'3kert bir kay. kuvvetleri büyük miJı:tarda ha.rp Cenup cephesinde silkünet vardır. !etlerin bu hava hücum.lanna üs 

ııakta.n öğrenWyor: malzemesi ele geçirmi.ş ve ayni Tokyo, 18 (A.A.) - Bir Japon se_ teşkil edecek en az altı bilyük u-
!ngiltere doğu Jayısx ilzerinde kesif ÇJU"ptşmada 600 Alman öldürmüş. fer heyeti bu sabah Fillpinlerde Panay çak gemileri va.rdır. 

LAvaı kabinesi 
kuruldu 

(Bcı~tara r 1 1 inci sayfada) 

Platon, Dvlet. n:ızırı: M. Ronrier, 
Harbiye devlet sekreteri: General 
P.ri oux, Bahriye devlet ekrcteri 
Auphan, Ha.va devlet sekreteri: 
General Ja.nnıekyn, Ziraat: Lore>y • 
l,,aduric, Levazım: Bor.uıafous Mil. 
ı
. , 
ı Terbiye: Ahel Bonnart, İş: Hu-

bert Lagardelle, 8ıhha.t: Dr. Gra.~ 
set, Maliye: Ca.ta.la, Adliye: Barl-
hclcımy, Müstemleke: Brevie, 
Spor: Albay Pa.scot, Ticaret: Ar
m::ı..ııcl.• 

r ·<.şington, 18 (A.A.) - Röy
ter: 
Mareşal Peten'in bundan bir 

ay kadar evvel, Laval'in hatta 
ikinci derecede biı vazife ile olsa 
bile Vişi kabinesinde hiçbir mev. 
ki almasını katiycn kabul etmi
yeceği hususunda Birle~ik Ame
rika hükfunetine teminat vemıiş 
olduğu simdi ifşa edilebilir, 

uçuşu yapan Alına:iı sav~ uçaklan tür. adası Şimalinde Cabiz limanını işgal Tokyo, 18 (A.A.) - Bugün sa. 
kıymetli mal1UnaUa üslerine d&ımllş Merk~ cephesi kesimlerinde bi. etmiştir. Ada klyJsmm 'ba§ka büttin at 15 den biraz evvel Kyeto. Eka
lerdlr. 17 nisan akşamı birkaç İngiliz rinde ha.relket yapan kuvvetleri • noktaları Japonıarm ellılde bulwımak yama ile Osaka"nın simal ve Kobe
bomba uçağı Almanya cıınubuna bir miz tankla:rla desteklenerek Al· o tadır. nin batı kesinılerind-e hava tehlike 
akm yapmI§lardır. sıvn halk arasmda mantar ta.nı.fmdan müdafaa edi .. Panay adasmm ehemmiyeti 8 bilyUk işareti verilııtiştir. 
ölenler vo yaraıananıar olmu§tur. ın. len bir meskQn mahalli tekrar ~· hava alanına malik bulunması ve bu- Orta Japonyada tehlike işareti 
glliz hava kuvvetleri lT nisan gUnQ gal e~Ierdil-. Dilşman bu köy radan iki saatte Manillaya u.la.şılablL şu böLgelerde doğu salıllinden batı 
t.opyeldllı 22 bomba tayyaresi kaybet. etrafmda ve sokaklar içinde 300 mesfdlr. AmerUcaluarm Manillanm sı. sahiline kadar teşmil edilmiştir, 
nıiştir. den fazla subay ve er telefat Wl4 rasmda bu bava. alanlarından lstl.fade Doğudaş·Fu.k0ı1ı:ışinıa bö~gesi ile Tok-

m.~ir. Dokuz dti'i'!WlD mitra.ı·~ etmiş olduklan ta.hmin olımabuır, yodan ızu a'ya ka.dar olan böl-
Berlin1 18 (A.A.) - Alman or.. "k ,,.,,~.. R b bal d ge. Batıda Nigata bölgesi. 

Va:;ington resmi mahfilleri, 
maıeşalın ac.ıkça Bırleşık .ı\me· 
rika hükfımctini aldatmış ve 
Fransa • Birleşik Amerika dip
loma tik münasebetlerinin kesile
bilmesi ihtimaline pekaz kıymet 
vermiş olduğuna hala inanama.
'naktadır 
Vaşington, güttüğü siyasette 

mihver lehine bir tadil yaptığı 
takdirde Birleşik Amerika ile 
Fransa arasmdakı münasebetlere 
ait bütiln meselelerin tekrar in.. 
celenmesine mecburiyeıt görüle
ceğini mareşale sarahatan anlat
mrştır. 

duıla.rı_ ı,,.,...,... ımaınmnı:Pınm .. -1.•li<Yi •• ve ı i hava.n topu tahrip ediiilmi§.. angon om an ı 
.....,...... - ı..cu - t· Yeni DeUıJ 18 ( .. ... ) Tokyo ha.va miida.faasma men. !n.gilteraııın CCllıUp ... un. ... ..-.... de __ ır. , ...._. - Birleşik 

--~..... .,.. Amerika ha ıru tı i sup bir subay, kendi kesimine dü-

*"' * 

Abdullah Tukay 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

aaırlık bir Çar istibdadından SJynlX 

çıkma sava§mm başarıya erdiği bl 
deVT1n bunda ne kadar hissesi olduğu 
n u l.za.h etti. 

Ondan sonra Bayan S&rA. Urallı 11 

Zehra Türgen gene şairin birer ş· 
terennüm etti; Emine Katlek'le KAzı 
Mirşan, Rabla Atlas, Ömer Törgay 
YC§Ile ve Tokay Bayçin, Re~ld Urall 
Zerin Toğay, Feride Elmas birer §il 

ri.ni okudu ve Tukay gecesi (UzUlge 
ümid), (Va.alyyetim) şilrlcrinin koro 
halinde terennümlyle sono. erdi. 
Toplantıda şehrimlzr!eki şlmalli al 

'lelerinden başka basın ve edebiya 
münteı:ıibleriınizden bir çokları bulun 
muş ve kendileri bu arada, TUrk kUl 
tur birliği meıısublarmın • şimallıler 
göre hazırladıkları ~ay ve pastaları 
ağ:rlanmıştır. 

Toplantı gece yarrsma kadar sur 
müş ve TUrk Alemine uyanık ve fler 
bir unsur katmak için savaşan §&.iri 
adı güzel tertıb olunmll§ bir toplantı 
nın verdiği heyecan içinde bir hllrme 
ve sevgi gecesi yaşanmıştır. 

1 O Amerikan tayyaresi 
Balta girmemiş ormana 

indi 
Buenos Ayres 18 (A.A.) - Port _ 

Spainden b!ldlrildiğine göre, Trinldad 
dan Brezilyaya gelmekte olan ıo A
merikan tayyaresi Venezüellanın doğu 
sunda balta girmemi§ ormanlarda in· 
mek zorunda kalmıştır. Bir nelıire in. 
meğe te§ebbüs eden tayyarelerden bJ. 
r1 ağır zedelenmi§Ur, 

Gıda yüklü lsveç vapuru 
Pireye vardı 

nş uçalclan Southam.pton limanını Moskova, 18 (A.A.) - R~uter va vve er umumt ka· 
bombala.m.ışlıa.r ve büyüık hasarı"- Bir Sovyet tebliği eki, m~ rargAhmm bir tebliği şöyle demnekte. şen ya.ngm bambe..larmm hiçbir yer 
&Clbep 0 1 ...... ~1~-.-. - ... cephesindeki Sovyet kuvvetlerinin dlr: <le ehea:nm.iyetlıi bir netice verme.. 

~.....,.. "dd Dün llo b b akl <liğini bildir.mıiştir. Çı:kan yangm-
!n.,,;ı:~ '!...-&... n ..... M- .ı- enin_ Şl .-. Alms.n nıukavemct=-~ acı gece acır om a uç arından 
~ ~ ... ~ uwı o~ """"' ...... ....,,.. lar çabuk söndürülmüştür. 

düz kuvvetli ~ o.va ~linin hi- ma.k ve büyük sayıla Alınan aske- mürekkep bir filo Ran,;on üzerine a_ KOBF.'DEKt HASAR 
mayesinde Jggal aftmdaki be.tr to,.._ ıi öıdUrmek suretile birçok müs• km yapmıştır. Doklar ve liman tesis. 
rakiatt ~ --.1..-1-. AI-r- tahlrem noktaları işgal ettilklerini lerl şlddetıo bombalıııunı§tcr. Hava Tokyo, 18 (A.A.) - İmparator. 

