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Yüksek Lüks 
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ltliicevheral mağazasının açılıı 

töreni yapılacaktır 
Beyoğlu • lsti~Bl Caddesi ~ 

Liyon ma.ğaz:ıst karşısında. 

rm 

AVRUPA'DA 
• 

ikinci bir cephe 
meselesi 

çav vE KAHVE ı TOKYO VE 
YOK OHAMA 

EOMBALANDI 

, e nnsteşarııoı • 
inhisarına ait kanun MQffWM*'*M34 H 

~ haı'elieti eadeoe bas
kın ve gösteriş ma.biyetinde 
kabmya.rak Almanla.n mtlhhn 
kuvvetlerle mukabeleye mec
bur edeook lm.da.r ciddi OOna.
b ve epeyce büyük Disbe~ 
yapalmıaJıdır. Yoksa AJmanla.r 
bu t.ehl1idi istihfaf edebilirler 
ve Doğu cephesindeki bam)e.. 

liyihası Mecliste . Hükômetin hazırladığı kadro 
yüksek tasdika iktiran etti Perakende &atışlar yurdun her taraf'ın 

da ayni f iyat i1zerinden yapılacak Amerikan bom 
ba uçakla rının 
hücumu kuv· 
ve tli o ldu 

___________________ .... __________________ _ 

ı "rioi ildye ayumak mecburi
~-mazlar. 

Yazan: HOsayin Cahid YALÇIN 
!e ÖYLİYE söyliye galiba 
~ bir reye benzetecekler. 

Ankara, 18 (Yeni Sabah mu
habirinden) - Kahve ve çay 
inhisarı kanun layihası •bugün 
Meclise verildi. Bu layiha ile 
kuru kahve ve çayın istihlak i
çin Tü.rkiyeye S(}kulması halUe 
veya, şeklini değştrerek yurt -
çinde satılması devlet inhisarı 

NiHAYET 
Laval yeni 

kabineyi kurdu 

• Balı~ taarruzu yaklaş
tıkça., İngiltere ile Amerikanın 
Avrupaya bir ihraç hareketi ya
pacağına dair la.kırdılar da art
tı. Hatta bazı işaretler bile be
li;."di denilebilir. Amerika gaze
telerinin birinde bir askeı i mü
tehassıs, Amerika Genel Kur
may Başkanı general :Marşal'ın 
ve Hopkins'in lngiltereyi ziya-
retlerinden bahsederken, açık- Fransız Amerikan 
tan açığa bu ihraç hare'ketini 
mümkün ve muhtemel gösteri- münasebatı gergin 
yor. Amerikan ve İngiliz gaze -
telerinden hangileri bu mevzua bir saf hada 
temas etseler sanki yakında Vişi, 18 (A.A.) - D. N. B.: 
Avrupa kıtasında Alm:mlara Son dakikada çıkan bir takım 
karşı bir ikinci cephe açılacak güçlüklerden dolayı yeni Fran
mış gibi lisan kull:ınıyorlar. sız kabinesinin teşekkülü bir 
Yalnız, İngiliz devlet adamları parça g~ikmiştir. İyi bir kay
bu hususta, mutadları hiliifı naktan gelen haberler~ göre bu 
olarak, sakindirler, muhteriz- güçlükler az çok haldedilrois ol
dirler, belki de bedbindirler. A- duğundan aşağıda yazılı kabine 
mcrikan mes'ul adamları daha listesi kati tdakki edilebi!ir: 
cür'etli, daha pervasız davranı- Hükumet reisi, hariciye, dahi
yorlar ve taarruza gec:mıenin ya- liye ve haberler nazırı: Pi yer 
kın olduğunu bildirmekten çe - Laval, Hariciye devlet sekreteri: 
kinmiyorlar. Bcnoit Meschin ve Fernand de 

Sadece, ağır başlı askeri mü- Brinen, Haberler devlet w.>kre
tchassv;ları böyle bir ihraç ha- teri: Marion, Polis genel sekre
ı·eketinin imkinsızlıjhpı ~ekrar- teri Boutojo, Dahiliye nazırlı
da musır bulunuyorlar. Fikirle- ğında idare genel sekreteri: Hi
rini teyid için de lüzumlu nak- 'laire, Devlet reisi nezdinde dev
liye gemilerinin sayısına vesai~ Jet sekreteri: Amiral Platon, 
reye dair istatistik malüm:ı.tı Devlet nazırı: M. Romier, Hm -
ve teknik mülahazalar ellerinin biye devlet sekreteri: General 
altında doludur. Bridoux, Bahriye devlet sekr.!· 

Askeri bakımdan salahiyetsiz 
bir gazeteci sıfaiile meseleyi teri: Auphan, Ha va devlet sek- ı 

retcri: General Jannekyn, Zira
biz şu suretle düştinebi~riz ~ t• at: Leroy _ Ladurie, Levazım: 

Avrupa.ya bir ihraç are e ı Bonnafous, Milli terbiye: Abel 
yapma~ nihaye~ bir 1~.esap me-ı Bonnart, !ş: Hubert Lagardelle. 
selesidır. Evvela, bugunku du- (Sonu Sa . 3, Sü. 4 de) rum içinde, Avrupanın bir ve- __..__ _ _ _______ _.,.~-
ya birkaç noktasına çıkarılaca:k 
lngiliz ve Amerikan kuvv~.tıe~ 
rinden ne beklenecek, ne uınıt 
edilecektir? Bunların karşıla
;ıacaklan Alman kuvvetlerini 
önlerine katarak mağJUp ede 
ede Berline kadar gitmeleri ve 
harbe nihayet vermeleri bekle -
necekse buna hiç .teşebbüs et
memek çok daha iyidir. Çünkü, 
bildiğimiz hakikatlere nazaran, 
böyle bir işin henüz . zam~ 
gelmediğini takdir edebılmek ı
çin bir mütehassıs olmıya ha
cet yoktur. 

Böyle olmakla bera.ber, mah
dut bir maksatla bir ihraç ha
reketi yapmakta belki bir fay
da olabilir. Onun ic:~ndir ki_ işin 1 bir hesap rneselesı oldugunu 

1 
söyledik. Takip edilecek gaye
lerle muhtemel fedakarlıklar a- , 

. raı:nııda • bir uygunlu:k varsa ve 1 
varılacak netice katlanılac~k 
zararların üstünde olacaksa ıh· ı 
raç hareketi yapmıya mutlaka 
karar vermelidir. 

Bugün için lngilte.~e .. ve A
merika na.zarında en buyuk ga
ye ne olabilir? ~ikrimizce, ln: 
giltere ve Amerıkanın hayati 
menfaatleri bu yaz esnasında 
Almanların Sovyetler Birliğine 
karşı ezici bir galebe icra et
memelerine lüzum gösterir. Al
manyanın Doğuda kat'i bir mu
vaffakıyeti Müttefikler için de 
bir mağllıbiyet manasını ifade 
etmezse de tamamen eli boş 
!kalacak Alm-anyanın İngiltere -
yi çok iz'aç etmesi ve hazırlık
larını kolayca ikmale meydan 
vermemesi mümkündür. Bun
dan dolayıdır ki İngiltere v~ 
Amerika ne yapıp yapıp harbı 
u~tmak ve Alınanyanın bu yaz 
Rusyada kat'i netice almasına 
.mani olmak yolunu bulmalıdır
lar. Bu yaz Almanyanın behe
mehal mağlup edilmesine lüzum 
yoktur, galip gelmesinin önüne 
geçmek kafidir. 

İşte he<lef böyle tahdit edilir
se bir ihraç hareketi meselesi 
ehemmiyet kesbeder. Ve ciddi
yetle düşiiniılecek bir mevzu 
halini alır. İngiltere ve Ameri
ka galebe etmiyeceklerini ~bile 
hile, birçok zararı ve fedakarlı-

ğı göze ala: ala Avrupa kııtası
na ihraç yapa.bilirler. İhraç cJi
lecek İngiliz ve Amerikan ordu
ları Almanların D<>ğu cephesin
den Rusların tamamen ezilme
meleri ve kış mevsimine kadar 
ci:ıya:runaları neticesini verebile
cek kadar kuvvet ayırmalarına 
ve Avrupada tutmalarına sebep 
olabilirlerse İngiltere ve Ame -
rika azami istifadeyi elde edi
nilmiş sayılırlar. Alınanların 
Ru~ları ihmal , ... mck pahasına 
İngiliz ve Amerikalılara karşı 
kazanacakları galebe hakikatte 1 

Müttefiklerin galebesi demek- j 
tir. \ 

Yalnız, bunda hesap edilecek 
noktalar var. Amerikalılarla İn
~ilizlcrin sırf harbi uzatmak ve ı 
Do~da harbin bu yaz ·bitmesi
ne marn olmak gayesilc göze 
alacakları feda karlık '.kendileri -
nin nihai zaferlerini tehlikeye 
düşürecek ve böyle bir ihtimali 
ortadan kaldıracak kadar pa
halıya satın alınmamak lazım
dır. Yani lngiltere ile Amcri -
ka yapacakları ihraç hareke
tinde nıağlup oldukları taktir -
de İngiliz adalarına Almanların 
pervasııca hücum. edebil:rıeleri -
ne ve galip gelebılmelerıne yol 
açmrunalıdn'. Aynı zamanda, 
Avrupa latasında uğranılabile
cek kayıplar !ngilterenin y~p
makta olduğu ordu teşkılatı 
teşebbüslerini baltalamamalı ve 
t<>p, tank ve tayyare ziy~~etle.ri 
fabrikaların istihsal kıabıliyeti • 
nin üstüne çıkmamalıdır. 

Bu şartlarla A vrupaya bir 
ihraç hareketi yapmıya imkan 
var mıdır? Bunu kootir~bilmek 
ancak Genel Kurmaylara dü
şer. Fakat iyioe b~lidir ki 
ihraç hareketi sade<)e baskın 
ve gösteriş mahiyet~.n~e ikalını
yarak Almanları mühım kuv
vetlerle mukaıbeleye mecbur 
ede<)ek kadar ciddi olmalı ve 
epeyce büy_ü.k nisbette yapılm~
Iıdır. Yoksa Almanlar bu teh~ı
di istihfaf edebilirler v~ ~gu 
cephesindeki hamlelerini rkiye 
ayırmak mecburiyetini duymaz-

lar. • YALCIN 
Hüseyin Cahid 

altındadır. Memlekette yetiştiri
len çay yaprağının kurutulması, 
işlenmesi ve bu maksatla satışı 
da inhisar altına alınmaktadır. 

Bu işler ziraat işletmeleri ku
rumu tarafından görülecektir. 
Her nevi çayın azami ve asgari 
tarife fiyaıtı Vekiller Heyetince 
tesbit edilecektir. Bu hadler a -
rasındaki kat'i tarife Gümriik 
ve İnhisarlar Vekaletince tayin 
olunacak, perakende satışlar 
yurdun her tarafında aynı fi
yatla yapılacıaktır. 

Kahve, çay satacak olanlar, 
İııhisarlardan ruhsat ıtezkeresi 
alacaklardır. Bu tezkereler hiç 
bir resme tabi değildir ve şahsa 
ait olup gösterilen satış yerle
rine rriahsustur. Zaruri sebepler
den dolayı her tarafıta. veya 
muayyen yerlerde çekirdek lkah 
ve ve çayın muvak.k-at zaman i
çin açık olarak satılmalarına 
inhisa.rca izin verilecekıtir. 

PASiFIK'TE 

Japonl r 
Bir tayyare gemisi 
batırdıklarmı ve 9 

tayyare düşürdüklerini 
bildiriyorlar 
--0--

Tehlike işareti 
7 saat sürdü 

Tokyo, 18 (A.A.) - Tok
yo ve Yokohama'nın düşman 
hava kuvvetleri tarafından 
bombalandığı resmeu bild'
rilmektedir. 

(So nu Sa . 3, Sü S da) , 

~~---------=====-----~J 

1.900.000 lirallk tahsisat aynldı 
is tan bul kazalarında iaşefV.,......,..PllAılll_,... 
müdürlükleri kuruluyor1 Belediye varidatını 

Ankara, 18 (A.A.) - Yeni 
Sabah Muhabirinden) - İaşe 
Müsteşarlığı teşkilatı tasdike 
iktiran etmiştir. Kadro}a göre: 

arttırmak icin 
1 

vazun ve muhasebe, z.at işleri 
arşiv mücfürlükleri ve ba.ş ser
visi şefliği, vil.8.yetlerde fiyat 1 
murakabe heyetleri ve ofisi mu-
rakıpları, Toprak Ofisi, Ticaret Hazırlanan kan••· 
Ofisi, Petrol Ofisi ve ilerid~ ~ay- layihasının en 
m maksatla kunılaeak diger •• • 
teşekküllerin işleri iaşe müste- mublm noktaları 
şa.rbğında görülür. 1 - -cıo---

Tesbit ve ihtiyaçlar umum l 
müdürlüğü iaşe mevzulan ara- (Ya.ztSı ikinci sayfamızdadır) 

(Sontt Sa. 3 Sü. S te) lllıııllllllıııl~R..ıı~ 

luşe Müsteşarlığı müsteşar, 
müsteşar muavini ile İaşe İŞbir
liği Heyeti, Daimi Müşavere 
Heyeti, üç icışe teftiş ve mura • 
kabe heyeti, dört ~it ve ihti
yaçları tedarik ve dağıtma, fi
yat ve nliicadele işleri, istihlak 
ve dağıtmayı teşkilatlandırma 
umum müdürlüğü w kararlar - -------------------- -----· 

müd~~SY >7oA' le- "Para" piyesinden 

Japonlar Panay 
adasını aldılar 

Türk Bulgar Sovyetler Kalinin'de 
ekonomi anlaşması muvaffakıyet kazandı 

çıkan davalar 
Peyami Safa dDn 
mOdafaasını yaptı 

lngilizler Birman 
ya'da geri 
çekiliyor 

{A.A. telgra/W.rından 
ıwı<i&a edilmiştir] 

BIRMANYADA: 
Çin tebliğinde de şu malfunat 

var<.lır: "Birmanyada Salvan ır
mağı boyunda taarruz hareket
leri yapan Japonlar ağır kayıp
lara uğramaktadır. 

Birmanya tebliği şöyle demek 
tedir:: "İrrevadi cephesinde düş 
manın sağ kanadımıza yaptığı 

Nazırlar iti e clis 
tarafından 

.tasdik ~lundu 

E,ya mübadelesi 
laasusi takasla 

yapılac.-,ak 
Sofya, 18 (A.A.) - D. N. B.: 

Nazırlar Meclisi, 15 nisanda 
yilrünıeğe giren yeni Bulgaris
tan - Türk ekonomi anlaşma.sıııı 
tas(ii}c et.Jll.iştir. 

(Sonu 8;ı. 3 Sü 2 de) 

Almanlara göre 
Rus kayıpları 

artıyor 
[A.A. telgrafların.dan 

. hulcisıa cdilmi§tir] 
!lovyet tebliği şöyle demekte

dir: 
Kalinin cephesinde Kızılordu 

kuvvetleri büyük miktarda harp 
malzemesi ele geçirmiş ve aynı 
çarpışmada 600 Alman öldür
müştür. 