~---v.u- bil k Ik b +. .. -. hık umumi kara.ro-ahı bildiriyor: man e.va ....... 1.1~-- hiİ""-·una dirmektedir. arş oyma a-..,,aıarmın kuvvetli :>~ 

Lonfüa, 18 (A. A.) - Yeni 
Laval kabinesinin dün akşam teş. 
kil edilmiş bulunacağı tahmin o
lunmaktadır. Maame.fih bu husus-
tnki son haber yeni biEnbnete es
ki parlamento azala.rmdan bazı1a. 
nnm ginnesi ihtimali. bulunduğu• 
na dair bu sabah erken sa.atı.erde 
Vişi ajansının bildirdiğinden iba
ret kalmaktadır. Ajans, kabine • 
njn t~kkül edince harici siyaset 
hakknıda bir bildirik yapaeağmm 
tahmin ofaınduğunu ilave etmekte 
\'C şöyie demektedir: 

Osl'J, 18 ( A.A.) - Röyter: 
Oslo raydosu ta.rafından zikre

dilen bir Atina teli 45000 ton 
buğday ve 500 ton diğer gıda. 
maddelerini taşıyan Hallaren ts 
veç gemis!nin perşenbe günü Pi: 
reye geldiğini bildinnektedir 

Sicilya İsveç gemsi tohuniluk 
buğday ve ilaç yükü ile cuma 
gilnü Pireye varmıştır. 

~.u.uıu ~........ atea1erin x. • bo Nargoya Kobe'dc ""'"<rrn bomba 
uğnya.n lng;:ıi;tler 17 uçak kaybet. Kalinin cephesinde 35 Alınan " e raE>men mba uça.klarrmız J~·~· 
Dl!İşlEırdir. n.-ı...- ,,,_..__.L. dört Blöklıavzr ve 10 toprak tahkimatı da ve mürettcbatmda hiçbir kayıp lan tarafından tutuşturulan yan-

~lll ................ ~ kt gınl:ı r f'-im1i önl.~nınis bulunmakta. 
matiSrlll bomba uıçalk:1ıaırı da var • tahrip edildiği ve A1man hatları yo ur. , 

drr. gerilerine iki mühima.t deposunun ============== dı~ebliğde ilavl" edildiği.ne göre 
D&ı. alkşam. eız sayma lngiJS,z u...- havaya uçUl"Ulduğu aynca. bi1diril- ı ı Yangın bomba.lan Kobe civarında. 

caldıtn An~ ....... -=-de ~.... mektedi1'. Ne dememeli '>. 
. ..._,...." ~- ..,u altr mııht~lif noktaya atıJnm:tır. 

düstıi ıes: ...... ..:_ hilc:um ......... ~ .. tir. • * "' . ....., 
.....,.,,.UllÇ .... ~ -------------'! Düşmruı tayyareleri küçük bir ka. 

A:& baS8ll' ve öl'ii 'V8l"Clır. Alman u- Loodra, 18 (A.J\.J Röyter: Bu Belediyenln gelecek kıja karşı ha. sahnyn mihulyözle hücum etmişler 
('aama,'V&l' batarya.lan hücum eden sabahki Rus resmt tebliği: zırlrğım anlatan gaz.ete haberlerinde !"C ele ha.<ı:ı.r \'ernıemi~lerdir. 
uça.klardan ;w.;;.,...ü ~;-;;,.!erdir. DUn cephenin müteaddit kesimlerin. ...,.~ -ı..uo.u....,- insanın içini yakan bir kelime çöp TA YYARET,ER AMERİKAN 

Dün gece İtıgi!liz bomba uçakları de taarruzt hareketlere devam edilmiş gibi değil, m ·rtek gibi <>öze batıyor.· T "'Y'. t ..., 
IJ--a.... ,..., e 11 ...: ız ,.., " ı."AP.F,I~I·~R Dn-;, 

Vaşin~ton hükfunetinin kendi 
elc;isilp müşavere etmek istemesi 
tabii olm'3.k1a beraber amiral Lea
hy'nin hUkU.meti tarafından davet 
edilişi vaziyete yeni bir safha vet"' 
roiştir. 

•<WUUU\ll'5 un :ibm:etgah mahalle- v mevz eıom t!lnzim edilmiştir. Mahrukat! 
ı...,.;.,.,..,. bombalar +.-...·~Jard . Sırnfranı.;j;.,Jrn 18 (A.A.) - Tok pon ka•....,.,t,Ja.rmdan :ılman bu ha • ... ...-. a:~ rr. Sıvil TUrkçenin k"n<li gUzel, düzgün (ya_ 1 .r~ 
,,.,__ ..... __ ..J_ -ı n1 la G l M l 1 . I"' yo mclyosu Tokyoyu bombalryan l;etln ihti,"atla --ııanm:ıısı ıa .. ,._ 
'"'w.u-~ o e er ve yara nan enera ars ıa şıma ı kacalc) lan. ince (giyecek) ı cıi var. J r.Q.L~ --- ~ 
Iar olm~-t u-ı·-- b +- t~yyn.rclcrin Ameriilı:an tayyaresi ı•eldi.,"iI!'i zira böyle bir bombardt. . ....,, ur. ~var auı.rya.- Irlandada lten, tatlr (içecek) !eri, lezzetl i (yiye· "' ., 
J ...... ve gece av·cıl h" d ob•.-nk teı:bit <'dildiğin i bildirmek. manın .,ırüııduz·· ""'Pr'--~mın nadir "'"' an ucum c en cck) leri durup dururkı>n bu cmahru· J- uueu> 

uçaklardan :rcdisini ctüı::ürmüşler- Belfast, 18 (A.A.ı - Birleşik Ame. ırnt)a. bıı (nıcıbusatııı , hu lmt?~ru. ted~r ahvalden huiımduğu nıütaleasm-
•· .. . • . rika genelkurmay başkanı general bat)a. hu t mC'kCıl\tıa neden ... 1, nğız !'\P\Yo_rk. 1R (\, '\.) - Harbiye cfadır. Yine mezkfu- şirket CTkanı. 

Boylelikle !ngılız hava kuV\1etJe. Marshal ve Henri Hopklmı ııe diğer 1 çmalrdır" '"" P.rıh -rıyp Na?.ırlıklarm:ı Tokyo nm fikrine göre bombardıman hak-
r· dün ""•dtt- ve g 27 k k ) b. k k b ı ı . 1 bombardrrnaıım• teyit eden hiçbir 1 k•ııdaki .Tapon haberinin ~zıı· bir ı 6 ...... ua eC<? uça ay ırço urmaysu ayarışmalı rlan.I (Yakacnnı uemeıı, lınnhrukat) de. 1 b ;;,• 
betmiı::.tir. daya gccmlşlerdlr. menı<'ll . ıa er ı;elmemiı;tir. Kolombiya rad rnakı:ıatla işaa edilmis olması da 

yo irkr1 inin Nev\'Ork hürn~u Ja- muhtemeldir. ~ • 

Macar genelkurmay başkariı 
V enediğe gitti 

.Roma, 18 (AA.) - Macar genel. 
kurmay başkam general Szombathelyi 
Vencdik'e gitmek Gzerc dOn ak§11.D1 
Roma.dan aynlmıştır . 

Koca Ragıb PCl§cl dan: 
-----·····----·--- -w 

Nece bin yıldır adr "a.Uaş..i gerdun,, 
çer hm, 

Ncs~ var bir giyecek köhne kaMdan 
gayri? 

0~1e hemcinsi eder a.deme, ~gıb, 

huedl: 
Reşk eder mi sana. kimse vüzera.dan 

gayri? 



L 
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VA Ki T 

''Para Piqesi,, muhakemesi 
izim demoı' asinin 
hus siyetierinden 

birı 
lttlıterem n ., vekil Rrflk Say

~llı yıınmd:ı nliikıılı ~ahsiyetlcr de 
lt~r buluncluı.rıı halde l'ürk Basın 
jl 'llınes illeri ile Ankara Jlıılke\in. 
11 e uıun uza<lı~ıı !ionu5tu. Bu ko. 