Merkez cephesi kesimlerinde 
hareket yapan kuvvetlerimiz Al 

(Sonu Sa. 8, S U 5 de) r-
Harbin başındanberi 1 Bu_ nası.l 

dılencı · 

(Sonu Sa. 3 Sil. 3 te) 
~t~~~~~~~~~ 

1. lnoili~ .• -!yareleri 
Almanyaya çok 1 

-Bir huk11k .kitablle, nebatat kitabı 
arasında benzeyiş olabilir mt? 

Muharrir Necip Fazıl Kısakü
rek tarafından Peyami Safa, 
Tasviri Efkar gazetesi sa.hibi 
Zeyyad ve neşriyat müdürü Ci
hat Baban aleyhlerine ~ılan 
neşir ve hakaret davasına dün 
de Asliye lkinci Ceza. ma.hk.eme-

sinde devam edilmiştir. 
Bu celsede evvela söz alan Pcı 

yami Safa "Para piyesinin intl 
hali olduğunu veya muharririDı 
bunu görmüş veya duymuş dl 
YazmJŞ olduğunu isbat edece-

(Sonu Sa. ~, .Sil. ~ t6) 

:j HARP DURUMU f=
Muharebe meydanmm hakimi .. ~----~----~-
------ UÇAK -2Q milyon fon Cebinde 860 lirahk 

müttefik gemisi bir çek bir elmas yüzük 
v• 600 lira bulundu 

b B h r 11 m 1 Ş Dün Ak sarayda. Zekiye a-
Berlin, 18 (A.A.) _ Alınan dında bir dilenci yakalan

r adyosuna göre, Alman, İtalyan mıştır. Kadının üzerinde ya
ve Japon deniz kuvvetleri tara- pılan araştırma neticesinde 
fından Anglo _ Sakson deniz ti- Emniyet Sandığına ait 860 
caretine verdirilen kayıpların liralık bir çek, bir elmas yü-

cüretkar hücum-
lar yapıyor 

f Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Londra, 18 (A.A.) - Augs- :;;==;;;;;;;;;;;;;;;;:===:Y;a;Z'f.8ı;;;;;;;;;;;;;;;. 4;;;;;;;;üncu;;;;;;;··;:aay;;;~====-:... 

~}E~~3~~:.!:t.E: ı" Ucretıı· Memurlar l ıtuıtarı halen 20 milyon tonilato- zük ve ayrıca 600 lira bulun-
yu geçmektedir. muştur. 

Bu miktar muhasamatın baş- Bundan başka Eminönün-
lamasından evvel Anglo - Sak - de, Balıkpazarında dilenen 
son devletlerinin elinde bulunan Yorginin üzerinde de 400 li
deniz ticaret tonajının yarısın- ı ra bulunmuştur. 
dan fazladır. 1 ~ J 

Röyter ajansının havacılık 
muhabiri şunu yazıyor: 

Şimdiye kadar yapılanların en 
cüretlisini teşkil eden bu akın, 
bedihidir ki avcı himayesi olma 
dan yapılmıştır. 

(Soıın&. S Sü 5 te) 

BAGLARBASI . TRAMV 1 Y KAZASI 
•• 
Usküdar Müddeiumumiliği 
tahkikatı neticelendirdi 

Hadisede Tramvay Şirketinin de mesuliyeti görülüyor 
Sekiz nisaın çarşamba günü sa 

at 9,20 de Bağlarbaşında.n Ka
dıköye müteveccihen vatman 
Kemal Avcarun idaresinde hare
ket eden 4 numaralı tramvay a,. 
rabası Haydarpaşa. durak ma
ha:lline geldiği sırada. bir kişinin 
ölümü, on dört kişinin ya.:ralan
masile neticelenen feci bir kaza 
olmuştu. 

Tramvay idaresi 
RevizörO Kemal Erken, 
atelye şefi Fettah ve 
mühendis Vahan hak-
kmda amme davası 

açıldı 

ni teabit ederek baiklannda ta
kibaıt yapılmasına. lıüzum gö:r
ıntiştür. 

lu görülen vatman KemaJ Av
can, Üsküdar Sulh Ceza hakim
liğince tevkif edilmiştir. 

Hadisede ehli vti.kuf tayin e •

1 
dilen Üsküdar ve Kadı.köy Halk 
Tramvayları idaresi yüksek mil- . 
h end.islerinden Ragıp Balcıoğlu, 1 
İstanbul Belediyesi Heyeti Fen
niyesinden Beşir Tezer, ve Şev-

. ket Yurda.kul hazırladıkları ra
poru bir müddet evvel Üsküdar 
C. Müddeiumumiliğine vermiş
lerdir. 

••••••••••••• ••••••••••• 
Ücretlerinin maata tahvili için hazır· 
:lanan proje tamamlanmak ü zeredir. .. ...... ... .. .............. ... ....... 

Tenzilatlı Fuar biletleri kaldınlacak 
j"Yeni Sabah., m Ankara muhabirinden: 

*Ücretli memurların ücretlerinin maaşa tahvili için .Müs
teşarlar Komisyonunun tetkikatı bitmek üzeredir. Hazırlanan 
projenin 942 bütçesiyle meriyete girmesine çalışılacaktır. Pro
jeye göre her vekalet mevcut ücretli memur kadrolarıw birer 
derece aşağısını maaş derecesi olarak tesbit edecek ve bu maaş 
derecelerine göre hesaplanan umumi kadro yekunu ile mukay
yet kalmak üzere maaş kadrolarını yeniden tesbit etmiş ola
caktır. Projenin diğer "bir hükmüne göre ücretlere geçen müd
detler ücretli memurun nakled leceği maaş derecesinde hesap
lanacak, bu ıuretle ücr~tten maaşa geçen memurlar kıdemlerin
den bir şey .rı:aybetmemış olacaklardır. 

Tenzilatlı Fuar biletleri 
* Aldığımız malUmata göre Devlet Demiryolları İdaresi 

her sene İzmir Fuarı münasebetiyle tertip edilen Ankara., İs
tanbul vesair yerler arasındaki Fuar tenzilatlı birotlerini buse
ne için kaldırmağa karar vermiştir. 

Yeni yedek Subaylanmız 
* Yedek Subay tahsil derecesi bitmiş olduğundan yeni ye

dek subaylara mektepte 25 Nisanda merasimle diplomaları 
t~vzi edilecektir. Yeni subaylar bir resmigeçit yapacaklar ve 
~Jıideye merasimle çelenk koyacaklardır. 

Hadiseye el koyan ÜSküdar 
C. M. muavinlerinden Bay Fu • 
at Gedik, vak'a etrafında.ki tah
kika.tı bütün teferrüatile ikmal 
etmiş ve vak'anm müsebbipleri- Ta.bkika.ıt neticesine gi)re: Suc 

Ehli vukuf raporuna nazaran t 
(Sonu: Sa. 3; Sü. G da) ~===-----=~----============ımı:;::;ı=~ 
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Beledi er · :V.e r.eıimleri kanunun-
da ..YBpı1İıra'fl mühim tadücit 

Belediye ılıtjyaı;Jamun Avrn
pa harbi "yJe tam ma:na
siyle karşılanmam için Dahiliye 
V ek&leti 'tar.ifmdan hımrlıım>
ralı: müta1~an alınn:ıak Uure 
V ekületlere göndcrilıım kamın 
li.yi'Pwmrn easıan laırdır: 

B8elli:ve smırı i . ~ 
tramvay, otobüs, omnibüs, oto
kar, finilW!er ve d\ğer muayyen 
tar.Celi lılii um na.kil 't1ISttlila 
rile banliyö "trenlerinin bilet ~ 
dellerine, elektrığin kilovatma. 
havagaı.ının bc-lıer metr~ miki
bında ·ye leclisi kararile 
ve faturalannn mm St!rdtiyle. 
2 kurıwa kadar ediy lW;acsi 
alınablfır. 

.Belediye 81lllrı i inde _y:uııla
ca.k biliımum telefon mükaleme 
ücretı.ırm en. f tlIDllclarmsı. 
sureti,ylı; ticarethanelerden % 
2.0 n meskenlerden "' O B le
diye 'bı $İ alınır. 

ŞehirlCl"'Ve milletler arası mü
k&lcmea; de bu hükme tabidir. 

1 :Kanununa tmffikan Beledi
ace hıW ohmur. 
Belediyeler bu bısse münase

betiyle otel, han :ve pa.nsiyonla
nn hesabe:bm her zaman tetkik 

e mürakabe edebilirler. 
.423 umara1ı Belediye Vew 

e llmrjmlerilKgnımımun 5, 6 ve 

7 inci maddelerinde tayhı edilen 
tl2allli hafilere ilav elediye 

ecliıileri kamrile % 50 e .ka-ı 
zıun icra edilebilir. 

Belediye sının icinde her ne
rede olursa olsun ve her bangi 
daire ~ müCEeSe ve şahıs ta- 1 
ırafindan yapılırsa yapılsın açık 
ve .kapalı -arttırma ve eksiltme- 1 

!erle tılan er ııo:i eşya ve. 
emvali menkule ve gıı:ı:ri men

ulenin ihale bedelinden ihale
nin ıvn dığı m bal ıbeled ye
smce ~ 2,5 ni!lbl'tinde ihale res
mi alınır. 

!bu resim ihaleyi 'takip den 
24 saat zarfında satandan tah
ıiil edi . 

iBcl ·ye vergi ve ııu:imleı:i 
kanunımun 23 ve .24 üncli mad
d !erine teqi"ikan tarifelere .göre 
lıeledi eleroe "alınıIHıkta olım 

dare-

ihtiyacı 
İnhisarlar ldıırcsinin mantar 

ihtiyacını temın eden İspanya 
ve Portekizden ahvali hazıra 
dolayısiyle naklıyat yapılamadı
ğmdan 1, ııarap e bira şişe
larine 'lllantar yerine kiı,ğıtlara 
sarılmış tıihtalar kullanılmak-

dır. 
İnhi~lar Vekaleti bu man

tar yokluğu karşısında m<!mle
ketimrz ormanlarından istifade 
edebilmek imkanlarını araştır
maktadır. 

.B "'!!lakııatla lnhisarlar V&
löil~ln emri ile · eıkinun 
e,ylanııde Ziraat Mühendisleri
mizden miiteşekk 1 b'r heyet 
cenup vıuıyetlerimizac vo bi!
h:ıssa Cebelibereket Hağlmanda 
tetkikll'rde bulunan heyet meşe 
ormaıılar.ı11<la k:illivetli miktar
da tara tesadüf etmi !erdir. 

u snretıe elilc olanan mantar
lardan alınan nümuııcler lnhi
sarlar tetk:k tmirliğine gönde
rilmiştir. Bunlar evsaf itib<ırile 

y.a manta.rlann:ı. çok ıben-
ekl:effir. nlnız elfıstikiyet 

kabiliyeti, İ$panya mantarlarına 
azaran daha azı.lır. 

zcnnde tetklltle?'de bulunan 
fen heyeti bu yerli mantarları 
ıslah ederek lspanya mantarla
rı m;sıı.fma vakın bir mal'tar 
nevi .elde edllebilecegini söyle
mektedir. 

Bug··n ar.en b 
i mde sa tm alınaca 

\Bir ICoordİnaf!Yoıı. Heyeti Juı.
ra:rnam ile lıeyana tabi tııtu
larak l kamın huiıul:ıat, Vila
yet tarafından .saıLın ahnacak. 
tır . 

Bu ıluliıustaki Vilılydt tebliği 
ııi apğıda bulac•ksımz 

lSTANBUL vtı...\YE'flNDEN 
TEBL1G OLUNMUŞl'UR 
1- 2 '17144 umarn.lı karar

name ile beyana tabi tutulan 
ve ellroruı.n, ~b.as elinde.ki buğ
day, ın-pa, yulıif, ~'9.vdar, mısır, 
mahlut ve bunların unları ilan 
t:ırihinilen itibaren 15 gün zar
fında aş;ı{;ıda yazılı mahallere 
bedelleri nıulcabil:nde teslim o -
lunacıikt.ır. 

A. Bir ve bir çuvaldan faz
la miktardaki hububat ve un
lar Ofisin "Kasunpaşa, Hasköy, 
Ayvansaray. Balat ve Tophım&
de M umhanedf'ki değirmımleri -
ne sahipleri ttarafmdan teslim o
lıınacaktır. 

B. Bir çuvaldan az mi!ııtar
daki hububat ve ıınla.r beyan-

name sahipleri tarafından a
hiye ekmek ve .iaşo bümlıınna 
teslim ohmanik m.uıu.bilinde 
maltbuz alınacaktır. 

2 - Ellerindcl<i hububat ve 
anlan beyan etmiş olanlar ek
mek kııponlan mııka·lıiliııde 'V'e 

her bir günlük ikupon için aşar 
ğıda yazılı mikbarda un ve hu
bubatı mahsup etıtirebilecekJ&. 
r:naen bu mahsup muaınelcsı 
için rıa.hiyelerdeki İaşe Btil'olıv 
nna yukarıda yazılı müddet zar 
fınaa mlirao:ı.a.t etmeleri lilzınnu 
tebliğ olunur. 

3 - Bir günlük klıponlar mu
ka'\J"linde mahsup edilecek mik
tarlar §Unlardır: 

A. ii kuponu mnlrabllirule 
558 gram hububat veya 530 
gram ımdur. 

B. Kuponu mukabilinde 220 
gram Jıububet ~ 110 gram 
undur. 

C. Kuponu mnlrabjHnde llO 
gram hububat wya 105 gram 
undur. 

ite talebe 
atibi ·n 

bir izahı 
.Boıı 'ZaillaDl&rda bazı Üniver

site talebelerinin grup halınde 
resmi ve husu.st müessesclere 
müracaat ettikleri. görülmekte
dir. Bu lıususta Tünı.versite Ta
lebe Birligi kiltibi i Kefeli 
bir arka aşımı:ıa bu gibi ımüra
caatların, Birlik tcşekkülünden
beri usulsuz olfüığunu Sinema
larda tenzil:i.t için bir tm'afın 
dan Vilİ\Ydte 2 ;ay .eMlel müra

.. diğini, ögimıjjwdelti haf
ta netice alınaca.ğuıı, talebele
rin gurup halinlle mtirıP:aat et
memclmi. .için · WKP'ls"'llPnı 
söylemiştir. 

y 
ikinci konserini Cerrah 
paşa Hastc.hanesinde 

verdi 
Değerli San 'atkiır 'Bayan M"d

zeyyen Senar ikinci onserini 
dün saat 16 da Cerndıpaşa -hıı~
talıaııesinde vermiıı, "Siiyled1ği 
şarkılar lıııSWa.r tarafındım 
zevkle dinlenmiş ~ alkıı;lan
m.ıştır. 

Ek"'m Zekinin 
konseri 

~ s p 
Bugün yapılaoıı::a..., 

-111 ti I 

Liğ maçlarına bugün Şeref WI 
Fenerbahçe stadlarında deV3JD/ 
edilecektir. Haftanın en mühiın( 

ılqmıuıı ıtla J'a.i 
Jlı!ocak olan Gala~. F~ 
nerbah e maçıdır. 