'oüılPByami Sata -ve NeCip- 1 
Zeytinyağ 
fiyatları 

Dün b&Zı guetelcr zeytinyağı ve 
sabun tıyatıamu yanlış olarak yaz 
mı§lardır. Doğrusu §Udur: 

ll;Jııalnnn 1 U\ iye tinde bizim ele. 
~·;>kra inin ha usuiyetlerinden b 1-

~<lı. <leı·hııl giize çnrpncnk bir §ekil 
l J;sa<;('n znmıın zamıın Hasın 
kl>lantılnr ynııılır ,.e bu toplaııtı
l<~da aynı nıh hfıl•im olur. Eflill.n 
l :.ın ~·c miline silleri ile alfıknlılar 
ttJ r .rl"r'ni bir defa clalın tamamla. 
tı~' olurlıır. Viikıa bizim dcmokr:ı. 
1 

tnsnifdc "tem ili" rejimler n.ra
lllda yer alır fakat bizim milli 

~ Yntnnıza giren öyle orgıııılnr 
•t~dır ki bıınlıır aycsinde mem. 
~ıo ette Jıafü daimi bir surette 

ııtroı me\'kilndc demektir. 
~ PnrJihnento knnunu \'aılfesini 
l."ı ll:ı.rken, C. H. P. tc~kilil.tı kon. 

al'e ~rganlıırı i~e enC'cle, iki yıl. 
• durt yılda b•r dt>fa de,·lct i<ı

erılli h:tlkm lrnntrolUne arzcder.' 
Jıy 1~lıu !arımız ~cncde en az altı 
telt halk ,,ütlelcri ile tR"nuu. ede. 
tıı halk murakııbcsinin bir unsu. 
ı~1 lıa1inc1c hükfunet mcrl;.ezlne ge-

Pr 

h~;t'İtillcr, de\'let reisleri ık, sılc 
he ora mdıı dolaşırlar. 