Geçen 'Pazar 'Beşı~ ~ 
itip olan ~arı • tt&knı:I 
Uğ şampiyoıiluğım 
mış tulunmaktaclır. Bu itibarlıı( 
bu müsabaka nctıcesinin derece 
üzerinde hic bir leııiti yQidnr.,, 
Yarın Gıilatııaı.~ l.bafta,. 
larda 6lk:ı bir vaziyet ar Uidıın 
Feneı bahçeyi ~mağlup 
etmesi tabiiilir. 

Liğ'in en kuvvetti il takınır 
mn lküstür'deki yerleri ce~ 
haftaki Be.ıJikİUi - Gaıatasaı:aı 
müsabakaııile lıeili. o1mustur. 

Puan vazıyl!tine ,göre· 
B ikta,ş fh 1 - "942 1.ttınıbul 

liğ §aoU'iY<>llU yarınki Gıı !at.a. 
saray - ~enerbahçe maçı angt 
takımın lahine nrıticcl.mırsc n&
ticeleı:.sin Ga1at.asarııy ll<ın"ı 11 
Feııcrbalıçe de 4g iiı;un, ülu.,<ı.nll 
muhafaza t:decek rdıı . 

Haftanın diğ(>ı mada ı ;u:ı
Jardır: 

Feuerb:ıhçe Stı..ı.ırıua _,. l4 
de •koz - Takııun, t :LG la 
Beşiktaş - Vefa 
ıµJaşacaklardır. 

"Be! iktaş Sta.rhn ı : . " t 12 
ele Siileynıaniye . BzynJlu nr. 
saat 14 de lııtanb\ r - ltın-
tıığ takımları mr. 1 mra 1 u 
meçlın-dan eom11 hı G 
ray - e~rbhce ba1uu::ııa 

Ilu zaııılan tah!lil etnıiyenler 
veya tahsil ettiklet'i pıu-aları yu
karda ya:l.ilı miidd tler içinde 
yatırmayan fert!~ ve mües~ 
.Jerdııın e devlete :ve beled" !e
re it üesaeselerin amiri ita 
\'e muhasiplerinden, tahSil etme 
ye ve yatırmaya meebur ol· 
dııklıı.rı pe lar, "' zam ile ve 
tahsili emval kanunuuna göre 
belediyelerce tahsil edilir. 

rMın B 1 !ye Meolisleri bir 
miıiline kadar :ı:am yapmağa sa- 23 
ll~liclirler. 

ita . ...,.~• 
tnHH 

Profesör Halide Edibin 
konferansı 

Bir eroin 'SOrecoscı 
yakalandı 

Dün saat 17 .30 da, viyolonist 
Ekrem Zeki, Piyanoda Verda 
IUngör'ün refakatiılli.e 'i!eyoğlu 
'Fransız Tiyatroııunda bir kon
ıser vermiştir. 

Brahrns 1'aganini, • !enllelshon, 
Sehuınann'dan ııeçilmiş .olan par 
çalar san'atkarlar tarafından 
nıuvaffakiyetle .ı;almmıç, IZ('Vk 
ve alika ile dinlenmiştir. 

geçilecektir. 

iki telefu 
mahkum .o 

Bele<:iye sının i~inde oturan 
mii.kellefleıe tahal&uk ettirilen 
yol ft · inin yansına Sadıtı' 
Se'lediye hııısesi z:mımma Belo
dıye Medis!eri sa.lihiyetlidir. 

Bu =dan Nafia Vekiılcti 
hissesi alınmaz. 

Bu mükcl.lefiyet Belediyenin 
gtietereceği yerae çalışmak ve 
141 mlüddeti Beledi ye Mec!.iııince 
tayin tınmak ve günde !!ekiz 
sc.ati geçmemek şartile bedenen 
dahi ifa ettirileb, lir. 

Belediye sının içinöaki at.el. 
han ve pansiyoıılann oda ve 
yatak kira ve iicretlerine Bele
di:ııe tisi % 10 a kadar zam 
·yaprrmğa salahiyethdir. 

H"r ' v y&pıla:n tahsili tın er
tesi ayın ilk haftası içinde Be
lediyeye ya.1.ınlması. e uridi•. 
Bu mütldet mrfında yatırianı
,.... hi la- bunları iıJh'Jerll r-

Belediye budu u dahilin ,._ 
kı llmanlaı-da, m ve n ·r1 de 
ııeyrit!ef-er n r- tr.bi 
bulunan küçük, b" yük merakip
ten veya her hangi bır sebep1e 
<llursa olsun liman, göl ve .ııe
b leri daimt :ıııı M11Vakkat 

ette amuı ... ıe veva hamu
lesiz tevakkuf ederek i~gal eden 
veyahut tamirhane, depo '~sair 
suretlerle istimal olunan mavna. 
duba vesair mernki ten tarife 
dairesinde almacak resim Bele
diye makbuzlariyle Liman tda
deıı i!',i, O fa&lasi_yle Tahsili Em
remnce ve Lnnaıı İdaTesi 'oulun
mıyan yerlerde- Belediye tahsil 

ttalan:vll' tahsil elımur. Li
man Reisleri tahsil et ikleri bu 
vm-idctt tahsili takip eden ayın 
ilk ıaftesı lclnde Belediyeyi' tes 
lime eelıtırdnrlar. 

423 numa.n.lı Belediye Ver~ 
ve RP,;im1eri Kanunımı.m 22 inci 
ına.ddııii ve ıı kanuna '1llllhalif 
olan diğer hükümler kaldırıl-
mı r. 

'Bütün ilk ve orta tedrisat mil- Bugüıı saat il.5,30 'da Üskil-
leri önümüzdeki .22 Nisan dar Halkcvlnin Doğancılardaki 

Çarsamba günii öğleaen ııonra salonwı.la Prof. Bayım Halide 
2J ııan Çocuk bayramı dola- Edip t:ı.raf1ndan bir konferans 
yıııile tatil yapacaklardır. Tatil j verilecel<tir. 
25 Nisan Cumartesi . Sabahına Adliyeye memur alınt'.-Oi 
kadar devam ederektır. 3 

Türk matbuatı tekTıisi- 1stanbı.ll Adltyesiııde açık b?.--
lunan (1000) kuruş maaşlı ınu-

yenleri müsameresr beşir!iklere müee.baka ile milnır.
Türk Matbuat Telı:nisyenleri sipleri alınmak imıre Z"l Nisan 

Birliği 35 ~na ginniıftir. Bu 942 P.uarteııi günü saat 10,5 
münasebetle · 26 Nisan Pa2ar da Adliye Binası kütüplıanesin
günii üyü.k bir miiı;amere veri- de imtihan yapılacaktır. 
lecektir. Bu müsamerede .Şelrir Memurin :O:anımunun 4 oll 
Tiyatro Komedi temsil, ·sana~ maddesinde yazılı şartlan haiz 
kar Bayan Safiye ve arlrad~ olan talipler muktazi vesika
ları da bir konser -vereceklercl.ir. tacile birlikte imtihan gününden 

trtzAR 
Yazımızın çokluğltlldan bugün 

(Suınatra ve Cavada Neler Gör
düm), ve (Sa.va.ş) temkalarımı
zı neı;rııdememek mecburiyetin
.de kaldık. öııiir dileriz. 

bir ~in evveline kadar İstanbul 
Adliye Encümenine müracaat 
etmelidirler. 
----~u·ıc:----

Beserin babası çocuktur. 

Ç.Cuk .Esi.._ K.-
GeMI ~ 

Sultanahmette Binblrdirekte 
Uzun Şecaattin mahallesinde 
terzihane sokağın da 20 numara
lı evde oturan Kimi!. Kardar 
dün Çenbeditaşta TavUkpaııa
rında \iç paket eroia l&l:arkm 
suç üzerinde yakalanmıştır. Suç 
lu beşinei Asliye Ceza mahkeme
sine teslim edilm.i.ştir. 

20 - to - ~ -dald 
10 güıı. _....... posı.tara wrile<"ek 
mektuplara biaır kuruşluk, l<artlanı 
yirmlJı« -'1Jk ve telpdlma üçer 
kuruş!Uk Ç- Eı;iı:pme 'Xnruma 
Şefkat pulleft 3 ••lf1•n 1mrr kanun 
icabatındandır. 

Bu glinler - PoSta Jrıaulııın
na abla&ak mektuplara d.ıOi :ıefkat 
pulu yapıştırılınaa Dzmı.drr. Yurt.
taı!arımızaı bu hı.ıııuou lbzÖnünde 
bulWldıırmalanıu Kurum aııygıyla 

rl<:a eder. 

- - · ~ " ... ..... -

• 

-~~-·•u~,----

Fen ve IE~biyat Fa«oı
teleri Dekanı rı 
şehrimize döndü 

Bir lW'ta evvel 'fakttltelcrini 
ali.kad.ır eden işler etrafında 
göriişmek için Ankaraya gitmiş 
olan Fen ve Edebiyat Fakülte
leri dekanları şehnınize diinmtiş 
!erdir. 
Sahte ;.paso kullanmış 
Bundım bir müddet 6VVCI eli

ne geçirdiği tram ay pasoıwnda 
tahrifat yaparak kendi remniııi 
yapı~tının ve kıl Jıltiyen 
Mansur isimli bır .genç yaka.la- : 
narak Adliyeye teslim eöilmlş
ti. Suı;lu ıyapı.lan dU1'"U1j1111381 so
nunda 20 ı;ün hapse mahkfıın 
edilm~tir. 

T""'simde Gü- 1 bmır '!'lll'
tınııınnıilan bir ıl4ınt.ı. 
fon, ynı nun .ka>la ı-.. 
parbmaTnudıın bır le on. 
limhanede 'Bt!ıızi.ııcı B k i 
zıhanesiııden 1'.yrımı. bi:r r 
çalarak k an <l>vakin ılka
"VB!yan Ye ... u.<rti Günuy yalral:ı.
narak Adliyeye tl'Slinı edil ,, t.ı.. 

ı<:rnmnn OçiiIH ü silye cGe-
za Mııhkemesind yapılan d" 
kil duruşmaları 90nunila bunlııı• 
aan Ov>akinin ~ ııy ;; giin, ük
rü Günayın iia 3 ay , ~ mfü.1-
detle hapıs!Prın • karırr verılmıtf 
tir. 

EU DA 'BAŞKASI 
Şehrimizin muhtelif gen ~

rindcki ev ve dükkiinltıı~ s•>Y
mak snretile htrsızlık yayımı 

Fahri, Sekizinci AF!iye C'.ezı 
:Mahkemesinde yapılan dunısm• 
sı sonunda 2 "Sene 8 ay ha"[lflll 
malikiım edilmiştir. 

tevcih edilen swı.Je 
CS'lıabmı verdi. 

t.gnnnadığl ~/219-12 tarihıne rastlayan 
li\aiı ,gfu>ıi YenıJ?ciıırde Atatürk 
Bulvarının Çankııyl\Ya doğru 
uzanan ve İt.aly:ın .ac.farethane
llinin «&in bu.tı.ıruluğu yerin kar
ıµsına tesadill' edan .oıttada Al
man Biivilk Elcisi Fon Pııpen'e 
tevcih e.dilen suika•t h&disesin-
4c dognıdan doğruya iştiriıki 
'luluıtdıığu elde edilen delillerle 

m a idisesin k tahk. 1 
NOT: 9 

"Getirilen kahveden ikı yu• 
dıım aldıktan aonra fincanı lu.< 
rakmı.ş ve bir daha içmm>iııtir• 
Sağ bacağı sol .bacıı.P üatiiruie< 
di:r.,, Rus maznunlardan Leonit Kornilof nasıl bir adamdır? 

sıılaş.ıfan ;ve 5. 3 tmfüinde lan ııı 
usulü dainıııiı:ıJ.e :vize •!arak An-ı cağı ızah edildi ve soru sn -

lere göre verdiği cevaplar ve bu 
kara garından saat 15 te lıare- trtililrdaki etl'ar ~e ıı..rcl<i.tı .iU 
ket edi!ll 710 ııuın:n:a.lı yolau - nıtıe zabıt, mi;.,.hede e tes-
t&Qyle yola çık~ tesbıt:eilihırı 1 bit olundu: 
ve aynı tarihle sulh h:i.kiml'ğin- . 
ce hılkkında tı:·vkıf kararı itfi- - (19'10 ııenem 'M~ ayında 
haz olunan fLeontt. 'Komildf) m 1 O<lMa'dan Jstanb~:ı;e_ldim. Ma 
Kay fil"I' e tcv <if e Herek 'Aııloı.- -ytmrı kaçında gel<iıgımı hatırla
ra ıra' iıılldi"i ıu iDe-, mıyorum. 1908 tarihinde Leni
r~ "1ıı;ğ!liı vlla_y t makamında nıtkımı 'da doğdum. Mo;;kov.a 
ac;a ımzalan nıevcı:.t zevat Şark Enstıfüıfünd~n me_zun bu
ve Harıciye Vekaleti mütercim- Junmılktayım. Türkçe~ orada 
!eri n brl arı ğlu Abdül- öğrenllim. Evl" 'illi ve ı~~ qocuk-
lah yııuız bi 1ıaııır olduğu luyuın. t.:ıbula geldıgım sır~-
h:ıl isır · geqen, k ni!isine; da bır çocuguuı vardı. Fakat bı-
cs: y ;.ıni hatırlattınlan mü-ı l:i.luı.re bir _çocuğum daha oldu. 
ter<::m •ı Jn;ımcn ıfoialetıyle ya- un ale ~lerınde çalışmakta-

•rt isficı.a v bu anııl 1 yun.) 
-Ab ı-a!ı!.o "&ıyman lltı "Sıi- NOT · ı 
. ı :rınım "ot' ın. ııtımn ~ali · 
ve ru: .• üyetleri etrafında :ııer- "Şahıs kısua karip orta boy-
diltle•i l'ıa! mat özönilncle tu- lu, orta VÜC\ltlU, kumcal sa~lı. 
tul~ e iv~ :tesbit. edilen cı; yaşların 11 , mat"", saçlar 
mii it lf't~J'e ·ait i.,bn zab•t yukarıya doğru kalkık, fakat 
rnhı.m t=Mı edilmiştir. tamamen arkaya do~ru yatma-

Vilftyct m&kamma alınım ve mış bir vaziyettedir. Burnunun 
bir :<anaa!y,.ye oturtulan Leonlt 
Kooı-ülııftaı B01111dı:ılrtıı.: ucu hafifçe yukarıya kalkık bu-

lunınııktadır. Kendisine uzatı-
- (Tlitkçe bildiğini 'fakat 

Rı.ı.rp; kanufmağı tercih ettiği
ili. -1"aırthane .memıırlarmdan 
lriınai hazır olmadık911. eoru1ıu:ak 

olan - !ere cevap venniyeoe
ğini, ~ Dariee gönderilen l!e

fuelWuıe mensuplarına olduğu 
pbi kendisine de mahalli otori
ıelerce lıcrhangt bir hurma hak
kında su'\! sorulduğu za:m.ıaı .U
kutu ilıl:iy.u- etmesi tenbih cdil
ıniış buluııJuğunu, Mi mevzular 
üaııriııde cevap verebileceğini 
fakat ~di od&. içerisinde bulu
nan zevatın huzurlarından ciddi 
bir me"""1 ile karşıJaŞtıi!ını. an
ladı!!!. icin ce~ap ven.tiyeciğini, 

o -
r~e.:.ı ıuafiyeti ha~ olmadığını 
ııla btlrlJliini) ifade eUi. 

Kthdisine, cevap verebileceği 
lı bakk:ında &IMll ııorııiar 

la.n igara ltııtwıı.ına kuıaca bir 
bom attıktan ilOtlra yalnız Ser
kı Iar<'yan .sigarası. içtiğini bil
dinniştir ... 

- (tstmıbulda eVV<ıla Alp o
telinde oturdum. Bilahare Bü
yükderedeki. sefarethaneye geç
tim. Ve ikamet tezk-i aldım. 

NOT: ll 

"Bu sırada nariçten tedarik 
ettirilen Serkildoryaıı paketi ge
tirilerek önündeki mmıııya. açık 
olarak bırakılmıı ve sigara i<r 
mesine müsamaha gösteİi!miJt
tir. Sigarasını 'Y3kJnadan önce 
itiyadi bir hareketle ceplerine 
el atarak ağulığını aramış ve 
mlltealolıen ağıılığ:ının dışarda. 
kaldığını söylemiştir . ., 

- (Durııaya giderken. .mbıta
ya haber verilıneııi lhımJ!:eldi-

Az e'f'Vlel bqta.dığı izahlart 

Maznunun ilk ·atic~ahm a verdiği cevaplarla bu 
ıesna;da gö erdiği hususiyetleri bildiren 

SiUeyman söu bıtŞltyarak ı.ı devam etınekbıdir. 
şahsın Serkildoryım sigarası iç- "- litusyaya, davet edilm.eıı4 
tiğini, kırmı"ZI ağızlık kullandı- üzerine Ankaradıı.n .hıırek.et dl 
ğını, ağızlığını dudaklımnın yan tiğini ve davete mi•••"lik emr.iU 
tar:ıflnnndan birine koyaral:: si- lrendi8İlle .28 Ş11b&tta teblii eli.il 
gara ıçtiğini, oturdu~ Zlllllll.ll diğiai, .Ankaraya SümerlDımktır 
do.ima bacıı.k l>acak üstüne attı- ve &r _yerler.de gıDrtilecek hır• 

za t varaka ını avnen neırediyoruz: 

ğini bilmediğim. için seyahatimi 
ihbar etmemi$tim. Bu sebeple 
bir para ceZllSl Yerdiğimi hatır
lıyorum,) 

NOT: 8 

"Bu esnada istediği ağızlık 
W'lirfılmi~tir. 'Mezkür ağızlık 
Abdurrahman 'Sayman ile Siiley 
man Sqğol 'un evvelce bildınniş 
olduklan veçhile ufak kıtada ve 
kırmızı renktefür. K.ornilof si
garasını ağızlığa takarak yak
ını.~ ve ağzının s.ol kenarına yer
leştirerek içmeğe ba~lamıştır . ., 

- (Bursadan ba.şka bir ııe
yahat yapmadım. Bir buçuk ay 
evxrel :A.nkaraya. geldim. Bu 
rihten önce Ankaraya hiç gel
miş değilim. !stanbulda Rus ti
caret miimeesillf~inde münakale 
işlereyle meşgulüm. En son ika
metııifilm İstanbul Sovyet kon
soloshanesidir. Kanın Ey!UI 
1941 tarihinde Rusyaya avdet 
etmiştir. Türklerden tanıdığım 
birçok kimseler vardır. Kurtu!Ufl 
nakliye şirketiyle diğer nakliye 
şirketlerinde çalıııan bazı kim· 
seleri ezcümle Antalya. Nakliyat 
Şirketinde Ekrem ve Hikmeti 
~e !stanbnlda Luter • Zilber
man irmaaıru tanının. Türkler 
arasında hıısnsi dostlarım yok.
tur. Husuai dostlarım Ruslıır a
zumdadır.) 

NO!I': ... 

"Şıihısta asa.bt"temhl!rler bq
Jam.ıştır. Sol ayağım oynatmak
ta ve buna devam etmektedir ..• 

- (Abdurralıınıuı Sayman ile 
S!.ileyman Sağol'un ve Omer To
kat'ın re•imleri gösterilerek: bu 
plwılan tanıyıp tanımadığı ııo-

nıldu. Ömer'iı.ı resimleri üzerin
de faUıl tevakkuf etmeden di
ğer resimlere geçti. \'e çok kısa 
süren bir bakıştan sonra. bımla
n tanımadığını bildirdi. Abdur
ral:unaıı ve Süleymanm kendi.si
ne gösterilmeleri ınaksad.iyle 
evvela Abdnrrahınanm odaya 
çağırılması muvafık görüldü.) 

NOT: a 
"Şalusta aıııiliı hareketler fu

Jalaşmıştır. Bu hareketlerini su
ııi, kısa öksüıtilklerle tadile <;a
lışmaktadır . ., 

Abdurrahman Sayman odaya 
girdi. lKomilofu gayet aşina na
zarlarla bakarak ve başı ile se
limlıyarak oturdu. Kornilof, :Ab 
durrahmanı sanlti. ilk defa gö
rüyormuş gibi yabancı nazar
larla Ü?J! ten sonra: 

- (Bu phsı şimdi ilk defa 
olarak .görüyorum) dedi. 

NOT: 6 
"Karn.i.IDf ııol ayu.ğuu yere 

munta.ııamaıı vurmaktadır. :Vü
cudunu asabi bir raŞenin kapl&
dığı hissolunmaktadır. Hattiı az 
.evvel getirilmiş olan kahvesini 
içerken elinin titrediği görill
mektcdir. Asabiyet devam edi
yor . ., 
Abdumilımana Kornilof ile 

ne euretle, nerede ve ne lilCkilde 
tanışbğıru -.!atması bildirildi. 

Abdurrahman, 5 Teşrinievvel 
1Ml 1'azar gilnü Sultanahmette 
Süleyman vuıtaııiyle Korni!ofu 
tanıdığını söy!iyerek münasebet 
!erinin safhalarını mazbut ifa
desi dairesinde yavaş yavaş an
latb. 

NO'l': 'T 
''Kolll:ıl.lof JldıMıf Bl•lı:i2:aaııaııı•D111 da 

ğrnı, hafifce sağa ve sola lla- çok isleri uanmaJt içi.n geldigın· · j 
ağızlığuıa takarak yakt.lktan ve k · "'......-

! 
nın-a -yıiııırdüğünü söyliyerek ve yapılacak işlerin bir liste ha• 

ağızlığı dudağının 'sol köses. ine K llofu ı om nası ve ne suretle ta- lin_ de k"'ııdisine v-'ı'"''"-', M&-yer.kıştirdikten ve bacak bacak dı - ~· ......... ~ 
üstüne atarak kahveainden tek- nı gım gene ' ıazbut ifadeleri Jıye Vekiıletinde Hilııı.i ve BilAl 
rar bir y11clwn aldıktan aoru:a 

dairesinde kısaca anlattı. ve Sümerbankta Ömer i.simle-
Abdurrahmanın verdiği izaha.tın Komilof, Süleymaııı taruma- 4'.ind.e.ki kimıeleri tanıı.lığını v• 
son .kısımlarını dinledi. Bu ara- <lığını bildirdi. nnlaı-la iş huswıuııda tıımaa et. 
da tahkikat evrakında babsi;g:e- Kendiıilndcn, tanımadığını bil tiğini, Ani raya gelince Milda-
çen iki bavul da getirilerek ge- tlirdi · i abıslann, Jcen:lisine ait fan ~okak 8 nıını.ıı.r.alı aiıevi 
rek kapalı olarak ve gerekse a- Jıususiy-Otl>ri nereden bil~bile-/ kiraladığını, sefareth e 
çılaı:ak ve bunlıtrdıı.n biı:iainin I aekleri s.oruldu. ek yediğini, l>ir Jıayli ..zııroan 
kapağının. .astar kısıru aşa~ya Korıillcıf, !bunlar Alman tah- bu dairede -yalnız h-aldığım, i· 
ind:rilerek .gösterildi ve neıdfye- rikçlleridiro) diye "CC":ap 'Verdi. liıhar~ ti~arct iime"Si!inin ve 
ceği soruldu. Komilof bu bavul- .Ken ısine, do·<ru cev.aplar yeır daha sonn milmeseilln kı 'il!"· 
!ara da lakayt na&arlarla bak- mesi uzumu iittar edilmeSme kadaşımn -gelmeleri üzerıne _, 
mış e şimdi görciiiğünü ııö)ile- rn.ı,Tıen gerek :Abdurahman e / t?~kı;<terek . ~rethaneye ~1t
miştir .• üteakiben Ahöurrah- ge,.ekııe Silleyınanı t&:u!!ıadı:ğuu tigını,. bıldırdi. 
man sözlerine dovaın ederek E!nr 'te!rnırla iktifa e ti. 1 NOT : 10 
nilofla tanıstıktan _.ııonra n e- Süleymıııuı Korııilof il tanııı-
lerde ve ne" suretle buluştuklu-ı maları ctrııfınck verdi 'i izdhub "Sol bacak l!:lil .!:• c-ık ü r.ın
nnı, Komilof tarafından kendi- gPnisJ,,tm~ı;i lüzm::ıu •bllainimeı<i ded:r. Diirdüncü _eııı-rı-asını yu
sine Yorgi i'avlof'un ınerede ve üzerıne .ıiilcyman ıulhntına ae- luırJn _taı:if_cllillliği eKi!ile ;ya-
nası! t:anıttırtlrlığı '"' lııtefıı.n ile vam t'tti. kar.ak ıçm ~c hnçla.'111.jjtır .. 
ôuıerin tanrntınlmıısı ım~atıldı. NOT: J? Kendisine T.i.irlı; anunlnııııı 
Bu iaahat karsrnında dahi Kor- öre hcrhaı:ıgi bir ecııooiııın a 
lllilof tıöylenen sözleı:den bir sey "Kornilaf ücün<."li srgarl\.}~ tla .ticvabı eım:u:ıı:rla seiru; lane 
anlamadığını telı:rsr etti. Abduİ·- ıwvelkiler 0 ibi ağzının ~' ! ~ol emuclnrındım biriııinh. bıılwı-
rahınan odadan çıkarıldı . ., oköııesinc erlcş.tircrck ıçmçğe ve masıııa lüzum v.e ihtzya" olma· 

S vı:ırilen .ızalıatı ilinleınıı~e lı:ış- "1 tıl rak · · al:at .-de-
ağ elindeki yüzük parmağın- !adı. liil cği bildir.ildi. 

da görülen sakatlığm ne zaman S"i~ odadan ıkacllaı. NOT : .ı.ı 
husule geldiği soruldu: Korııılofta.n hu .muv.ıceheler 'kari 

- (Sağ elinin yliaillı: pırmna- ,şıııı.t:ıda ne djyec® tekrar so- " ·ıhıs kıilktı e • ımla lıa-
ğmdaki sakatlığın 1 27 eene- ruldu. fil' -y;).]pıilıyıırnk şan çıktı ... 
sinde Ruayada tesviyecilik yııp- - ( u ~!erden bir .ı; y anlı!- !~u he~ sayfadan ibaret •· 
tığı sırada hisıl oldıığuau "bil- 'llllyorunı:) iye c=r> 'lllUkası bi!:tanziın>Clk:tmıııısıı 
dirdi. 'Y orgi Pavkıfun ve 

Bu sırada Silleymmı. Sağnl o- resimleri g;österi!Ji. 

daya -ahnımık Korni!ofu tırnıyıp Bu resimlerin sahiplerini ta
tanımadığı istizah edildi. Tanı- nıdıffemı ve Yorgi Ravlafun kon
dığı. ceY?.bım vermesi ibcrine .M>loshancde ça.lı,~tığını Vfl N oYi- ' 

kofını iae atoşeınilitenin yardım-ı 
SUleym&na bu pl-. h.u.snBiyet cısı olılqğuııa .söyledi; 
lerlııin neden ib-• b·· '---'u1"-... '"'"'" "'"""' .. -- ôuıer Tolılıt imıiııd• bir h-
nn ımla!ması bildirildi. sı tanıyıp tanımadıü voı. 

imza altına lmdı. 
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BE.TJ~.t--

ar 

Vezan: Sdhbetsev:er kurşuııa dizi di 
.Ar:ras, ıs {:A...h.,) - 1W. 

Oec gttn. lerde şöy.lej ara verirdi. işgal 1mmutanlığmın 14 nisan 
ıbir h~ : "Bir lmfta için- llBen çoculdUt,,"'mnlla oılls.rclan tarihinde CoWTier du ~ de 
de §Chin:Je üç y.üze yakın dilen- ne 4mda.r korlmnlmı. Ve Umç Calais guctesinde demiryolu 
ci ıtoplamruatu: .. , Bu lınber, ha.- ~. bmtlan rüyamda göre- .ıt:e .. i .. Ierine karşı yJllll}un .suikast 
na. eski devrin dilencilerini - '"1k. ~ ~ y.at::ı.ktruı fır faillerin.in tesb.t edilememesi 
tırlattı. ~ ynznnda, .Si- Jamıu. ..§bndi .bir Y~ .ha.tıı:a. ile üzerine yeni 15 tuta:kın kurşuna 
E ~ hahsetmcı@m tir &wı; topraktan ibaret olan dizildiklerini '3ll.l.a.tmaktndır. 

mitımotli 9.Illl.Cığımm kolları - Lentz civ:n.rmaa yapılın ı.sni-
Otuz, uz yıl evvel, ru- ıraaına cWJmıstun. knSt ;jzerine li nisanda Wkrar 

lencilik ilSt:uıbulda bir lek ve * 
.,., ... at h-ı:-: -1-1stı. Ana en.dele- 20 tı.rtak kur~unı dizilmfı. tir. 
D<W.> ı.uuu u.wı..,. Dilencilerin '.Cn tuhafı ve mu-
ler .,;ıyle dursun, kenar sokak- b :'26 nlsmın kadar ibu suikııst fail-

( rıı1ı 1 inci !Yfa1ta) 
Sıhhat: Dr. Grasset, Mali;ye~ 
Cntnlrı., Adliye: .Barthclemy, 
'ılf't.istemleke-: Brevre, Spor: :Al
bay Pascot, Ticaret: Armand. 

eter. .21. men yı 11Jddt:tı mı 
Vaşington, 18 (A.A.) - Röy

ter: 
.Mnr~,al Pctcnin bmıdnn d>ir 

ay-kadar -evvel, lıval'in hnttil 
-ikinci derecede bir "VUZifc -ıle ol
=sa bile Vjşi kabinesinde hiçbir 
mevki a:lınnsmı a'tiyen kabul 
etmiy.ecef;i husuS'.ınaa 'Birle.,rlı 
Amer.ika hiikllumC'tinc temin t 
vermiş olduğu şimdi ifşa .cdıle
bilir. 

y na ista 
yard 

a 

Pir.eye 4i0 t 
buğday~e di 

Oslo, 18 (A.!A..) - R 'yter: 
Oslo radyosu tarafından zik

redilen bir Atina teli 4500 ton 
b~y ve 500 ton d~cr .gıda.. 
lllladdelerini :taşı_yrın .Hnllııren 
lsv~ ,gemisinin Perşembe .günü 
Pireye geldiğini .bildirmektedir. 