i~· •ao;•n mr., ruf kanunlnnn hm1m1u 
.:ıııııc diinyanın en ço'I< hür olıın 
~ln col• tenkit hııkkı lrulln.nmıyn 
,>ii 1k lılr murnknhe> un unıdur. 
~~~S:ı.. matbuatını~ geçirdiği isti
ıı,11 "lerı hntırhynıılar Türk hasmı. 
lıl 

1 
~!! rl<.'re('(' mec;'ııt btr durumda 

c~':.."llnu idrfili: c<lerlcr. 
hıi •a.r;ınm hUlcfımcUc aliikasını te

ll eden büro,rır dahi efkfırı umn
[.t~ ile hükiımet arnsmda demo1c
llüc bir l\a!ıal \'azifeslni görürler. 

~t .' • \ n rflan ile Ttlrk demokra.. 
h~1 cle~n Rcfcandnm sistl"ltlfnc 
b~ '-1r \ <' hnllnn hıılk için ,.e 
t11 it t:>r fınclan icJnresl ıırcnsipl 

tıret•e kendini hl <;ettirir. 
b lf4 1J <''indeki toplnntırln gerek 
i~ "e""il gert'k nliikah §alısiyet
) 1 h~ın mümessmeri nrn.<>ımla
~I l\o u-;m~ e.V. un wııumiye. 
bı 1<~ıı trol mcvklindc t.elfı.kkl eden 

:r tilmiyctin hiıl.im o1duğunu gör
~.eı:ı mümk' ı (1 .. :·ıdı. Du nolctıı.. 
".'! lılzim demotrrn..ı;inin vnlmrlı, 

ı ıUiıJt "sUT: fıı."mt ol,,.un yeni blr 
Ur.ı önünde m<'mnunlok duy

~~llınk i!;'in hi~ bir .,cbcp yok-

tıu~u çok tıımflı murnlmbe, Tüı'k 
ll blrliğnlin temcliclir. Çünkü 

~E't ıncs'uliyetinc 1 tirnk ctU":-i 
İl llle-;eledc ltenclini orguyn. !:C· 
~tıek bir insan '>Utırile harel•et 
\' t'lrf-<-ılir Milli hirllk ~ bu can
i e .rnes'ullyct h. si nıl1lnnrut j, Je. i ın.<;nnJarın eseri olnbnir. 
ı:!~ten hiirrlyctin mes'uli;ret de. 

:ı ' Oldııi;-unu idrfLk eden f'funhl. 
t:!~bnska tUrlii hnreket ctmelcri-

.,qkiin \'nr mıdır:' 
SADRI ERTEM 

~F.lll\IET llA.UP'UN EŞ1 
:t \'RFAT ETTİ 

fazıl iddialarım söylediler 
Necip Fazıl Kıeakürek tnrafınd:ın !er !ıabilir! dem.işti. lote kendisine 

neşren hakaret iddlnsıyle l'eyaml Sa. veribncl:: llzcre blr nebatat kitabı Ue 
ta ve Tııa.'1ricfk&.r aahlbl Ziyad bir hukuk kitabı getirdim. Eğlır kcn. 
EbuzzJya ve yazı mUdUrü Clhnt Ba. dlsi ild kltnbda 20 benzeyiş bulablllr 
ban aleyhine açılan dt.vayıı dUn aabah eo her cezaja razıyım • ., 
asliye ikinci ceza mahkemesinde de· f'eyaıııi Safa bunu mUtcak1p gtllUş. 
vam olundu. me!er arasında Necip Fazlllll önüne 
Duruşmaya tam saat 10.30 da bir nebıı.tat ve bir hukuk kitabı bırnk. 

ba~landı. Tarafların hepsi <le ha· tı. Necip Fazıl: 
zırd . Evvelfı Peyanti Safa söz ala• - Ayıu kitapları ben de getirdim 
rnk, geÇen celsede, kendisinin C..Uzumu yok, dlyo gülerek ayağa kalk 
"Para intihaldir Nec:p Fazıı bunu tJ ve Peyam!nin iddJalaruıa kar'fl oun. 
duymuş veya görmüş de öyle yaz. lnn söyledi : 
mı.Jtır. Bunu ispat edeceğim.,. de- - ~nl heyecandan heyecana dUşU. 
medi,bn!, a n c a k iki e 8 e r ren ve aklıselim sahibi bir adamı <;ıl· 
arasında 16 bcnzeyi§ bulunduğunu, dırtabllecek otan bu sözleri m.tucı • 
bunlara lster tik1r, ister testr, ister mm tevkinde bir tahammülle dinle. 
ilham denilsin Necip Fazılm kendisine dlm. 
Oro Puroyu ya gönnU~ veya duy. Dinledim, fakat sadece cevap vere. 
muş da öyle yazmıg lntlb:unı verdiği. ceğim !Çin dinledim. tddlalarmın bep. 
nl ve bu benzcyişlerln hiçbir zaman sine, teker teker cevap verectğm: 
tesadüfen bir araya ge1emlyeceği.DI - ~en celsede iddia makamı ha· 
söyllyettk: kareUn açık olduğunu ııerı sürerek 

- Mahkeme~·e parayı, Oro Puronun maznunlarm tecz.iyestnl !Btedi. Ben de 
asımı ve Yaşar Çimen taratmdc yapı ııynı fikirde olsaydım. cczaıarmı ala • 
ran tcrcUmoalni takdim ediyorum ve caklardı. Fakat ben kendllerine, böy!e 
benzeylşlcrl birer birer, hatt& cab:lsilc bir şeyin mevcut olamıyaca.gı içi.o is. 
tsbata başlıyorum. dedi vo evvelA ma- bat haklanmn verilmesini IJ!ted.lm. hı.. 
kalesinden, sonra tcrcllmede.n. sonra sıı.n haklı da baka.ret edebilir. Fakat 
dn paradan benzcdlğl.nJ iddia ettlğl ben sade baka.ret edenin değil, ittlra 
kısımları okumağa ba§ladı. edenln de anJaşılmaamı iatedim, zl. 

Bundan makaadmın bir ka.ed cUr- ra içimde Yaşar Çimenin \OrcUmesl.D.iD 
mu olup olmadığını meydana koymak e81lrinıden aJmml§ parça.Jardnn mUrek 
ve mahk~menln takdirine bırak!nak kep olduğuna dair bir 11Uphe vardı. 
olduğunu söyledi. Hem, Necip Fazıım Fakat tercUmenın doğru olduğunu 
eserinin intihal olup olmadığını kale • gördUm. BılAhıro buııu tevıılk ile mU
mile isbat edeceği yerde, sık sık mah· taıeamı mahkemeye bildireceğim. 
kemeye koşmasmm yerinde olmadığı. Peyami tiafa bent blr edebiyat suç. 
nı. bir gazetede calıştığuıı, burada lusu. kendislnl 'de hakaret suçlusu dL 
yazmasa bile Tasv1rl EtkAr sütunla • ye gösteriyor. 
rmda hakkını müdafaa edebneceğinl EvvelA ben ömrümde Uk defa mah.. 
na.ve ederek: Ciltler dolusu bir edebl- kemeye tıkıyorum. Halbuki keııdial 7 
yat muhakemesi, halbuki ka.sd ile defa mahkemeden karar almı§tır. 
beni cezalandırmak ve 10 bin Ura ko. 10 bln lira koparmak mesele~· 
parmaktır. ne gelince, avukat.mı, haberim ol-
~yaml Sata böylece iddia ettiği 16 ınadan bunıı istidama kaydetmi§ • 

benzeyişi birer birer ortaya koyduktan tb.·. Fakat, faraza kazaen bu para 
sonra. da: yı alırsam, tek k~unu harcet .. 

- GörUlU,Yor ki, dedi. benzeyi.§ler miyeceğim. Bu takdirde bu bir 
her iki eserde de aynıdır. İklstnde de bn.calet olur. 
eöz, fikir, tıJ.s birliği tamamile ortaya Pcyn.mi Safn geçen cc~de in. 
çıkmaktadır. tihaldir dediği halde, §imdi muh • 

Ancak uçurum kadar bazı aynlık. teşem biı' rllcu ile benzeyiş dedinı, 
lar da vardır ki, Necip Fnzılm bunu diyor. Benzerliklc.r hasmımın fikir 
yapması da pek tablldlr. Aksi takdir· m~dan süzülmüş ve orta.ya 
de gUbes-Undilz bir kuyumcu dllkkA - ç~. Tıpkı at da k06ar, çe • 
n.mm aoyulma.sı gibl blr sirkat hMi • kirge de ko~ar gibi ... 
sesi kar§ISDlda kalrrdık. Filden bir .kıl, çekirgeden bir e.-

Bu aynlıklan makalemin ikinci 1 ynk kopararak bayvanlan göster • 
la.smmda da gösterdim. Para muhar. m.eden btmlar aynidir. denilebilir 
rirl, alenJ bir sirkatin tanı kaımamak mi?., 
ıçin sadece Oro Purodan fikir almı!J. Necip Fazıl diğer mfsa.llerle lddl· 
Ur. Bu lntlba.ldlr, demiyonım, fakat alarmı Lsbat için sözler 86yleml§Ur. 
gtlrüp veya duyup )'Umlftır, kanaa • Neticede mah~e. Oro Puronun 
tindeytm. Belki de Y&§&l' Çimen tara. noterden tereUmesinln mahkemeye 
!mdan, Oro Puronun tercllmcsl oynan t:evdll !Çin önUmtlzdekl Çarpmb& gU _ 
malı: tızere ııehlr tıyatrosuna verlllp nüne tallk edilml§tlr. 
de, redded!ldlkten sonra Ertuğrul 

Muhsin tarafmdnn kendi.sine anlatıl • 
mıştır. 

Necip Fnzıl geçen celsede : 
- Bir hukuk kitabı lle bir nebatat 

kitabı arasında da bu kadar benzeyi§. 

Yünlü paçavra ihracı 
Ticaret Vaki.leli, yünlü paçav

ra ibracmı serbe'5t ~. A
z:uni ihraç fiyatı 80 kuru§lur. 

l,ll Asitli 120,6 Kr. 
2,:> .. 116 .. 
8,6 .. 112 ,, 
4,6 .. 10'7,5 " 
5 ,, ıos ,, 

Rafine yağlar tenekeli 113.5 tene. 
kes!:t 103.l! kuruştur. Fiyatlar top 
tan vt perakendedir. Ancak pern. 
kendecller toptancılardan yağı kilo 
hesabına alıp litre tlzcrınden sata 
caklnnndan aradaki fiyat farkı ken 
dilerine k!r kalacaktır. 

Halis kokulu sabunun toptan kı 
losu 78,5, perakende 86 kuruştur. 

Bal kovanları 
ça an hırsız 
yaka andı 

Y~Uköy tohum ıslah istasyonunun 
bundan bir müddet evvel ıın kovanla. 
rmdan biri çaluunl§, balı almctıktan 

sonra altlmı§tı. Bu bal hırsızıan dün 
gece yakayı ele vermi§lerdlr. 

Gece, Yeşilköyde, devrtye gezen bir 
polis memuru, iki adamm lcoltuklarm 
da bir bohça ile tohum ıslah istasyo
nundan çıktıklarını ve koşarak uzak. 
laştıklarmı görmüş, bunları ynknlıı.. 

mıştır. İsimlerinin Hasan ve Yahya 
olduğu anıaoılan bal bırsızlarmm ko • 
varu bohçaya koyarak &nlarm taar. 
nızuna mani olduktan sonra, civarda
ki blr yerde parçalayarak balları al. 
dıkla.rı anlaşılJDJ§tır. 

Suçlular dOn Adliyeye teslim edlL 
mlşlerdir. Kovanlarm her blrinln kıy_ 
meu iki )'Us liradır. 

Hakkı Süha Gez.gin'in evini 
soyan hınız 

Muharririm.iz ve güzide ediple. 
rlmiz<len Hakkı Süha Gezgin'in 
evine. birkaç gece evvel hirSızlar 
glııniştir. 

Hirsti:l&r, üstadm &:şiklafjta Şa. 
ir Nedim cadd~ndeki 110 numa. 
ra.lt evine evde kimse olınayışm. 
dan istifade ederek gi.niiklcrinc 
göre evin vaziyetini bildı1der.i an
laşılmaktadır. 

Dün sabah, bu hususta kendisin. 
den malumat rica ettiğimiz ikinci 
şube mUdUrU Turgut, bize ı;unlan 
söylemiştir: 

- Yapuğmıız talıldkntt.a. hrr-
91Zlarm gece evde kimse yolrkeın i
çeri ~irerek beş yüz lira kıymet.in
de elbise ve çamaşır çıalıp laı.çtrk
lan o.nla.5Ilnuştır. !z Uzerindeylz. 
Yakında bu cür'etidi.r ıurSızıı:ı.rm ya 
Rrolanacağına şUphe edilmemeli
dir. 

Altın fiyatı 
Dün bir altının !zyalı 35 lira -

dır. 

----.... ---- s 

H rs z 
Göv<lemizuc bir parça, lınııgrc-

• c~lnre ke.,lyol'112.. El için parma. 
ğr, kol lçin eli, gÖ\«le için kolu, 
IJac:ıt'.'1 feda, bize hiç de yersiz gö
··ünmez. Fakat çürüyüşUn ruhla. 
ra bula~tıj;,'ln:ı hlila bir ı.iirlii akıl 
crdirMDlyornz. 

\'ara, sar~lar · altmda saldan
mal>lıı olmaz. Onu sarmak değil, 
dr':'me~ gerektir. Ilunu, bilenleri. 
mir. çok amma i~ bnı:mdn iken yn. 
ınıınlanmı.t yok. 

teı;elii, bir hırsızı yıı1ml:ırız.. 
. fahli:emeye ,·erir, uçunıı ~öre ce
zay:ı ~rpbnnz. l atnr, ~nlerini 
t-nmRınlar, çıkar. ilk !;'ılrtığl gece, 
yinı- Ut pe~indedir • l\endi J:ibi. 
!erinin t-Opla.ndık'an pis yerlere, 
iılıf' kııh\'clcre giderler. Orada bu. 
h~".-l!r. kunılım pliinlıudn iş alır. 
Tcl•ra.r yakalanır. Pofo;, bir l<ere 
c1nlın yonılnr. Hiıldnıler, bir k<'re 
ıl:tha onunla uğr.ı~ırlar. Artı1• zin
danla, mahkeme ile, gardiyanla il
ğiir olmu5tur. 

Bu. cemiyet ~-apısmda bir çürü
yüşi\n allmet'dlr. Hırı.ızlığn bir 
lterc giren, bir daim <;ıluı.ınaz.. A
damı tütün, tiryakililderin nasıl en 
bcli\h ma. uğn.~a, hırsızlık da 
nthlnn, iptilfılann en lmrkuncunıı 
ntar. 

Ben, b!r \'akitler Iıapi..,hanelerı 
doln~mı~ ,.e buolann ço"'ile konuş
mn,tum. llemrn hepsinden: 

- Xc yapalım, pl~ııın o'"ak da 
n:r. geı:emeyiz. Namu.;lu yaşamak 
bizim ldn inıkiinsız. Polis en.~- • 
mizdeıı aynlmıız. Hiçbir yere girip 
ı:ah~an1ay17~ Küfecilil< bile ede
mc~iz. Çilnl.-:U mii,terilcrlml1e po. 
lis yıın'\;'TI': 
-- Bu hırsızdır, malınızı tcs -

Hm etme~in! 

ahküm olanlar 
l>tr. Biz de Mer jstemez ~aı.ı • 

rız. 

S&7.lerini cllnlemi,imdir. 
Onlara innnılnın:ız amma, bu öt. 

lcnle de bu lıUylik \'C acı bir ger
r;clc rnr. i\laılc.-nı, hi hır ızlnr, <loğ. 
nı ~-oın g·nnıiyor sr, u halde sn. 
~h.';mlılar için kıınunun bir ~are bul
ııııısı gercl;;ml'Z m.i? 

Hapi Jın.nclcrde i5 tezglihları 
1.urmnk, malılı:iımlan çalı,.trrmak, 
bu sayı-de onl:ını "entlllye birik _ 
t.lrnıelı bir tedbirdir .• ll:m yerler. 
ele bu yaıııhyor. ırzde ele bcnim-
cndiğini biliyoruz. Polis ,.e Aıl

li,rtnin i tati tikleri, acaba bu nok. 
tadıı, bizi ilm tlend!rcct'.ıt sonut
lar almdığrnı ~österiyor mu? Olny
Jarn bakılırsa, lursız, lııNız doğ. 
mndığı halde hırsız ölmh·o mah
l•iimrlur. Bir kere bu pis bntağ& 
nya1o: nt1ın, lıir tlnhıı kendini kur. 
tarnnır\or. 

E ... kidrn bö~ lelerinhı elini ke. 
serlf"r, lıı~ızlıi;rtn l<Cıldlnii ka.zır
lnrdı. ~•mtli, l>clki bu t iirlü kanlı 
('C'Zalnr lıos ı;öriilrnez. :Fakat ktı
nun in<ı!ln•a-:t•lrca, hırsızlar r.:uıa. 
,·nr ııc;Q•orbr 

Polis miicliirünlliı ar:;.h"Jerindeki 
lıtrsı:r. fotof,rnf ,.e rllnyeleri dolap. 
la~ clolclıırııyor. İr.lerlndo n lan. 
rnıs ılii1rlmis Ç{im<.f' yok. Demek 
tııttn~umnz yol, bi1J, cem!yeti-
1111?.1, Jmrtnluşa giitüren dnsten 
ılcğil. ~u !ıalcle b:ısk:t ('Br"lerc bas 
nınnak zonınıl:ıyrz. 

lfırnan, kök lm:nyıcı bir he~kjn. 
IUıtc ol ·:ıydı, ne polis tıu Jrnıl:ır ~·o. 
ıtılncak, ne mahkemeler n~raıo:a<'~'-, 
ne de halli :r.al't\rn uğnyacnlıtı. 

Bnc;ka f,'llrel<'re mohta<'ı7, bunıı 
bilmrll ·e on!!. göre çalısmalı 'iZ. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

e ediy ce rtır lac k r s· er 
(Bns taratı ı wcı ~aıtt ' ldsses. alınır. 

1 - Belediye hududu dnbil:nde Bunn §clıirler arası \'e ya.. 
işliyen tramvay, otobüs, Omnibll3, Lnncı rnem'ekE tlr'r n.m.sındaki nıU 
otokar ve diğer muayyen tarifeli kfıle-me1er de dm::.ildir. 
bilumum na.kil va.s.:t:ı..ıarıle, banli · • 6 - Belediye l!ı'lnrl'I içinde otu
yö tren!erinin bilet bedellerine Be- ran mükelleflere tahakkuk cttil"ıl· 
lediye Meclisi k:ı.rarile iki kuruş len yol Yergisinin yansına kadnı 
kndar ayrıca z:ı.m ~'t!J)rlabilir. belodi}·c hi.sscısLzam etnrl:ye bele 

2 - No.k.il vn.srtal.n.rı 'lşletcn fcrl diye nıcclblcri 9llfilılycttarcltr. 
ter ve mUe.ssese'er t.-ırııfmdan bi. Bu zamdan No.fra Vekaleti his
let ve~ n.bonmn.n kart ve defter sesi alınmaz. Bu mükellefiyette 
bedellerme zam suretlle nsıllarile bedenen çalLc:mak istiycnlere bc-
blı'Jikte tahsil .olmıur. • . lediyenin göstereceği yerde ve : · 

3. - Belec1iye smm ı~~~ sarf santi sc-kizi geçınemeik üzere ça
ve ıstihWc olunan eiektriğın be- lışma.cıı belediye IOOclis!nce ifn elli. 
her kilovatr.ıa belediye meclisi tn- ıilebilir. 
rııfınd::ı.n iki kuruşa kadar belediye 7 - Belediye smm içindeki 0 • 

hissesi zam olu~~ilir. Sann;ıde lel, han ve pruıslyonlann oda, yn. 
kullanıl:m elektrigm ~ehe-r ki.1.ova- tak ve kira ücretlerine beled.ly(' 
tına zam olunacak mıktn.r 20 pa. meclisi yfü:de ıo zam etmiye sa-
rayı tecavüz edemez. lahiycttardır 

4 - Belediye smırı icin<le s:ırf BelPdiyeler bu hisse münnsebc. 
ve istihliı:k ohuınn 1ı va gazmm be~ tile otel, han, pansiyonların bc.,n. 
her met.re mikübınn meclis knnm- batını her zmnan tetkik ve rnura
lc, faturnlııra zam suretile iki ku- kabc edebllir. 
nıı.ı belediye hissesi alma.bilir. 8 - 423 numaralı bele<llyc ver-

5 - Belrnliye sının jçinde yn.pı- gi ve rcs.ınıleri kan.ununun 5 6 'i 
lnc:::ık bilnmum telefon mUkfıleme- nci maddelerinde tayin edi'ı:~ a~
lerinden fn.tur.ı.1n.rma zam surcflc. mi fiyata be!ediy<.ı meclisi knrnrilc 
Ucaretlın.n-elerde ~rüzd<' 20, mes.- yüzde 50 kado.r za.!11 ynp!l:ıbllir. 
kcnlerde 10 nisb!!tindc bel<'diyc 9 - Belediye sınm jçinde h r ~L'OL mll"lllii ve cdlb merhum 

~ et Rauf'un eşi Se1AınJ lzzet Se· 
i>~ kayln Hıldc:ıl Bayan Sermet 

......::::====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:;:---====-::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::= nerede olu~a olsun ve h~rhangi 

Cen dün sa~b vefat etmiştir. 
~ lttcsı bugün öğle nam!lZIIldan 
~rll. 'rcşvlkıye camisinden kaldırıla. 
lttı~'rikCiy mczıı.rlrğrruı. defnedlle • 

~"rh 
ıra!{ ım11 Allahtan rahmet, arkada 
~ çocuklarına snğlılt dileriz. 

~--...---------
25 ı• evvr.ıı,. Hakıt 1 ....____ ___ _.. ____________ __ 

19. 4 1018 

Adnan Beyin seyahati 
• ~ Ye müdürü umurJis.i Adnan 
"r ıı:~Unkü Bal.knn trcnJle İs-
~~~·e azimet Pde<:ek. mu}\asım 