'"Sicilya lsVeç gemisi tohumluk 
uğd.ay ve ilic yiikil ile 'Cuma 

günü Pireye varııııŞtır. 

PASIF1K~E 
.,.. n.kknk ki en \Orijinali kabakçı ~nıc~----

larda bile ııdım basındA biiilmç aplardı. unlar birkaç taney- leri bulumnn.dı!füırı tnkdiı:dc .di- (Başta.rafı t nci 8ahi/cô.e) 
dilenci ile karşıbşm:ıdnn ilerle- ·. Ve hele bir ta.nesi pek hoş, ğer tutnkfa.r da idam edilecek Ja O n a ,şiddetli !'b:ıSkı ;yiiziinden uvvet-
mck müınkün olmaulı. .Riltkat pek şen ve ne§'elzydi Hangi mar ve önemli sayıda komünistler lerimız 'Maguve şimaline çekil-
ve merhameti avlamak için n- halleden geçse, yalnız çocuk.lan sürüleceklerdir. &=na, 18 (A.A.) -:Cim-nala • mınior.dir. lJanangy.o petrol sa-
çılan el, cok defa telıdiıt,yum.ı:u- değil. bütün v halkının kadın- D"l:talia .gazetesinin Tolcyo mu- haları işe yara.mıy..acak hale ge-
ğu ~aline bile gelirdi. lar.uıı, kızlarını pencerelere, er- RUSYA'DA Jıabiri diyor ki Japonyanın 'Hin- tirilmiı;ıtir. 

Dilencilerin · ~yap~ ekleri de etı'afına toplardı. -'distam istila "ede~ni düşünen Japon umumi ..ım.argihmın 
miız'iclcri vardı kı bir :.k ~u- Başına tilki kuyruğundan bir ler aldanıyor'laı:. Japon sivasi- bild.:ı--diğlııe gör:e: 
sa.lla.t olduklarının yakalarını soı:gtl.,Ç , boynuna kabak - (B•i tarafı 1 1001 aayf.da) lrtci .Japon mellerini gcrçckleı,- ıBirmnn_ya cepheshıde 10 rt 
.knbil değil bıra.kmazlımlı. ~ .ian bir saz asarllı. Ve bqgünün manlar tamfında.n müdafaa .edi- :timıekte serJJest .bıraka:caktıx. 'tan 14 Nisan 1942 t:a:rihine ..ka
~a.. 'MD..hmutpaşa bnşmda bir tenhelvncılnrı gibi, gey.ircile • Jen bir ıneskUn mahalli tekrar Hindistan, Tayland ve Çin mfil- .dar, dünman, 120_u~ak, 62 tank, 
kadından sıiaalm ·yeın bir di- rin er birine ir ~JÜİ. uydura- jşgal retmişlerdir. .tecileri mümessilleri rl'<>~-yoBa 37 toJ>, 238 kamyon ve önemli 
lenci, ta lköprüba.5ın.:ı. kadar rpe- .raX okurou: t 'nl ""'"cıl ...... d b' k b k h -..;1-~ • 

ik .Almn.n ıteb1imn6e ae enili- 0..r a,~_.. a..ı._ ır. ır co · aş a arp ııw.u.cmesı 
şine takılırdı. Kadının "bozu ~ .Müzakereler -gizli olmuot;ur. ıkaybetmiş ve 4.500 ölü ve ya.-
param ydk !,, demesine aldırmaz, B'rr.im wKHhlll'ç 1'Zt1ıa an, "YOT ki: "Doğu cephesinde düş- Bu ~uhtelif tesekküller simdi mili, 500 <esir vermirjtir. 
omuz hDl!IDdan. öııiimlcn, •an- ~ • amgaıaı ma.nın ma.haJii Jıücumu püskür- tek bir ı'arhk bnllnde Jlint'muı- rr'okyofuın bildirild4,'iinc göre 
d ı . ' tır ll i te "Jis:ııevi nı':a.I' .. '-MJSJW ~~'L··, an -c mı uza , ve laflı me - ....., '7 ~- tülm~tiir. Kar.adenizde .Almnn tecisi .Budanın başkanlq11 sltm- bir Japon sefer heyeti bu sbah 
liği, yfrmiliği almadan, .ku~u "'Dinga.la ku.bal<, din_gala! bomba u__çakları di.\§nıanın 7000 da biI'l~nü~tir. .Filipinlerde Panny adam şima-
vurmadan brraknuızdı. lÇlerinH.e · l.li d C · liman · ~ tm · 
sertleri, şirretleti da 1iardı. Btdm kuçuk tıanmun kalbi ut- tonluk 'bir ticaret -gemisini b:ı- p . .n e apız ını .. ı~ c ış 

- Dilcn.ecegı··ne ""ili! rer, t:ırmıştır.. ara p1ye5ıin .Jen tir. da kı,YJsınm 1!utun nokta-
...- D. ___..... ı~•>:ı.J d'~ D" 

1 
. ,.. ı C2 '.ları ,Japonların elıntle bulun· 

Diyenlere -hu.,,.<;tlllcl.le rev.ap ve· mr.- \4W '1 1 
• uşman grup arııım ıımna:sı k d 

1 
muilı:tadır. · ıe di tNtenruek -.,,in lmnnot '1Je'ıner, 

rır_: ~ len n:ı. J&t ıste _ 'DiııJ.,-.ala bh!'il, .lliırgala:! barekatmila JJ3 üııcli Sov,ct Ot"- Ç 1 an aV a ar Domei -ljansınm hilclirdiğine 
'.Jlıısımuıı bazı kısımları y.cn11giye göre Japon 'lbay.ragı '.'.mu\Y ada-

medim. 'Para l!ıt.edim. Sonra ıkaŞlanm, :gözlerini, uır mğrıttılmış re günlerce vam e.., n?aş tar<tfı 1 incide) :sında 11oylo limanına çekilmiş-
- Allah \'ersın! ıaı:ı n Elll'kmış :iri duaa.:kla.- Weıı ~ddetli mulrarebeler P.Sına- ,ğim demcınW oldtığuııu, mncak tir. 
Dıyc.nlere de: .r.mı _:açıp lıcmbeyaz dişlerini sınüa ~ ımeskfm ımahal ~ l.000 iki eser arasnıda1d \ıcn~5i A:mıstralya 'Başvekili n et~ 
- A.llıh bana cı:e.eğini. sa- göster.c ..g~c tfirltl tiir.Iü :mas .ıistihkam .ele gaÇirihnifJİ.İr • .Di'ı.r hiçbir zam.an !bir "tesadfffe 'bağlı tiği ::tebliğde şöyle ilcrnektedir: 

on vt: ·dıE!i pııradD. kısmet et- ıkarmıaın- iYB.PaT., :çfuı:ı('1lit' _gibi man bn:muharebclcrde~clDO ien bulunmıyac~öuu,, .söylcdmten " v.wttralya nomba "Uçaldnr.ı 
mi~r. yupaxak nöbck ~. ıfazla esir, ~000 den faz.la ölü sorıra 'Ylhc:;ar Çimen 'tı:ı:nifm:dan "taaT.n1Zlarına aevam eaere"k 'Ti-

Gilıi, dilenci Jı.ikmctleri ovu- ..Şatkı, oyun. rtiifince, ret.eğini wermi~tir. Y8J>1lan itercUmeyi :mahkemeye mor adasında Koeypanga tek-
ı:urlm-dı. ar•ar "V'. ;o w;:ıman mıl.dklar., ~- .ı:ı takdim etmiş ve bcnzeyişler1 ta- 'Tar-taarruz etmişler, ornikst'k iıı-

":I barüz ettirdikten '<7onra iki e- J • ..O ~terde. dileııciler ay.r.ı ~ ~ıa:r. ıikilikler ynğmur Amerikan Kurmav ., .filfık ve yangın bom'balarım'ha-
bir smıftı. unlurm lonoa gibi _.gibi Y-llt:.<PJırdı. • !Y- .ser ar.asmBa!ki bazı qyrihkla.nn w alanına slıavermişlcrdir. 
cbır •erlcı:i, - ~.adeb:MPndan ....tM..~'- . .... ı..~·-.ı- bul Baskanı lrlanda 'du. da 'tabii 'bttlunacağmı söylemiş, 
Mef~ a inerken .sold ti re - T~ ~ıua uuan ... Necip 'Fazılın gm;en cclseae vo 

- Junt.:L hl?' de reısleri ww- kmıuna göre, dilenmek yasak- 'Be.lf3Bt! 18 (A.1'..~) - IDirle- benzey:işlere lnıYın bh· hukuk 
dı. lıil kbwllerini. kalabalık .tır. Bt!l«hy , gıklına estikce di- §Ik :Amerika genel 'kurmay ha§- idtabile bir"?ltfuatat kltabı ara -
yerlLri, ıtiharlı sranlleri ı..m.ıar- leucileri de toplırtaı:a-lt, bunlıı.r - kanı ,general .Mar§al v.c M. 'Ben- sındn da aynı tierecetlebcIWeyiş.- ll'Btffl tıtıroft il.~) 
lar, uralardn ka dilenciler dan kör., topal :ve ıihtzyar--:Ola.D- T.Y a:Iopkhıs ile diğer 1>ir -ço"k ler olabileceğine dair -i diasını 

1 

\Bilindiği ~öi ~uga9mıt'g, "Bav 
farzyi ı:sanat ( !} edemezlerdi. ' lan düşkünlerevme _yollınıor, irurmay sııbq.yla.r §imali 11rlan- hatrrlzt:arak"malikemeye bir ne- 11erınıın mühim bir aenrlcyclu 

:A:rxilimn 1 deli .~a.mlar.ını .da bir .zabıt vara.- aay.a 'ge}.miŞlcrdir. -t>atal kita.bile bir ihukuk ita:bı avşftk merkezidir. ;vetbu ıir-
lu buarua: knsile malık meye s~vkediyor. 

18 
sunmuş 'Ve "eğer 7lı:emiisi u iki de ~r çok kimya ve :mensucat 

:PK:ouu.'c. • li- Sonra ne mi t>luyar? Ne ola- ~e mDs Det-r.J iif :kitapta bir ibem.eyiş bulabfJirse fıibzikEJerı -varfür. Bu .;şehir y-
rüm, kolsw., ba.knsız varı bel-ı C'llk :ki .i:!şkiinlenMrıe gön eri- -~ lilll Jurl"l· .!fi -iıer ceza.ya rrazıyım,, uemrŞt.tr. 1 nı znmmıda anal şebelrelerinin 
:den t]qjııu Jcqpmu , ftrngıli, tlenle:r, biıık g:iln ı;;.oıu;a ora- (a.ş 'lautfı 1 WıoiGe) Bunôan sonra Söz alan Necip mühim '-bir J:J11erldZictir. 
ciizzmnlı bulundı.ığıı bi. ur.mo- dan kaçıp, ,yine sokaklarda el sına ııJınn11Jsma Jnrrar .verilen Fazıl, "8lY1ll idtaplırnn l<en(fü,inin ı:lngıliz im.va :ıtuvvetleri ıbtın -

-nik, ıkmım.n. ney s ntuı:. ke- 41çmıya., köşebn,şlıu:ında dikilip .mur;tlckette...mevcut iohum mad rle getirfu"ğinin, aklı ilelim sahi • ı ilan önce AugSbourg lli'Jerinde 1 
.ınençe, kawal v.e e:ız çalarak di- clilcnmjye baslarlnr. 'Mnhkeme-ı .dcleı:ınin miktar , .nevi -l'e cins- ~\bir adamın çılll.ı~1l Ck o- uçrnuŞlım;a '(}a '.bu hareket ıgün-

_::ı ı d baı.:l a 1an 1bu 'SÖ.zleri mizacmın .ievJrin- üz almamıŞtı. 
lenonler de v.a.rdı. ye .scv.kt:tıilen er e · arın." J.c.Cni teshlt eder. de >bir tıüıammı1lle :din elliğini Iıenara, "1'8 (:A.JA.) - uhr 
Akııam ezanına y.nkın Jl5.hi, serseri nizamnamesi ta.fblk edil- Tedarik v.e Da'ğıtma D'mwn . li 

nn.'.al .kaside .okqyn okuya .do - dikten sonra wnumi bizmeUer- ..Müdürlüğü, ilıtıyaç görülen söy yer-e'k -uzun boy.lu mliila.'faa.- lhavzasmda we .şimal iJilr.a.nsaüa-
hısanİ.-.rln, J<ıc.,nalı'"'""'ıda. ma- de çalıf}tırilma.k üzere l3cl:ediye- .maddelerm "tedarik ve bunların da buluımmş ve ndticede unah • ı:ocl aa'Jmio:i heddflcre )'apılan giin-

... ._. '"'I'" ,.-- ~ • \kene @ro :Puronun !Jl.Otenieıı ffiiz ~ gece hav-a akınlarına 
h..ı.lle aı-•lar.ınaıı, icieıindc, liyet ye gönflerllir. lüzumlu serlere "Il:ı:klcdihnesi ı.ş- musadda'k bir taroümesinin gc- IPolonyıilı tayyaredler de i9ti. 
ter yazılı kiiçiık san taslarla Fakat, lıan~ umuıriS hizmet? lcrini 'tanzim ~eı:: ~t ~ura- tir,ilmes1ne karar 'erer.ek :du- Tak etın:iŞ}er, beş diişnmın uça_ 
su dağıtan ve: l§te bu henüz tayin edilme - ita.be Umum 1Mudur1ügu; furat - TUŞnUtyı baŞka bir :güne Unmk - ğı düşürmilijler ve endilen de 
Hüsıo~io ntnuı a~tii 'Sd.lır.-ayı (Sonu Sa. ı,, 1Hi. S) ların teSbit "Ve -mıırnkn~ine 'DllŞtır. iki uçak "!kajbetniiŞleri'li:r. 

Ker'b :tf\Y'a, bakar. 
Cibril gtt Jutbar 'Ver ııİtn.nı TOrk Bulgar konom1k istihlak ve Dağıtma ve'!l'®}ci- .. ,~..._ 

'Enliiyu'ya. an şması Jatlandırma Um'Um Mfüfürlüğü.J ıııııı•-- TA~ın ısinıemasında 
Diye -Hüseyni 'tizermBen ~ (Bn,_~ taraf, 1 incid() '1köy birlikleri v:e ~~a · ihaft:aaanbeı:i ılstaabuhın her .,.,,tınıaen sel akm halinde 

:.nık bC'Sle .:rncrs.i_y.e mcuyan se- .... "SOkak 'Ve mahalle ~lı1den_ ~ • • • 
Lılcilcr .ae lil açmadan llllenirler- Eşya mübadelesi hususi tti8r car ve -perııkcndecı ıesnd bırlilı::- KO~ '100880 ı!K-«ŞID!W 
di kas yoliyle yapılacaktır. Yıeni leri, devair ve müeseesat wlik- GöriilmamiJı ,:bir alaka ile can ıve ofuıülden ralkıŞlafuğJ 

Bunlann .hususi bir luyaf et -1 anlaşma 27 mayıs 1935 a.n1-ş - lo~ Ye füğ-.er is~Hi'k ~ir~ler~le 
JerJ vardı. Siın..:;iyah bir caket rnasının yerine geçmekte ve 15 ; ~tma ve _-yoga1tım .Ilerı du - ,rl E y ı A 
g' , mnuzla.nna meşinden nisan 1943 e kı:ı.dar yUıi.imeltte 1 ~riijyecek ve. lkolnylaştıracak L 
bir ı ırba asnrLrclı. Ba.')lanna kıalmaktadır. Eğer anlaşma, diger te.~l~ı ::kurnınl< rve bu 
g ydikleıri kntınenn altından yürürlüğün tarihinden i'ki .ay esa~Utt dalı~ ~ tW'lllnı~ 'lllev 
tulr lüle saçlar omuzlaıuna sar- önce tara.fla.r<lan birisince &ıs - cu.t.laırla.ı,: lla.Jsfıfude ~ su
' !rrdı f--,,ozleri sürmeliydi bu la- hedilmczse otamatik surette u - r.etilc ıyoğıdtmıı ;v.e de.ğitum -teş-

ğ şı ~HER SABAH1 
amva y kazası \.: ~ 

Jıildıse, ( ~~~ ne~ tılalk milli ff mler istiy.oı 
frenlerinin bozukhığundan Ileri --c>-
,gchmştir. Ehli vukuf ra_parunda Y1rZm1! 24. '(;. Saracoğb:ı 
vak'a.da:ki ınıçnn dÖ?'ıtte üçmıu 
tranrvcy idaresine yüklc.m~ - M :rA.TBUAa' Umum Mü. 
dirler. dürlüğil tarnfuıdan vü • 

ll'skücmr C. ntüddehımumiliği cuBa getirilen memlo 
tJu TapOr iilzerin:e nraba..Yl Jlllu.a - ket aktfuı.litelcrine aıt filmle
ycne 't!den v:e ısefere se\'keden xin vakit cçirilmeden ,memle
şirket mensuplarm.m haJaruırla ket.in her tarafındaki sinemala.r
tiklbsta başhım.ıŞtır. aa gosterilmesi .ıçin tıerhnJ ted· 

Müddeiumıımilik, bu 'şi Y~ lbir rı1mması '18.zımdır • 
'tramvay idnımi revizörü 'Sinem:acilırr mtihitinae edin-

Kemaı .Etken, c:x.to1yc şefi :Fet- d!ı::'iı:Wz intfbalara _göre, 'tü:rkçe 
"bili, tttölye mfihenfilsi 'Valımı .eözlü ve §al"kilı filmler, luı.llrs 
A'VllCl .hDkkında ta.ldbata geçe. y.a.ban~ dilletle httap eden lkur
:ri::1t her üçü aleyhinde hnm.e a ;rr, nrdnn çok .da;ha faila Tağ
tiavası a~. bet ~(rm.CktcymiŞ!er, Me:;elfı 

Bu yolda. -hazıtJ.anan 'talıki· be§ rub yuz lira ;hasılaıt -ynpan 
kat .evrakı 'ÜSkiüiar SOIEU hfıld- .herlıangi bir filmin 't:ütkçe dub
mi Bay Salın 'Könıye tmrdi edD- 1üj yam1Bığı. .Yani 'filmdeki "IDU· 

.mi_şür. ha.\•erc.er \ c şarkıl :r t çeles-
l\.yrıca, va!k'adaıı bitkaç gün fu.iltliği taıkdırdc 'bu iıasılat ıki, 

sonra bazı g-a.zetelerde tran vn'y üç 'llllSline çıkmaktaymıs. O 
~kazası esnasında 'R:ıbıa Sakar- m<".k ki 'Türk seyırcı oz 'Clili.}' Je 
ya isimli bır kadının b !eğinden konuşan, n:; m ·;ulnrını soy. 
l~ ~ira: kıym~tındekJ iki bile - liycn lmrocl llm a d hn çok 
zu,~ çalın~ ~ınôe !>azı -rağbet göstcrmekt dir. Halk n 
havmiisler venhnışti._ Bilezı~r 

1 
bu n}ğbet. ve uı k ımhn mc t· 

vak'a esnasında Ramanın le- leket 'Ve milli tıın-gu h ıib ;ıu, 
ğindcn ~1, yanında'.ki vıal~ - neClen a.za:rrl:i isthade 1lemm > 
ıden ka.ybdlm'u,Ştur. Esasen bıle- d.ilmcı:ncli? 
.zililerin va; ·'.n esnasında yahut Sinema ,gibi' gÖ7..e, hisse, ku· 
.ha,§ka bn:__yerde ~al~ _:re~a laga ve h !ifızny:ı aynı uı.manda 
1tayboldugu da malwn değildir. hitap eden bır 'tle.'}ir Viu rt.ası-

1 nın şimdiye !radar ıhma1 t!tlıl-

JOkJO ve Y~kokama ~~ruıo:FccJ0~~ ~~ ~~~~: 
dir. 'Vasıta nu yok? GorJugu· 

Jınmb!lı!l·ndı ln.Uz numuneler·, d.ıima <l l i t• t,. D t: U1 yisine ve daha mir el« ı lina 
r.11q tarafı '1 lnol •Yfada) I .,gıdilmo'k 'Sat tile, vaıntasızl•.; I· 

,çindc bile ncler yu.µılubıll' c 11 

Bı:nnba Xa.ıryarderi 
Dıl.şürüüıii 

!!?. ey.o, 18 ( A.A..J - Ja
;ponya D ;u ·usnıı ımiidnfı:ıo. 
umumi kararg· nı bıldiriyor.: 

SimdiYe .kauar a:lınan ma 
lfımata göre, '.fökyo ..,.e YcD
kôlumıa ~ .karşı ,yapılan 

huva a.lonında 9 düşman 
lbonıbn. uı,;ağı d~ 
'tür. uttteııf istikametler-
den g~lcn düşman uçn1da-rı 
saat '12.BO a Clogru .3apon 
toprakları ü?Jerinde uçmuş

lar ve derhal ııv uça.lfütn '\"C 
Jıa.v.a karsıkoyma nteşile ön-
:lennıişlerdir. Bu alanlarla 
yapılan hasar ehemmıyet

aizdir. 

Te~ ~ ., Ja:ıt .sw:au 
UDkyo, 18 (A.A.) - Bugün 

'tokyoda hn~a teh1ike ışareti 7 
.saa.t sürmüı; ve saa't 16 da bit
miştir. 

Bi.r ~mm-..:kGn U{WJ' Gemisi 
Datmıl-mış 

T.olr.,yo, !113 (A.~.) - -Şimdife 
kadar tcyıt edilm\ycn bir riva
y.ete ,göı-e Lugiin laJ><>nya Doğu 
kıyısı nı~da bir Amerikan' 
ruçak gemisi lb&br.ıınw,tı.r. j 

1hni:lraya Göre 
ihondra.. 18 (AA.) - Londn. 

aSkert mahfillerinde, Y.okohama 1 
ve T.okyoya ckruı?ı yapılan .akına 
iştir!tk enuçaklann~aponya 
sulan Ç\ğmda oharekett.e bulu
::nan Amerikan ruçak gemilerin
den ;geldikleri sanılmaktadır. 
:A~ mahfiller, Amerikanın bu 
'iurrcketi ,1Yapabilnınk ..kabiliye
tinde 6 'l:i:i_yük uçak .gemisi bu
dunfiuğunu da kaydetmektedir
ler. 

Boı~murilan 
Ameriltdlilor 'Y apt• 

pok ·ılfl .ısb.ıt etlen ~-:tlzdc a . 
san mu.va'ffnk obmı · cı ~t-r iı 
Hattı1 harp a:ktüalitcler b e. 
filmle nc'l'Tiy.at t~~" lt'ilm ni
zün e1infie yerli akt..ı l't!leı • 
kanştır11ıp dnha cru:ip o r hale 
pekfila konulabilir. 

Umum Müdürfüğ-;in ne ıt 
.ÜVQyİ evlat .gaziyle , k;n• 
riin i1.4gü fibrllc n~.rivat ı, '>1-

zi.m 'kanıurtınrizce. b r: ı,ıs c 
süıfı ve en mühim mt'V1m ı 
etmesı lfı.zmıgelen b:r ıyuro i ı

air . 
Türk cfluin UMumiyeJ>iıı.n 

matbuay..ı oldug-u kadar, bt ı 
de matbu.adan ziyaa , :f'ilr • • -
tivacı var. Bir meomuannn s 1 

dece okuyan ve düşünen zür e 
:lı;ti'fade cler. "Fblbulti biH • ı 
sözlil bır film. okı.mur.) ı ~,re dfü:;un 
mc~'l ihmal eden !ha.vai ıve ı -
cnyi vatınıdaşı da tenvir ed r 
ve .bu ıt ba:ı'la uymıdırı"ı ve . • 
:retici tesiri kat kat zı.yndc olur 

!emleket mmnzaralcı:rını a' 
.set.tiren filı:rilcr i.c;tiyoruz. 'l'uı lt 
v.itanda.ı:;ını st1Si yahanCJ pro
P~· ndasma karşı d nr..ı rL) <ı.· 
ruk tutac:ik ikaz .ıe<l\ci fllmlc.r 
istiyonız. Tan1ıi cnıcfa.lıirınuıı, 
Türk sebamet. 'Ve hama.ı;;iyat u 
cn.nlandırncak kuvvi't ve. ll.l, 
ka.\plerı hcyl"Cand:ıı tutucu ,:nı
Jer istiyoruz. Rilhussa mtrlu ve 
şanlı hilfüm gôlgcsi."'ldc çc!ık 1-

dımlaı 13. il rry n ya"'.rız ç hıcıı 
azız !lclunetciklcrımw.ın gl'Ci ı
ni g'ö.._c::tercn 'filniler iSUyom 

l'ürk seyircisi, Timk & .. ı 
umtmııyesı yurdnnun mmı~r ... 
larına, şerefli lınt:ıralarının ,v
zünde canlanmasına ve s \ ,., li 
~e1mıctcigine müştaktır. Bır" :.ç 
dakika unları doya doya. go;r, 
leri y.:ışa:ra yaşara se:,retnlı'uın 
Jııısretini çekiyor. 

' . ·' aktır kiH'rtla:nc:b:rmak 'VC tıanz.im etmek yafet onlara orkwıç bır man- za.yac · ~uzlfulerini ifa eder. 

SARAY Sinemasında 
Bu ııks:mı: M'OSTliSNA OLA.B.A.K 

ev.inili :ve ~·eu Yıldız 

ıstanbulihı. vlililiğe b:ığ1ı bir 
B5lge Lışe .Müdürlili:,'il v.e Bele
diye ıhudut1an dn.hihndcki kaza
lanla birer 1aşe rMiidürlijğü ku
TWa.c:ı.ktir. lıttmıbuJ.daki ıİaŞC 
Mililiirl~au lnşe Müsteşarlığın -

48 Ki{ ilik Koııcı · 
36 kiŞilik !Sa2 

Hey eli 
BO ki_şrlik~ehter talumı 

NIN lŞTlRAKİLE 

SaıHEnınsisko, il8 (A.A.) -
!rdlcy:o Raqyosu T.olwoyıı bom

! blilıyan ta~areletin A:merikıin 
tayyaresi .:dlarak tesbit -edildi
ğini bildirmektedir. 

8.ıro :s,.r,1.'e r· nm yok. bj· hır 
dermen sı.ı getiı'en rejisör ulm
lilığına ise !biç yer yok: Temiz, 
sade ve güzel Tür.k ıclMa.lite 
filmleri ih'tiyoruz. Bunl:u bulun
madığı içindir iki halk :ş'.mdiye 
kadar sürtisüz ynveler v:c z -
rerlı ~anmı:alar seyretti, dur -
du!. 

Ziyuııın nercslnden 8önu1~ 
iki.rdır . .Bahalar sözünil unutım
-yalım. 

ANN :SOTHEBN ( Çam SaklZl) nın 
en son yar.atışı ~ve ıcerbcroli 

!Z1 ALTIN i YDR 

Sü filminin ı'Fran.sızca sözlü otiginal nilsOOsımn san seens-
per hırı: Sa.at :11 de tar>ziWh _matine 

ürkçe Sözlü ve Şarkih 
da mevcut teRkilfı.Ua mütenazır Senenin en büyük filminin 
olara'.k l§Ube ~kilittına malik S üncü ~AllER llARrASI ~DEVAM 
olu_p <bu .gubclcr Umum .Müdür- h .ı 
lükleı•in meı·ke7.de ita eylediklen ~ VIı; OJARAK 
vazifelerin stan'bul ·vilfıycti da- Y,f.FRDJJ A y ;ı z v E J( fŞ SPOR~ılfll 
hilintklki tr&tbTh:atmı yurntmekle 

, mükc1lcftirler. "Türıkıçe Matbuat Jurnah" 
1 mı!=a ~~~o?nii~~~! :lmm iıı ''.O .n'lz rı dı.kkafe Türkiye Cümhurj_yeti 
1 muavini, 5~D lirdlı~ tcl:~ reiı>i flt&m. IJ tu fHU :hudutları .dahilinde 

300 liralık uç başmttfetti 200 - JFM...ı.\. iihninin gösterme hakkına sahtp ÖZEN E1Ll\I, dm sene 
'120 lirallk 15 müfettiş, 300 1i - lstnnbulda ve füıt.anbulun hiç hirsemtinde bu filmi _ıgöstermiye-
ralık üç başmurnkip, on murıl- e,,,,öindcn, muhterem luı.lkımızuı 'hu ffırsa.tı kaçrmu:mruarını e 
-kıp komiser ve lüzmnu kadar 'Cr bulmak tlçin lfıtfen fanı seans matlerinde lte$riflerini .tavsi-
şef, memur , aaırtilo ile .lJe6er ye eCleriz. Bugün eea.nslar: 10- ~1,ao - ı - 2;30 - 4 _ 
yüz li.nahk dönt müdürü umu - 5,30 - 7 - 9. Bugün saat 1D ... a adar tenzilatlı :matine mi, 400 liralık dört 'tllÜaiiı'ii u- ,__191 ___________________ .ı 

" lltia,YMI canlaalyor- Sm"8t i.lmti pılaıuyor.. ~til;n ı:mumi mua\ıini, 300 liralık şube *••••••••••••••••••••••-. 
öder~ dolayor ... Bütün 1m1pler ~ Çlll'plyw •• Çünkü: müdürlerinden milre'kkeptir. ' 
lt"U'DY A ıt'D I1T'L 1 N O' in mmıyen eseri Olan 500 lkalık !bir İstaıibul iaşe LUC1EN BARROUX - .PİERRE ~UlER '\'e 

müdürü, 300 .liralık bir muavin, Gll~EW!EvE OAIJL'!X SONE N iŞ 1 K !° ~:= $~e =~I ibi Franım.at.tistleri LtarafEmdanNharikuifuiRA e birUtarzdaJ'yarn:tılan 
Bıqrün L A. L E Sinemasında ~.2~~~uın:~~ : 

g ö 8 t e r 1 :11 y o r • * İa.§e Müst.eşarlığı merltez 
RGNALD COLMAN - IOA LUPINO'nun ~~ve~i::ıro~=~ 

cBombar.d&maıılor 
:lffluom E~ 

Tokyo, 1-~ (A.~) - Bugün 
saat '1'5 'ten biraz -evve1 Kyeto, 
Ekayama ile Osaka'nın :şimal ve 
::Kobenlin batı -kesimltminCle ha
va tehlike işareti verilmistir. 
Orta Japonyada tehlike işareti 
§U bölgelerde -Ooğu saliilinden 
batı sahiline kadar ~1 edn
miştir. Dqğuda FUkışima böl
gesi ne 'Tol{yoaan Şizuoka'ya 
kadar olan bölge, batıaa Nigata 

bölgesi. 
Yangın1.a1· Devanı Ediyor 

'.Polçyo, 18 (A.A.) - tiapara
..torJuk Umumi Karargihı bildi
eyor: 

Nargop Ka'be'de yangın bom 
baları tarafından ;tutuştur.ulan 
~augınlar aimdi önlenmiş bulun 
.maktadır. 
.Düşman ta__yyareleri 'ldlçilk bir 

kasatr.ı;ı.m mitrab'ö.zle hücum et
mitslcr.ae ae hasar vermemişler
dir. 