r li~~'!l.f devlet'erin ~alibi:ıluneı 
e~ ıl lıahmrr '!rı !ınlda 'aktedil<>
ııı'l ~onfernıı~tn Hila inhmer na. 
,. ıştirak edecektir. 

·~~·--
... Pazar jPazartesi 

20 Nisan 1 21 Nisan 

ft. hlr: S 1 H. flhlr: 4 
Kıtı<ını: lGS 1\a<ınn: JG.t 

\ mm u t.ı.wıı \ ııau Q t:a.a n 

6.H 10.ıs 5.18 J0.20 

ı::.ıs 5.1{) 12.18 5.%0 
16.0:1 1.1.0G 16.00 D.07 
18.65 ı2.00 18.GS JJ?.00 
20.84 l.SD 20,33 1.89 
s.ım 8.!H R.'27 9.S<l 

Başına, bütUn vlicuıt.ınun 

damarlarının yanJığrnı, kavrul· 
duğunu hiESediyordu. 

- Söyleyin Allah aşkına, şim
di beni terk<rtmek mi istiyorsu. 
nuz? Bir sencdenberi sizi tam. 
yorum, mevcudivctinizi hiSSt'tlİ· 
yorum, ancak hala kim olduğu • 
nuzn bilemiyon.ım. Bilmiyorum 
niçin beni'Uk alil.kadar oldunuz, 
niçin her 'gün hastahane~·c gel
diniz. ne istediğinizi, kim oldu
ğunuZ'..ı ve ne iş yaptığınızı nL 
cin s=mdive kadar ban:ı söyleme
diğinizi bilmiyonım. Sizin hak
kınızda hiöbir ~ey bilmiyormn. 
fakat size cılgınca bağlı bulunu
' orı.ım, Nac:ıl siz de bunu görır.ü
vor musunuz., 

ierda Buhr bütün \"ilcud'• 
'·endisini arkaya doğru attı: 

- Bırak beni .• beni derhal bı
rak hayvan .. dedi. 

Kadar'ın kuvvetli elleri gene 
kadınm bleklerin<lc kırmızı ge
niş halkalar bırakmıştı. Yüzü 
san Rarı idi .• gcrikdi, ark:ı"'lr.ı 
kapıyn. verdi, Ko.dar mnğlfıp va
zivt"ttc karşısında dunıyordu. 
Gene adamın bu halini seyreder. 
ken Gerdıa'nm yüzüne yavaş ya· 

r; renk geldi. Sonra ) n\."aŞ ~:s
• ~et..'l. munis bir eda. ile sözü

ne devam ederek: 
- Koca budala, dedi. Bendeı. 

ne istiyorsun:· !\1ünasebetlcrimı. 
.,i b5ylr gayri doslane bir fie!cil
dc sona errliıınck ayıp olmal 
mı?. Sizinle niçin nlf!h.d:ır n' 
duğurnu, sizi niçin her gün ziya. 
ret ettiğimi mi öğremı:ıek istiyor-

Yazan; f Tamu va Körmendi Çeviren: Muzaffer Acar 

-46 
sun? Bu gayetle basit .• ölen ko- senden hiç degil altı yaş biiyu -
cam vcçhen biraz sana be111,i. ğüm .. onun için sen benden nız 
"o-c1 u. ir;te o kadar.. geç de kendine küçük bir kaclm, 

Yeniden bir sükut oldu; Kn· hayatına ve hayaline haldm ola
dar; "aca.ba br daha taarruz e- 4ııı.cak küçük bir talebe bulmıya 
dip bu kere boynuna sanls:ur. bak. 
mı " diye düşünliyordu. Ve dostane bir tavırla elini u-

Gerda devam etti- zatarak ilave etti: 
- Bir senedenberi beni tanı. 

yor, mevcudiyetimi hissediyor ve 
hfi.la kim olduğumu bilmiyorsun 
clemelc .. bundan sanki ne çıkar? 
Biz;m birbirimizle fazla bir alış 
verişimiz yok i·.' Bizim btitün 
münasebetimiı.: aynı evde otur
maktan ibaret .• eğet- si7.e bir ya. 
zrhanede C}alı~tığımı veyahut dan 
~)z o!duğumu söylersem bunun 
ne ehemmiyeti olur? Dinleyin be· 
ni. eğer hastalığınız sırasında 
sizinle meşgul olduğum için b>'l· 
na karşı bir minnet hissediyorsa 
nız, benimle fazla me.,<:gUl olı.ıa. 
mış, yine eskisi gibi birbiriı:nmı 
haftalarca hatta aylarca. göm:e
mck suretilc bu minnet hissinizi 
ifade edin .. 

- Bunun mümkün o\abileceğ; • 
ni zannediyor musunuz? 

Kada.r bu sözleı-i kızrarak söy. 
lemişti. Gertla fid~a eğlenir ~ibi · 

- Seni koca çocuk. dedi. Ben 

- Haydi şimdi elini ver .• 

Genç kadının uzattığı l~iıçük 
zayıf. beyaz eli kuru ve yunıu. 
şaktı .. Kadar bir an foin bu elin 
önünde secdeye kaı)anacağmı 
zannetti, fakat fazla düşiimnes:
ne zaman kalmadan genç kad:
nın eli ıslak ateşli avucu ıçin. 
den kaydı çıktı ve J{adar kendı
ni odada yalnız gördü. 

Birkaç gün sanki evden l:n.)
bolmuş gibi Gcrda'yı görmedi. 
Geceleri ço.k azaplı oluyordu. 
Kendi kendine diişünüyor: . 

"Vaziyeti 3çık gönnck, ııll.d:st.
leri olduğu gibi mütalea et.-r.ck 
lazım, diyordu.. Hakıknten C"ri!r. 
dnsız yaşıyamnz mıyım? bunun 
cevabını çok samimi olarak keı~
di kendime vermeliyim .. yoksa 
ib'ütün bunlar Pol'un hastahatll'· 
deki tesiri dolavısile bende hasıl 
olan ikinci de~cede bır his m! .. 

bir eski hasta bakıcı beıunle nli. 
kadar oluyor •. o kad:ı.r .. " 

Ve böyle düşününce derhal gö
zünün önünde Peştcdeki bao:;taha
ne odası, pencerenin kenarındaki 
karyolası, geceleri mavi ı.c31k ~l
tında ilfüıi bir güzellikle ~öril!ıen 
Agath.a'nm hayııJi canlandı. A. 
gatha''nm yumuşak elini avuç:aı ı 
içinde hissetti. Yorgun bir ü.n:ıt
sizlik i<;ne çö"ktü. • 

"Agat.ha }J.akikaten benim için 
qok iyi idi .• ya Gerd:ı.? o da be. 
nim için az mı iyilik etti. lnsa.nn 
siikCınet ve ruh ferahlığı Yer n 
zeki sözleri bana az mı iyilik et• 
ti? En doğru hareket arzusun,ı 
uyarak onu dü~ünmem"'- olm~z 
mı? 

Fctlml biliyordu ki Gerda'yı tlü
şünmekle geçir?iği her cla~ika o
nu tahnl·kuku ımkans.ız bır vaz·. 
yete bir kat daha yaklu.,tırryoı, 
kurtulunması imkansız 1-,ir keı::
mekt~ içine sokuyordu.. Gcr:l-ı 
işinde neticeye Yarmaı:.ına imkau 
ve ihtimal yoktu, çünkiı her..·1z 
başlan~ıç ·aziyetinc bile gfr;ll<'
mişt.i ve giremiyecckti. 

Fakat şimdi Onivers;ıedc ,c 
çirdiği günlerle avunuyor, bu Ş<· 
kilde ('~rda 'dan uzakia!=omak on .. 
mnduğundan dnha kolay gcli. 
yordu. Muhakkak ki Gcrda'mn 
arttk kendisini unutmasını teh
dit eder gibi ihtar etme i üzer ııt 
genç kadının bu arzusuna g'4yri 
şuııri bir vaziyette it.aat etmt'k 
arzusunun buııda mühim bir re. 
lü vardr. 

l (Devami var) 

daire ve müessese ve şahıs tam. 
fmdan yaprlırsa ynpıls•n, :ıçık \'e 
kapalı cık:'llltıne ve arttınnalnrl.ı 
satılan csya meıLml ve garrlmcn
l:u'e ihale bedc1jnden, ihn. enin yr
ıııldığı mahal 0.->Jc diycs'n,cc yüzde 
1fi ihale res.'11i alınır. Belediyenin 
malfımat ve murnfakati haricinde 
hususi mn.hai'erde arttırma ve c>k 
sıltme yapılrtmcız. 

lO - Bc!ediy,.. hududu dahiliıı
c!cki 1.imanlardn Jim:.>n. gö' ve ne
hirleri da;'lll 'c:. n muv:ıkkat S" 

rette hn.mulesile veya hamulesi 
olnrnk iıı.;al cdrn Ycyahut ta 
mirtınne &po ve saire suretleı 
le istimfıl olunan duba V<' • 
Mıre mut a\dpten tarife daircsiııd 
almacak ıesm belediye makbuz 
rilc lim n idıı.resi.,ee ve bulunrr 
ynn verıerdc bel't"live vns:talııri, 
tahF:l olun•ır. 

l1 42B num'l.rn.1ı belcd'Y<' vr 
ı;i Vl' re~iırleri kanununun 22 n • 
ınad Mi ve bu k•uun:ı muhahf c 
'ıın <liı'.?er hiikümler kaldrrılmı§lır 

Mayıs ve haziran ekme1 

kartları geldi 
M ·n ıs ve ha?.iı an n~ ına a'i.t e 

mek karthrı gf''ruifıtir. Yakıncl 

tevzi ine ! nslnruıc:ıktır. E!cm'' 
knrtl:ın b.ı defa :kiı>er r.ylıktv 

o 

lstaobul Ticaret 
müdürü 

Birkaç ··~·n f'Vvel Ankarayn gi
den İstanbul P • ':tı Tica~t nıü. 
dilrll r-:ecm ılc.l ı Mete, diln 5elı • 
miz<' dönmiiştfrr. 
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Llk maç arı 

Günün en mühim oyunlarıG. saray-Fener 
Beşiktaş - Vefa arasında yapılacak 

Lik uuı.çlıı.r:ına bugün Şe:ref ve 
Fener Bahçe stadlarmda devam 
cdilccektlr. GUnün en ımilhim kar. 
ı;rla...cmıaları şüphesiz Galatasaray -
Fener Ba.hçe ve Beşiktaş .. Vefa 
m~kala.rıdır. 

Galatasaray - Fener Bah!:e kar .. 
şılaşmasmm likteki puvan vaziyeti 
Uzerinde hiçbir tes'r olmamakla be 
raber bu kulilplerimizin ka.rş:ılaş

lX13Sl her zmnan olduğu gibi biT 
heyecan kaynağı teşkil ettiğinden 
yine alAka ile takip ~ilcceğin
de şUphe yoktur. 

Ta.kmıla.roı vaziyetine gelince: 
sarı-!Aclvertlilerin son zamanlarda 
iYi bir durumda olmadığı maliım
dur. Taıkm\da her maçta yapılan 
değişik'lik dalma sarı-lacivertliler 
aleyhine tecelli etm:ş ve kötü ne
ticeler a.lma.larma sebep olmu.,.crt.ur. 

Mnamafih iyi teş1dl edilecek bir 
san-lacivertli takını Galatasaray 
a>~ısuıda mağlilp dahi olsa arada 
büyük bir gol farkı o!m.Iyacağı T.an

mn<layrı, 

G:ılatasaraya gelince: sarı-kır
mızıl.ıla.rm da zayıf da olsa şampi
yon1114ı: ihtimali bulunduğundan her 
lı:ı.lde bu maçı ktızanmnk için bU
yük b'cr enerji Mrledecekleri ve 
clüzgUn bir oywı oynıya.rak galebe. 
yi kendi tal-aflarma çevirmiye uğ. 
reşa.ca.kla.n m uhaldaı.Jrtır. 