Blıgün 

MELEK 
Shw•• srwda 

Yeni bir neş'e,.. Zevk .. 
GüzeUik.. Dans. . .Bevo Ye 

'Mllzik iilmi 

B OADWAY 
ÇlLGINLfKLARI 

Büytik bıdretlerlle yq!l.ttıklan bu ölmiyen eser; hakiki bir nna mahstiben 9ı2 senesi i~ [D11oun 
abnımanlık 6cstaru, acı 1bir hayat romıamdır. Programa UAve bir ~ .m.ijyon lira. ve füare illllg ~41fBNBEU:ı.,.,lf.A'N.& :ruBNER - 'GEOBG~ 'MURPBY 

olank: nı.asrana.rma kıJ.cy1ık .olarak iditiiz. .$ğlMJeeti, iliareket1i, filk we .gDzel 1cadın1Wla. dD1u .iki .sa- ~ ,ol8Qk· -ltENKLt WKt ll4AOS 
1 - En son Matbuat Jumak • 1 ORKÇE d&-t yüz öin lira ta"hsis olun- atıik ~ ve 'laı.Hkıaha!fllm1. J 
"ı _ Renkli M 1 K 1 ( Gufi Bahk AYCtSI mıasına -fleyeti Vekileoe .:lmm' 11.Jugün saat n.:ı Be 'te'dzı1atlı.matine Bqiia aai: ll ae mntırwı •ma!fine. 

~--~-- Buviin sa.a.t.11 de tenzilAtJı mat:bıe liıllllİillll-•J verilmiatir. ______ IKJI _______________ .. .._ __________________ Zlllımıl~ 



Baş, , nezl , gri , omatizma 
- Dedl:mJ ya.! .. Sana lAf IJd.ı. Deste güreşi o kadar slirme-

etmez.. dl. Bir iki saıa.t içinde bitti. Sı-
• • • ra küçükarta.ya geldi. Cazgır, 

YörUk Ali, 8akindt Hıasmrla- küçükort:a.yı çağırdı: 
rının çethn olduğunu biliyofdu. - Küçük.ortaya g1lre§eCelder 
Fa.kat ne olurlarsa olsunla.r, ni- meydana.!. 
ıbayete kadar ~ Üç, Yeni küçttkortaı!ılar yetişmiş
dört giin ~büyük ortaya ti. Küçük.ortayı bir türlü bec&
btrçok pehlivanlar geldi. Lakin remiyelller de daha hAia f')lduk.
bunlar i1tlnci derceede pehlivan- lan yerde güreşiyorlardı. Yö
lardı. .AmI ortada dört kişi gö- ıük Alinin evvelce kUçükorta.
rünüyordu: Yö~ Ali, Piç Mu&- da. boğuştuğu pehlivanlar olduk-

ı 

Nevralji, Kırıklıh ve Bütün Ağrılar1nızıderhal lıeser 
fcabmda gCmde 3 kaşe alınabilir. 

taf.a;, Çopa.ı: Künt.eci Hasan.. lan yerde duruyorla.rdı. ~ I= 
F.clirne &aa .. güreşine bel. KUçükorteı güreşleri de ol- - HARP DURUMU 

ki yirmi binde~~ h~ ~- hdultayetça. sheyonaocanlıerdi. oArtıkldu. ~"~ gmu.:-_ ilan ye beyan ederim ki : -
ci gelmişti. Bunların hepsı pehli- ............ 1 -varı meraklısı ve kısmen ihtiyar reş ba.şhyordu. Herkes gözleri- C LD GIDASI OLAN 1 

~li~~ı:y:ı~;k::~L ~ ;~rı,·;:rırmeı l.~yoa.llubaşl;~rdadJJ~_. - ,, BU BiOCELCİDDE.N 1 Muharebe rrıeydanının hakimi 
Gf>tin güreş1Pn nasıl çı:kabiJece-- ~· ~ 
ğini münaka.5a ediyorlardı. Doğ- - Büyükortaya güreşe<:eltl& ŞAVANI HAYRETTiR. --------
n.ısu kolay dei;ıi!di. Eğer Çalı· meydana. 
ğın dediği gibi bir de Çıvg-ar ya- Yörük Ali, soyunmuş bekli- Ci/tlin ıemek iktirlarmtla u ç A K 
parlarsa Yörük Aliyi yüzde ~z yordu. Caz.gır, se6lenir seslen- oldu/unu ispat erhior 
baroorlardı. İhtiyar Cazgır d.a mez, hemen Yörük Ali, olduğu . 
Sarayiçi güreşine gelmişti. Gü- yerden fırladı. Derhal kazan ,,.--------------------., reşten bir gün evvel Çalıkla. Yö- dibine gelip durdu. Kazan dibi- Yazan : Emekli General Kemal Koçe~ 
riik Aliye geldi. Hoş beş ederler- ne gelen ilk pehlivan o olmuş · . 
:ken Yörüğe sordu: tu. Onu tanıyan ve sevenler 

- I Iasımları.nı gördün mü? bağırışblar: 
- Y<;IQ<;I Yo··....ıa .. Alı''·· - Gördüm usta!.. ~.., ıUA 

- Nas1l buldun Yörük? Yörük Ali!ıin peşinden Piç 
_ Kalıpları güz.el.. Ya.pıh a- · Mustafa, Mustıa.farun peşID.den 

da.mlar .. Bil' de meydanda gü- Çopar, Çopardan sonra Hünte
reşledni görmeli... ~j Hasan, ondan sonra da iri 

Dedi ve lafı kesmek istedi gövdesini sallaya sallaya Kel 
Y!iriik, fazla konuşmak istemi- Memiş geldi. Yanyana dizilmiş 
yordu. Çünkü babası, derhal sa- gibi durdular .. Birbirlerine yan 
bit fikirlerini ileri sürüyor ve, yan bakıyorlardı. 
Yürüğe Qr'l.tıyordu. Bu sebeple Yörük Alinin yanında Piç 
babasiyle ıdünak~ ~.~ek ı Mustafa.. Piç Muı,1:a.farun ya
için Yöriik, daha zı.yacle sükutu 1 nında Künteci Hasan. Künteci 
tercih ediyordu. Cazgır 1smail • Hasanın yanında da Kel Memiş 
Ağa, Yörüğün sustuğunu gö- v:;,rdı. Derken dört pehlivan 
riince: daıha büvü.kort.aya ve kazan ı 

- Ne o Y=-)rük! Söylemiyor- dibine ""'elip sıralandılar. Bun- Doktorum, bu 
eun bir ı::ey? Ha.smıların gözle- lardan ikisi tanınmıyordu. Kim hususi clld gı-

,. dasında mevcut 
rini doldurmu.ş galiba!.. o~dukl~rı belli ~e~J<li. Diğerle - olan Blocel'in bü-

- Bllllun için değil usta! Ba- n. malumdu. Buyükortaıun. :-> - yük bir itina Ue 
hamla çekişiyoru.ı da ondln.. kiden kalma lmlıplanydı. Dige • 1 ilmi ha 

- Neden çekişi"yorsunuz ba- ri La.nP'S.zalı Ha.sandı. seç ş genç '1· , 
. .. •anlardan Lstih- 1 

banl:ı. ?. ~arunmıvan pe1::llvaı:Jar eus- 1aaı edildiğini söyledi. Blocel c1J..' 
- Buraya beni getirmelk ia- seh. ·a.da:m1ardı. Yu.zlerinden ve dln derinliklerine nüfuz ve genı;, . 

Kara ve deniz sila.hlı&ırının 
tesir sahaları çerçevelidir. Si
lah, yere bağlı; muharip ise, ö
devini başarmak için bir çok 
güçlükleri yenmek ıztırannda
dır. Ateşli silahların icadına ka· 
dar muharebe, yakın mübareze
den ibaretti. Silahın tahrip kud
reti arttıktan sonra da ihti~ca 
göre korunma tedbirleri alınh 
yor. Toprağa yapışmak, toprak
tan kuvvet almak, ateşten bir 
radeye kadar masun bırakıyor
du. 

Bir keşif vasıtası olarak do
ğan uçak, bombasile, makineli 
tüfek ve topiyle, nihayet en Ö· 
nemli bir muharebe unsuru ol
du. Silah, rolünü ancak tabiye 
sahasında oynarken; uçak, uçuş 
şiarı dahilinde, strateji ala
nında tehdidini göstermek kud
retindedir. 

katlanmak şartiyle, önlenebilir
di de. Fakat, cehennemi ateşler 
yaratan hava filolarının cephe
nin çok derinliklerine doğru u
zanan saldırışları karşısında, 
yarmanın çözülme felaketlerine 
de sürüklediği görülıüyordu. 

Uçak, is:~klale tamamiyle sa
hip bir silih olmuştu; deliyor, 
yarıyor ve, yerden de panik u
yandırmak üzere, kuvvetler in
diriyordu. 

Tehlikeli bir dunıma düşen 
cephe kısmına müdahale kuv
vetleri sürmek bahis mevzuu o
lan safhalarda, hava kuvvetleri, 
açılan gedikleri ateşleriyle ka
payabilirlerdi. Ancak, Fransa 
topraklarında cereyan eden sa~ 
va.şlarda hava h8.kimiyetini kay 
beden Fransız ordusu, geç öğre
nebildiği bu usule de başvura
mamıştı 
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Erdek C. Müddeiumu Erdek C. Müddeiumo 
miriğinden: miliğinden: 

942/ 45 94214-i 
Belediyece tayin edilen fiat- Belediyece tayin edilen fiat· 

tan fazlasına koyun eti satmak ten fazlasına koyun eti satmak 
suretile Milli Korunma Kaınmtı sureti.le Milli Konıııma kanunu 
hükümlerine muhalif harekette hükümlerine muhalif harekette 
bulunmaktan suçlu Erdeğin Ya- bulunduğu iddiasile su!;lu Erde· 
lı mahallesinden Fehmi oğlu 310 ğin Halit.paşa mahalles · ndell 
doğumlu Mustafa Öktem bak- Nusret oğlu 303 doğumlu kasap 
kında Erdek Asliye Ceza mah- İbrahim Aksu hakkında Erdek 
kemesinde yapılan duruşma so- Asliye Ce33. mahkemesinde ya· 
nunda: Fiili sabit olduğundan pıla.n duruşma. sonunda: Fiili 
Milli Korunma Kanununun 32 sabit olduğundan Milli Konın
ve 59 uncu matldelerine tevfikan ma Ka.nunumm 32 ve 59 w T. C. 
beş lira ağır para cezasile mah- K. nun 80 inci maddelerine te\1" 

1 kfuniyetine ve dükkanının yedl fikan beş yüz seksen kuruş ağır 
terniyordu. eşkallerınden Anado~~ olduk- 1 taze ve açık olmak lçln kendi.sine 1 

- Neden?. lan a~~ılıy<?:du_. Bınsı Bursa,. 
1 
lazım olan gıdayı temin eder. 

- Krrkpınara hazırlıyordu. h Ta.hırdi. Dıgerı d~ Çıfıtbur- .Meşhur blr Viyana üniversltes1 
Kimse gür~ini gö~n diyor- 1 g~lı Çoban Ahmetti. Bunları lprofesörti tara.tından keşfedllen 
du. Orada burada fazla güreş kimse tanımıyordu. bu BİOCEL Cpf'nbe renktcld> To- ı 
yaparak ezilmemi istemiyordu. Çıfıtburga.zlı Çoban Ahmet, taıon Kremi terkibinde tam cild j 

Büyük harp, topçunun kütle 
ateşlerine dayanan baskınlar, 
yarmalar öğretmişti. KHisik 
esaslardan ayrılamıyan ordular, 
ateş silindiri arkaı:;ında taarru
zun gelişeceğini sanıyorlardı. 
Burada sil8.h savısı tesiri haizdi. 

Orduda hareket kabiliyetinin 
arttırılması ve at..e§t.cn korunma 
tedbirlerinin sağlanması ile üs~ I 
ttin bir ates siklet merkezınin 
kurulması düşünülüyordu. Bir
liklerin motörleştirilmeleri ve 
zırhlanmaları sayesinde; bunun 
oynak bulundurulması imkanı 
elde edilebilirdi. Bu a.teş kudre
tinin havadan da besleneceği 
hakkındaki fikirler, bir çok or
dularda yer bulamamıştı. Uça
ğın oynak hareketlere işti~k 
edeceğini iddia edenler tenkıt
lere uğramakta idiler: Yü~sek 
eüratini muhafaza mecburıye~ 
tinde olan ve yükseklerden uçan 
bir uçağın, hele yakın muba.re
zede dost ve düşmanı ayırd. e
derek, vuruşlar temin etmesi 
çok güçtü. Alt tabakalarda uçuş 
larsa kayıplara uğratırdı. 