Fa.kat unutmamak Jazımdır ki 
Gal:ııtasa.ray - Fener maçlarında si. 
nir hAkimiyeti mühim rol oynar ve 
her iki takımdan birinin en zayıf 
zsunanmde. da rakibini yendiği va
kifür. Bu sebepten maçm kat'i ga
lib''Ili kestirmek mlişkilldUr. 

BEŞİKTAŞ - VEFA 

Fener stadında yaprl:a.ca.k bu 
karşila..sımıda. bUyük bir ehemmiyet 
t.tışnr..a.ktacltr. Çilnkü Beşiktaşlıla .. 
rm şampiyonluk içlrı bu :ma.çı mu
hakkak k8.Z3llll1aları llzımdır. Çün
kii k0tn bir tn•i eseri olarak mağ
!üp olaC!l:k olurL:ırsa şampiy<>nlu.k 

yine Galatasaraya geÇebfl'ir. Vefa. 
hlar o1dukça kuvvetli b!r rakip ol
mala.rma rnğmen, nonnal netJce 
Beşiktaşm ga.E.p gelmesidir. 

' Hayclarpa.şa Beyaz küme 
§ampiyonu oldu 

Mektepliler futbol lik maçlarına 
c•Un Fı>ner Bıt.hçt' stadında devam 
edilmiştir. Günün bil'lnci karşı -
laşmasmda Taksim li.-,csi İst.iklA.li 

1--0 mağlfıp etmiş, Pertevniyal li-
3~i Boğazi!;i lisesi.of 2--0 yenmış
tir. 

Günün en mühim karşılaşması 

Hayrlnrpaş:ı le Hayriye lisesi nra
~mda idi. T<Um~nin eampiyonunu 
tayin edecek olan bu maç çok zevk
li ve heyeeanlı geçmiş ve neticede 
Haydarpa.şalılar 1--0 galip gele
rek beyaz kUmc ~piyonluğunu 
kaznnm15larciır. 

İstanbul muhteliti -
mektepler muhteliti 

10 mayıs genı:J:!k bayramında 
l<'~rıcl' Bahçe stadında İstanbul 
muhteliıti ile mektepliler futbo 
m~htı>liti arasında bir maç yapıla. 
cakttr. 

Ad mira 
Mayısın son haftasında 

Istanbula geliyor 
Haber aldığımıza göre Vi.yananın 

meşhur Arlmira. futbol takunı, Ga
le t.aearay ve Fener Bahçenin dave
ti Uzerine ma.yısm son hafta.-,1 ts
tanl:ula gelecektir. Adm1raltlar 
İf'.tnnbulcla Uç maç yaptrktan son
n1 Anıkarayo. da g'derek orada da 
iki ma~ yapa.cakla:rdır. 
Diğer taı-Jtan yapa.cakları: Balkan 

turnesine hazrrl!k olmak Uzere Be
şkitnşhıa.r tarafından da Roman. 
:rnnm Ra.pit taknm !stanbula da
vet edılml~. Bu hususta da bir 
nnlıtşmaya varrlmIŞ ve takımın gel
mesi içtn lamn ~on mfumade de 
bl:n.mıştır. 

Büyük müsamere 
22 nisan 9-\2 çnrsamba a.kşamı !>O.· 

at 21 de 
"19 mayıs talebe cemiyeti'' 22 

nisan çnrşa.mba akşamı saat 21 de 
Şehir Tiyatrosu komedi kısmnıcla 
bUyUlc bir mfuınmcre vl'l"Ccektir. 

Ccmı:yet R isi Profesör Dr. KB-
zım İsm:ıil Gürlr.an'm bir hifabesi
n= müteakip Miinir Nureddin bir 
korueer verecek,, Şehir Tiyatrosu da 
Hnzrm ve Va.<ıfi Rızanın i§tirakilc 
bir komedi oynıynea.kbr. 

SAHtnt : ASIM US • 
Ba!iıldır;ı yer: \'ı\Kl1 \lı\TRı\ASl 

Umumi Neşriyatı ld:ıre eden 

Ht'(fk A hmt!I 'if'1•t>npil 

. ........ . . . . ·' : . .,:_ ·~-~;~· -

f Bugünkü radyo 

~ 

ilan ve beyan ederim ki : 
CiLD GIDASI OLAN 

BU BİOCEL CİDDEN 
ŞAVAN1 HAYRETTİR 
· Cildin ıemek ilrtirlarınrla 

o/rlu/unu ispat etlıjor. 

8,30 Program ve memleket saat a. 
yarı 8,33 Ha!"ıf program Pl. 8,4:1 ha.. 
flf parçalar ve marolar Pl. 9,15 -
9,30 Evin saati. 12,30 Pr<>ı,"l'8Jll. saat 
ayart 12,33 Kadınlardan fasıl ı,ıarkı· 

lan 12,45 ajans 13,00 Kadınlardan 
fasıl ı.ıarlulan programının deva.mı 

13,30 -14,30 Radyo salon orkestrası • 
18,00 Program, memleket saat o.ynn 1 . 
18,03 Radyo dans orkestraııı 13,45 

1 
Doktorum, bu 

Konuı.ımıı rzıraat sa.ati) 18,66 Faml hususi clld gı-
heyetl 19,30 'Memlekete saat ayarı, dasında mevcut ,.t-4 

ajans 19,45 Serbest 10 dakika 19,55 olan Blocel'ln bü- ~ . : 
Martha Eggert ve Rina Ketty'nin 1 yük bir itina Jle :;:;, 
pUl.kları 20

1
15 Konuşma (Kahraman· seçilmiş genç hay. .::;::;. 

tık menkıbeleri) 21,Hi temsil 21,45 vanlardan tstlh-
İmir at ko~ulannm neticeleri 21,551 sal edildiğini söyledi. Blocet cll· 
Kanşık program Pl. 22,30 Memleket din derinliklerine nüfuz ve genç, 
saat ayarı, ajans ve borsalar 22,45 _ taze ve açık olmak için kendisine 

22,50 yarınld program, kapanı§. 

1 nci Tüm Askerlik 
Dairesinden: 

lazım olan gıdayı temin eder. t 
M_eşhur bir Viyana üniversite.si 
profesörü tarafından keşfedilen 
bu BİOCEL <penbe renkteki) To
kalon Kremi terkibinde tam clld 
ensacını beslemek için lcap eden 

1 - blmlerı a,ağıda yazılı mem . miktarda mlvcuttur. Akşamlan 
leketıer hı•lkından olup ıla bil.len İB- yatmazdan evvel bu kremi ve sa-• 
taobulda bulunan 880 ve SSl doğum.. hahları da <beyaz renkteki) To· 
lulardnn (9.U yılında terhis edllml-, kalon Kremini kullanınız. Üç gün 
lcr ile sa.katlar hariç) 2J l'lıi ıuı 9-121 zarfında teninizin gayri saf mad-
Ouma gllnll bulundukları askerlik ııu delerinden, yüzünüzun zayıflamış 
belerlne mUmcantları IL'in olunur. ı ve gevşemiş adalelerinden kur-

2 - :uardln, Midyat, Siirt, Bltfüı, tulmağa başladığını göreceksiniz. 
M~. Van, Ç<llcmerlk (HakarfJ, Clz.. ! Viyana Üniversitesi hıı.staneleri
re, Savur, Çatak (Şıı.tak) Gevaş, Be~ nln birinde Prof. Dr. SteJskal ta
tüşşchap, Yllkst"kovn, Bingin (Karlı rafından 55 ile 72 yaşlarındaki 

ova), Garzan, Ahlat, Eçlş, Krzıltepr j kadınlar üzerinde yapılan tecru
Derek Gerı:u , Nlseydln, mum, Tat.. beler neticesinde yüz buruşultluk
van, Çapakçur, Solhan, Beşiri, şıra ı tarının altı hafta zarfında kaybol
van, Mutki, Sason, Varto, Genç, Bula· duğu sabit olmuştur 
nık, !.\lnlazklrt, :Muradiye, KA7.ımpa,a, 
Bn l•all", Şcmdlnnn, Gürpınar, Patnos, 
Pervari, Enıh, Şırnak, ICarıı, JU:r.f'., Of, 
Paslnle.r, :&ııplr :roıwıa, Artvin, Arda· 

han, S:ınkam15, İğdir, ICaraköse, Olti, 
Sa\-'Şllt, Hopa, Pazar, A111~ny, ilim • 
Kağı:r.mnn, Bayazıt, VumfeU, Borçka, 
Poşhof, Çıldır, Göle, Tnzluca, Ele, -
klrt, Tutak, Diyadin, En.urum, Er • 
zlnc.'111, Bayburt, Trabzon, Sürmene, 
Tercan, GUrete, Vakfıkebir, Tirebolu, 
Akç.aahat, Kfgı A.karlar, Şeblnkara.. 
hl ar, Refahiye, Kelkit, GUmUştıane, 

Alucra, Kuruç.ay cnıç), Kemah, Plü. 
mPr, Şiran, Torul, l\~ka. 

KAYIPLAR 

7-1-942 tarihinde 86 eayılı beyan 
name ile Mısıra lh~ ettiğim işleme .. 
lerin be<lclinl teşkil eden yüz bterlL 
nin primli T. Lirası tut.art 728 lira 
için Jı(erkez · Bankasından aldığını 
Bordroyu kaybcyledim. Bankadan SU

retinl aldığımdan ltaybolıın aslmm 
hUkmU kalmadıı,-ını UM eylerim. 

(89~8) 

• • • 

Baş, Diş, ~ezle. Grip, Romatitma 
Nevra' ıi. Kınkllk ve Bütün Ağrılarınızı tlerhal eser 

İstanbul Abliyc 9 ncu Hukuk HAkhn· 

llğindcn: 1 
4.2/195 

Beşiktaş Abbasağrt Maşuklar cad-

----~----.. 
il 

y 

D ·OGAN 
, 

SiGORTA ANON M SIRKETI . 
SERMA YESI: TAMAMI ÖDENMiŞ 500'000 lira 

Jstanbul - Balıçekapı, Taslıan 

ÜÇÜNCÜ KAT 

Telefon: 24263 - Kısa telgraf adresi: DOCANTAŞ 

İnhisarlar ·U. Müdürlüğünden! 

Cinsi Mlkdan Şekli Eksiltme gUnU s.at1 
Muhtelit malzeme 53 kalem .Pazarlık 5.5.942 9,8() 

" .. 102 .. .. .. 9,~ 

" .. 258 .. • .. 9,60 

1 - Listeleri mucibince fabrikalar ve tamir atölyesi için yuliarda. yazılr 
muhtelif malzeme pazarlıkla sntın alınacaktII'. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta. LeYBZnU 
~ubeslndeki Merkez MUbayaıı komisyonunda yapılaca.ktır. 

3 - Ll.steler her gUn sözü geçen şubede görWebWr~ 
{ - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gUn ve saatte tekli! edecek

leri fiat üzerinden % 7,5 ı-Uvenme parasiyle birlikte mukt"ır l<o· 
mlsyona müracaatları. ( 4339) 

TURKiVE iŞ BANKASI 
l»U ~Ut~ 

Kiicük Tnsnrruf ı adet :.?OOC. Llr&JıJı - 2000.- Llra 

He~apları 1 1000 • - 11000.- • 
a . 1M) • - ll>OO.-

ıııı:t .... •(" 111 i \'il. t'l.A/lil il 50( - uıoo-. • • 
~Y.:;;flltı;l.t,J( : 't ;:ıııtıat, • ıo"' ı&ı • - Z60Q,_ • 

'° . 100 • - •ooo.- • • lll)"tı.. 1 ... ğw.ıoıı.. ~ lkt.""l· ')() 6C • -~- • clT,~rın t.arlblcrıııdt 7'10 . uı • - 0000.- • 
nıpılır :eoc . 10 • - 2000..-- . 

tCABfNDA GUNDE 3KAŞE ALINA BiL tR 

aı 
desi 51 No. da muk m Mannlk Murat ıl\11111~~~~~E~~~ği~~;~ıı 
yan tarafından Bc3iktaı,ı Birinci Yıl.. 1 

lstanbul Fiyat fr1urakabe Komisyonundan: 
tırın No. la9. 
Ticaret VeklleUnin 1514/1942 tarih ve 34037 / 363 sayılı emirleri mucibnıcc mu'ı'elif tip zeytinyeğla. 

rile birinci nevı kokulu çama.şır sabununun l:ıtanbuı şehri dnhllındekt toptan \'e perakende O.zam! satış 

fiyaUarı MUraltabc Komisyonunca n .. ag-ıdnk ~cklld teııbl: edilmiştir. Bu fl)atlardan fazla. a. sat111 yapanlar 
hakkında Mıllt Korunına kanunwın göre tKklb.ıt yapı ncağı Ulı.n ulwıur. 

ı -ıı:: tstlhs:ıl mrntaltnlarınd::ın t<'nck•· 
llP gelen 3" eklltc ııe~ tlnyağlar 

µaml " l.li illi d:str ck .. tıe 
% 2.ti ,. cl.strıı 

% 3.5 Birinci n vl yemeklik 
.. % 4.5 İkinci 

.. ~ ~. Sıra malı 

2 - Rııfin<' )'uğlar: 

renc!<eli 
Teneke.sız 

ıi - \'nrfl ile gelen sabunluk ,.e 
Prina ynğları: 

Sabunluk ynğ. 
Prlnn Yağı. 

Birinci nevi kokulu çama"'r ııa.. 

bunu (çuvalsız) 

tstlhııı:ıl mıntnk:ılnrındukı 

F lat (hllo itlbıırllı•) 

101. 
97, 
93. 

... 
59. 
85, 

100. 
loo. 

8".50 
6G. 

&S. 

3 1> toptancı kfirı 
illlv ile lsta bul 
t-0pt311 satış 1h atı 

( ımo ltlb:ı.rlie) 

--~-

1 ... 1 . ..,r 
116. 
112. 

108. 
103,50 

119. 
110. 

9• .61 
74.29 

78.25 

P<•raltende ls. 
•nnbul satış 
!lntı (lltr•• 
tıbartle) 

ı:::v .... o 
llG. 
112, 

108 . 
103.50 

119. 

es (Kilosu) 

dız sokak 18 No. du Gazoros Murat. 
yan aleyhine açtığı ihtar davasuUJl 
yapılmakta olnn muhakemesinde: M. 
aleyhe gönderilen da va. nrzuh l ıne ve
cilen meşrubata nazaran M. aleyh ad· 
rcs bırakmadan semti nl{)Çhulc gitllğl 
v.ızılı bulund..ı>1-undan dava nrzuhnllnc 
virını gtln mUdJ~ ıe divanhaneye talik 

i
l ve gazete ile ı ırn.nnt ıcrnsma n 

mahkeme ı;UnU ..,ı.ıırak tayin edilen 
29-4-942 sant dn mahk~meye gel -

1 m•"•I veya bir vcltll göZ?CJermesl aksi 
tnkd rdc muhnk<'mt'ye g•)'aben devam 
edileceği davetlsc ınclmmına kalın 

olmnlt Uzcrc l 0.n olunur. (39565) 

ISTANllt'l. UOHHASININ 

18-l-9t2 l•lyntları 

cıtıı: ~-~ Hııpnnı· 

Loodra ı Sterlin 6,20 
'evyork 100 Dolar 130.70 

Cenevre 100 tsvlçre Fr. 30.03 
Madrid 100 Pczeta 12.84 
Stoltholm 100 lsveç Kr. 31.16 

f:~IL\M \'F. TAH\'lLA1 

% 7 941 Dcmlryolu ll 19.55 
Me•k"z Bankes• M"Pe senf'rll ııın 

lstanbul Defterdar lığından: 

l'Iuhammen Ten1İ· 
I~" ,ra :Xo. NEY'İ bedel nAt 

F. 2t~G2 PostaT1t''dn Bostaİıeı m:ıh:ılleslnln Yazmacı soka. 201 15.10 

,, 

,. 

ğmda 43, 43 mükerrer No. lu 2 ar, 1 metre mu
rabbaı arsanın tamamı. 

Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmıı.cı so_ 1152 ıı.40 

kağındn 43, 43 mükerrer No.ıu l ar, 52 metre mu-
rabbaı arsanın tamamı. 

Bostancıda Bostancı mahRlle.slnln Yazmacı soka. 203 15.2:ı 

ğında 43, 43 nıUkerrcr No. ıu 2 ar 3 metre mu· 
rabbaı arsanın tamamı . 

Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı soka- 203 ııs.2:ı 
ğında 43, 43 mükerrer 2 ar 3 metre mu. 
rabbaı arsanın tamamı. 

Bostancıda Bostancı mahallesinin Yazmacı soka. 256 
~d:ı 43, 43 mUlccrrer No. Ju 2 ar 56 metre mu .. 
rabbaı arsanın tamamı. 

Bostancıda Bostnncı mnhnllcstnln Ynzmacı soka. 
ğında 43, 43 mUkerrer No. lu 159 metre mu· 
rabbaı arsanın tamamı. 

4.6l 

Yukanda yazılı gayrimenkuller 27.4.942 Pazartesi gtınU saat 15 dt 
İstanbul. Defterdarlığı Milli Emlfık MUdUrlUğ ındc mllt-:>;ckkll Komlsyol1d5 

ayrı ayrı ve açık arttırma Ue .satılncakdır. Fazın ızalınt için Milli l')ırıllllt 
Müdürlüğüne ~Uracaat. (43iôJ 