Hava kuvvetterinin deniEler- gün müddetle kapatılmassna, para cezasile ınahk\imiyetine ve 
deki faaliyetleri çok daha. ve- hükmün hulisa.tan gazete i)e dUkklnının yedi gün müddetle 
ri:mli olmuştur. Heybetli arma- neşrine dair verilen 7 /11/941 '\>e kapatılm8.81Da ve hükmün bula
dalar, beklemedikleri baskınla- buna ek 8/4/94:2 tarih ve 73/51 satan gazete ile~ dair ve
rın zebunu olmuşlardı. Ameri- sayılı karar katiyet kesbettiğin- rilen 9/12/9il ve buna ek 
kanın büyük Okyanus donan· den il&n olunur. 8/4/9(2 tarih ve 76165 Bayıll - Sen şiıudi bunları bırak... tanınmamı~ bir pehlivan olmak- ensacını beslemek için icap eden 1 

Hasınılanndan bahsedelim.. la beraber, İstanbnlda ve ci- rolle.tarda mevc\lt.t.ur. Akşamlan 
- Nesinden bahsedeceğim varında çok tanımrıış bir bü- yatmazdan evvel bu kremi ve n· 

usta?. Meydanda belli olacak!. yükortacıydı. Ahmet, acar bir bahları da (beyaz renkteki> T~ 
- O~lum, bunlar çok ust::ı bü , delikanlıydı. Aynı zamanda talon Kremini kullanınız. ftç gün, 

yükortactlardır. Piç Must.afa da iri yan bir pehlivandı. I zarfında teninlzln gayri saf mad-. 
Kırkpınar başıdır. Kel Memiş · Bursalı Tahir de iri ~apılı delerinden, yüzünuzün zayı.Oamı.ş 
b"' Qı, ondan koparmak için' ~ bir pehlivandı. Bursa ve tan· ve gevşemiş ~dalelerlnden kur-1 

bir bela gibi peşinde.. Küntcci ı bul civarında tan.ınımşlıa.rdı. Bu ıulmaıta başlad1ğını göreceksiniz. 
Hasan da malfun.. iki pehlivan da.ha Silivriden öte- 1 Viyana Üniversitesi hastaneleri· 

- Anladık usta!. Ne yapa- ye Rumeliye çıkmış değillerdi. ııin birinde rror. Dr. Ste!skal ta..,. 
b.m? Gür~miyelim mi? . ı Fakat her ~kisi de usta pehli- rafından 55 ile '12 yaşla.nndakt 

- Yok .. Güreşeeeksin! vandı. Hele Bursalı Tıalıir, çok kadınlar Qzerinde yapılan tecrü 
- lvi ya!. Meydan yerinde! mahirdi. Vücudunun iriliğine beler neticesinde yüz buruşukluk· 

belli olac1ik her şey.. ragmeu oynak ve <:evikti. ılannın altı batta zarfında kaybol-l 
- YörUk, bugün seninle ko-nuşulmaz .. Ne kadar hiddetli- Pehliva.:ı:ılar, en ziyade Tahir- dutu sabit olmuştur 

sin oğlum!. le, Ahmtde göz gezdiriyorlardı. 
- Ne yapayım usta!. Babam, Onların ne derece pehUva.n ol- Pazar Sohbctı• 

dunıp tlurutken asabımı bozu_ duklannı sezmek istiyorlardı. 
yor. Ne o, çivgJr yapacakhr Duruşlan ve giyinişleri pehli
beni, helvacı matlağından geçire va..>ı ol<lııklarmı gösteriyordu. 

d Hele paça bağlay~lan acemi 
C(•!ücnniş .. mij, nuş e, mı~ ... 
Pekaliı.. Gen de meydanı bıra- olmadıklarına en büyük delildi. 
kıp k.ıçacak değilim ya!. Gebe- Tabirle Ahmet, birbirlerini 
rinceye kadar boğu§acağun.. tanıyorlardı. Fakat daha bir.bir
Babam, buraya gclmiyelim diye I leıile güreşmiş değillerdi. 
ısrar etti durdu. Ben, süs peh- Langazalı Hasan malfundu .. 
livanı değilim .. Öniime gelenle Bu büvilkortanın ·temel taşıy
aüre"mek isterim. Zor gönni- dı. Gµreşe parsa toplamak için 
yen bir im;an pehlivan olur mu! geldiği belliydi. Öyle Piç Mus • 
be? Söyle ustu be!. tafanın, Çopann, Yörük Alinin 

Künteci H8.8Qllın bulundukları 
İhtiyar ısmail ağa, Yörü- yerde büyilkortanın ödülünü a-

ğün hm;mhklannı anlamıştı. ~ birrdi Ahali ~lı 
Yi},.ük Ali, haklıydı. Güreşten lamıyaca.guu ı · ' · 
hasmından kaça.o olur mıydı?. !abalık olduğu içm, bolca parsa 

topla.rdı. 
Dıı i-ra söylüyordu delikıanlı.. Fakat Çı!ıtburgazlı Ahmet, 
Çalığa dönerek: Bursalı Tahir böyle ıieğildi. Bii-

- Ç:ı.hk, neden böyle yapı- yükortayı kurrı.a.rmak için gel-
yorsun? mişlerdi. Kendilerini Ruroelide 

(Baı taraı. 8 UncD .. yfada) 

miş ve hiçbir dilenciye şlrndi
ye kadar Belediyece bir iş ve -
rilmemiş veya Belediye bir iş 
bulmamıştır. 

Bu itibarla dilencilik derdine 
'karşı alınan tedbirler, kanı.mi 
müeyyideler ve formaliteler 
pek zayıftır ve ecdadıınızın 
185 yıl evvel başvurdukları ted 
birlerin eşidir. 

Dtlcine uçuş, ihtimamlı tallın 
ve terbiyeye, geniş 'bir ihtisasa 
ve bütün engelleri yenen bir 
azim ve cesarete vabeste idi. 
Kağıt üzerinde münakaşalar 

devam edip giderken, kolis ar
kasınsa, hatta kanlı denemeler
den geri durulmıyordu Hazerin, 
harp ihtiyacına vefa eden kanlı 
tatbikatlarını yapmak cesareti· 
ni gösterenlerin, esas hedefi, 
kanı esirgemek ti. Japon B~ve
kill bir nutkunda Japon havacı
lığının muvafafkiyet sırrını be
lirtiyordu. 

ması, az zamanda tazmin ede- ' karar katiyet kesbettiğinden i-
miyeceği zararlara maruz kal- Askerlik '•ler.i ı lan olunur, 
mış, semasını konıyamıyan ln-1 _ ~ 
gili,; zırhlıları da, ufak sayılan ._____________ Garza., Ahlat, :Erciş, ~~, De--

hava. kuvvetlerinin hamleleriyle ~İ'nHye Ası...rttk Da1PMinderı: rek, ~ lits.Seybin, Kara, Ri~ 
ve ebediyen çekilmişlerdi. tsirnleri er;ağıda yazılı memleket- İspir, Tortum; Artvin, Ardehan, SG 

Serendip baskınını takip eden 1er halkından olup ta balen ıstan- nkanıış, lcdn', Kuaköse, Oki, ŞaV" 
Bingale dt>niz müsademesi, gene buida bulunan 330 ve 3Sl dolumlu şat, Hopa, Pazar; Arpaçay, Hınıs. 
.Japon hava filolarının muvaffa· ihtiyat erler (Askerden 941 yılı ter- ~ağızma:s, Beyazıt (Doğu), Yu!öufel~ 
kiyetile sona ermiştir. his edi\m.işl«le sakatlar hariç) 24 Borçka, PorıinhoC, Çıldır, K~le, Tuı· 

Bu çarpışmada her yerde ha- Nisan 942 Cuma yünü ııevk edilmek luca, Aleşkirt, 'l'utak; Diyedin, Er" 
vaya. karşı defi ve tard tedbiri üzere istanbulda, mtntakasında bu- z.urum, Erzincan, Bayburt, Trabzon. 
aramakla beraber, vazifesini i- lundukalrı ışubelere müracaatları. J- Sürmene, Terjan, Görele; Vakfıkebir, 
fa uğrunda her tehlikeyi göze Uın olunur. Ttttbolu, Aln;aabat, Şebinkarahisııı, 

alan İngiliz armadasının başka MBTdin, Midyat, Siirt, Bitlis, Mvş, Refahiye, Kelkit, Gümüşhane, Alıcra. 
bir hareket tarzı da takip ede- Van, Cizre, Savur, Çatak, Gevaş, Kuruçay (tliç), Kemah; Pilumeı-. 
miyeceğini Çörçil hatırlatmak· Bt>ytüşşabap, Bingöl (Karlıova), Şiran, orul, Maçka, J>.lsinler. 
tadır. 

Karada ve denizde muvaffa
kiyetli harekat icrasının, hava
larda üstünlük temini ile mfun. 
kün bulunduğunu artık bütün 
olaylar ortaya koymuştur. İki 
muhasım tarafın da istihdaf et
tiği gaye, hava. hakimiyetini ele 
geçirmekten ibarettir. Müttefik
ler deniz yollarında emniyette
sis etmekle karşılıklı yardımlar 
yapabilirler. Avrupa cephesi işi
ni bu yaz içinde bir sonuca gö
türülsün veya götürülmesin, de
nizlerde emin bir irtibat, esas 
şartı teşkil ediyor. O sebeple. 
Anglo - Sak.son inşaat progra· 
mında tesbit edilen miktarlar 
hayretler veriyor. Bu plan ger
çekleşmedikçe kati neticeye yak 
laşma.k ta kolay değildir: Zafer. 
hava hakimiyetine bağlıdır! 

- Fena mı söyledik?.. Bey-1 ilk defa olarak göstereceklerdi. 
hutle harcedivorsun kendini. Demek büyükortaya çıkan 
Bır de çivgm tutulsun. O pehlivanlar sırayla şwılardı: 

Bu iddiamızı ıtevsik ve isbat 
için, aşağıya bir ferman nakle
diyorum. Bunu okuduktan son
ra, göreceksiniz ki bugünkü 
mevzuat ile eski mevzua.t arasın 
da kıl kadar fark yoktur. Bu
günkü tedbirler, dünkü tedbir -
!erden daha farklı, dalıa üstün, 
daha ge~, daha pratik değil -
dir. 

Muharip, karşılaştığı her zor- ı 
luğu ezmek çarelerini arayabi
lirdi. Ordular, ayni silahlarla 
mücehhezdi ve ayni doktrinler
den ilham almıEilardı. Fakat, ha· 
vadan inen tehlike, hiç te hesap ı-.---~-------

%.kıt görürüz dünyanın kaç Yörük Ali, 
bucak olduğunu.. 1

1 
Künteci Hasan, 

De.li. Ilillasa dedikodular et- Piç Mustafa, 
r:ıfı lıürümiiştü. Her kafadan Çopar, 
bir ses çıkıyordu. Ba.şgüreşler- Bursalı Tahir, 
den ziyade büyükorta gü;eşle~- 1 Çıfıtburgazlı Munet, 
nin c;ok heyecanlı olacagı aşı- Laııgazalı lL'\.c:;an, 
kardı. 1 Kel Memiş .. 

Yörtik Ali, taraftarları bu, Orta.ya sekiz tek pehlivan 
pC'hl'vanm kolay ~ol:ı-y ma.~l~p. çı.'kmıştı. Bu, iyi bir şeydi. Do
olmıyacn~'1na kanıydıler. Yor~: kuz kişi olmuş olsaydı bunlarla. 
ğüu en iyi sırasıy~. 1~~!1 u- ı uğraşmak güç olurdu. Tek ka -
zerintle ve ocsliydi. Eskı gureş- lacak pehlivana eş tutmak 
ler ne na:trdl'an daha gelişmiş güçleşec~kti. Kur'a atmak !a-
ha lde bulunuyordu. zımdı. Tek kalan kar edecekti 

• • • Çünkü eksik güreşecekti. 

Nihayet sarayiçi güreşleri 
kuruldu. Davul zurnacılar ke
vifli keyifli çalıp vuruyorlardı. 
Cazgır, meyd~a çıkmış dest.e 
güre.;çileri çagırıyordu: 

- Desteye güreşecekler mey
dana! .. 

Desteye çıkan birçok pehli-
vanlar ne gü7..el de güreşiyorlar
dı. Bu tüy çocuklar bütün genç
lik heyecanlarile te~jnsiz. b~ -
sun.la.nna girmiyorlaraı. Bırbır· 
lerini çarça;bu.k yeniyorlardı. 

Cazgır, dört çift üzerinden 
güreş yapacağına memnun ol
muştu. Fakat yabancı iki peh -
livan onu düşündürüyordu. Bu, 
pehlivanların der~elerini bil
miyordu. 

Cazgır, mütemadiyen gözle
rile Bursalı Tahirle Çıfıtburg~ 
lı Aluncdi süzüyordu. Bu."Jla.n 
duruşları ve giyinişle1-inin mun
ıtaza.m oluşları itibarile pehlivan 
görmüştü. Yanlış bir eş ver
memek, güreşin ayarını bozma-
-ı,. 1izımdı. ( Arkaru '-"aol') 

Bu ferman, 1173 hicret yılın
da Üçüncü Mustafa tarafından 
Kocaeli mutasarrıfı Ahmet Pa
şaya gönderilmiştir. İşte fer
manın sureti: 

edilmemişti. Hava silahı, haşin 
ve vahşi idi, ruhları sarsıyordu. 

Yerden teYcih edilen darbe, 
mahdut hedefli idi, bazı zayiata 

".Asitanei saadetimde ta.m-
mül'azi ricalden sailiik ile so
kaklarda ibadullahı ıta.ciz, ken • 
dulere kar . ü - ·kisbe ittihıa.z e
den kırk üç nefer miktarı sail- i 
ler alız ve bir kıayığa va.z' ve • 
kapu kethüdası mübaşeretile , 1 
İznik bade irsal olunmaları ila
men işbu emri şerifim isdar o- ı 
lunmuştur. Bunlann İznik bade 
irsal olunmalarından maksad 
Medinei mezburede cer ve su.al 
ile ibadulla.hi taciz ve tazyik 
için olmayıp belki herbiri.sini 
kuvvet ve istidadına göre mü -
nasip ı.na.hallere tevzi ve ·taksim 
ve kariiklsbe ve 'hizmete müna
sip olan emreçleri dahi kasa
bai me-zburerun erbabı za.yiine 
tefrik ve teslim olunup ve ıtıesel
lüm edilenlere ·kendilerini salı -
vermeyip i.<;tihdam eylemeleri 
tenbih ve dikkaıt etmeniz babın· 
da işbu fermanı 8.liş.amm sadır 

Meshur s i n Ci E R saatlerinin 

olınustur... ı~---••• 

1942 MODELi 
Nikelden mamuı fevkalade dayanıklı 
ve kullanışlı olan bu ı;aatin makiııesl 
hususi olarak 17 rubin üzerinde imal 
edilınj,§ çok do~u i~ler ve hiç saşmaz. 
No, 91 Kromdan ~8 lira 
No. 92 ,, modeli zarif 

ve mlneeı modern 30 Ura 
Taşradan sipari§ vukuunda bir lira 
ilAvesile bedeli peşin gönderildiği 

taK:dirde saat gönderilir. 
AD RE 8 E D 1 K KAT: 

SJNGER saat mtıja:ra•ı 
l8TANBUL, EMINöNO CAD. No. 8 

T. ı Ş B A N I< A S 1 
Küçük tasarrtı!f 
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1 iid8. 2(l00 Linı.lık = 2000.- Lı.tli 

J > 1000 > = 3000.- > 
.3 > 750 > = 1500.- , 
a > 500 > = ıııoo.- , 

10 > 250 > = 2500.- , 
40 > 100 > = 4000.- , 
f>O > 50 > = 2500.- ' 

200 > 
2Cı0 , 

> 

• 
= 5000.- • 
=2000.- , 


