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ŞUBA1 

25 Bir adam musalla 
· taşında dirildi I 

Ank radaki fnües
ha isesi' 

''Ben neredeyim f ,, diye bağırdığını 
işidenler korku ile kaçıştılar 

Sif bor11ba Ba sabab Altıncı ceza malokemestade 
Abanoz sokaftında ,ıeaaa beyecaalı 
bir adlsenla maba emes!me ba,ıaadı 

Bomban l n A iman BÜ lJ Ü k Asliye e.ltınc.ı ceza nuıhkemc • &okağmda kahvecilik yapan lbrn-

E' 
. 1 s 1nde garip bir yaralama 'li:ıkas:· lınn atlında birisi, buradaki 18 n.-

ç l s l ı le ,. e· .çıkasın ın nın muhakemesine lxışlıınınışt.ır. nıaralı cıtdc çal;tıaJl İrfan isim ıi J Dün mahkemede ok•man tahk1• lıir krala milnasebet peyda ebv.iş.. k d · ka.t evra.kmdan 3.ULaştldığma göre, tir. ya ının a patıaması . l s;- da.h.a diri bir ada.mm g.ömülıne- • lr.fan güzelce bir ka<lm oi<fuğun 

M 1 k 
~ıne bıle sebebiyet vercbılecek c• c~-n kezı.disinin belıilısı, d.08t!.ı çok· em e ette d • b• ~~:n buetmı:ı:ti~r·. h va.ka ~öyle ecre • tur .. Bunlardan birkaç Uıılr;si, fb.. 

erın ır .,.... ...,, :tı.hımım İrfanla sıkıfıkı ,,ımnsmı teessür uyan d 
1
rd

1 
_Be__;..yo_;,_ğlu_nd_a.k.i_malı_u_t _A_ban_oz7-__ __;(~De=\'nnu::..._:3:.._~-::::"cü~ılc):_ 

F1li1Jiniere -------· 
Milli Ş_ ef ve Başvekil Büyük Elçi ve Amerikan hava Sovyet Hususi 

f k h kavveoeri Tebliği 
.. re ı asının _atlrlarını sordular. gfiader.ıemiyor ~ 

H~~~.~~~AeA~e~:~Y2~tle tahkikat yapıyor ~~~;~:,:·~;:;~t·ıbR-,,;~~ 16 mcı Alman 
o saau~ bir odamın kucag·ında gönderilmesi rnümkün olmadığım ordlJSU 

~ubat 1942 sabah sac:t onu on daki. kumaş par . 1 eöylomiştir. Hava yoluyla Luzonn 
ka geçerek Ankoranın Emniyet m~yd~.. • çosıy e sarılı bir cisim cldu b b tay""' ..... l · d 

- gu halde oradan gittig-·ı no- hl .. t•· om a ~- ... en gön ermek ka• Ç V • ı d • 
niyle Kavaklıdere orasında Atatürk ) .. ,, ru nıU$ ur. r.:ı olup olmadığı sualine reisi • e r 1 ~ 

Vucudü porçofanarc;ık ··ı d b b t luvorı üzerinde, bir bomba patlamı• o en a om u· cumhur u nyyarelerin nerede 
dur. Patlayan bombanın da '-end"ıs·ı · kc.rnya inebilecekleri suali ı·ıe mu 

bir adam tamamen parçalonmııfır. " <nernmı :ı tinciidc) ka.bele etmiştir. 
~~~~~--~~~ 

~ 

Harekat 
devamediyor 
~ 

t\lnun bil) Uk cici Uc s::&) ın re!llro !arının Almnnyı:ula nhııınılj rmılnılf'rl 

Alnıan zayiatı 
12,000 

kişiye yakın :ilet cıAşam. : 
~,_, - _......_, 

St inin UI ""k 
Emrine öre Doğu 
Cephesinde Vaziyet 

"azan· H·· · C h" Y i · useyın a ıt a çın 

Alman • Ru cephesinde cere
yan etmekte olan mulıa.rebelere 
rlııir nesrcdllen resmi tcbrğter tıi 
nirc dokunucu bir rttırntla devam 
ediı> gicll)or. Ruslar llcrlcınelüo 
devnm cdi)orJıır; Almanlar da Rus 
l<U\'\'etlcrinl çember icinc nlına'ktı\ 
de\am e<llyorlar! Tnrnflar istedi. 
ki kaclnr tan are düşiirli) or. insaf 
ettiği ka<l:ı.r a..<ıltcr öldUrüyor , e c• 
Slrle ganimet nlı or. rnı. t biz bu 
geni harp cephc.<ıindc oluıı biten 
isler hakkımla hiçbir fikir cclinc
mJyoruz. 

Birmanqada 
• 

1 gilizlerin 
mukavemet 
hattı yarıldı 

185 top, 4150 tüfek, 14000 
obüs alındı 

Moskova, 2S (A.A.) - Sovyet or· 
usu başkumandanlığı tarafından neş. 

redilen busust bir tebliğde kaydedil • 
61ğlnc söre, §imali garbi cephesinde 
general Ku:-oçkinln kumancL:ı.smdakl 

Ran11on t l' Sovyeı kıtaıan tesum oımnk ıstcmıyen 
:.!'I amam l8 Anltıınıda Emnlyı·t l\bldcsllo Ka\'Ukhderoye glılen Atatürk buh-a rıııdıı.ıl bir görilnO~ 16 mcı Alman ordusunun çevrılmeslni 
bOŞ8ltl.t Ilı tamnmUımıştır. Harekata devam edll. 

B 
,_.. d d bl M it tl mektedlr. Alman kayıpları 12 bin ki • 

lu:~:~::~~::'~~~·::':!:.:: ogaz ışıa a .. DÜş8ür~!e;eA~:n ;:;,~~:.:~;~~:,;:;: .. ,:: 
Rangon yolu açıktır. Şehir tahliye e 1 Ti k to•• 1 oblls bulunmaktadır. 
dllmlştir. Japon kuvvetleri Blrmnnya: r 1111 o I' tayyareleri I.cmdra, 25 (A.A.) - B.11.G: 
nın merkezinden 30 kilometre uzakta 1 1 Bu sabah :hfoskovnda ne.2rcdllcn hu. 
bulunuyorlar. • • ("azı-ı 8 "ııc·ucle) 

d 
ı , u (Devamı 3 lincüdc) 

:::~::.!=ru~.::::c;. •• ., .. . ~eçhul b r enızaltl __ _;___ _ ___:_· _...:.,_·---=:...:..=.::_:.....::.:.=~ 
hatlıboyuncnmuııarcbeıcrdevameai t f · d b ld Ka,.deşınz kurtar 
=~~~"~:~~~==:~~:~;t!:~~~ ara ın an ırı ı " · 
mansabmn asker çıkardıltlıın hnbcrı m a ' . t ,. . 
tccyyUt etmemiştir. Amerikalılar, za. M d 11 1 k ,. l ç l n es l m 
ylata uğramaksızın 8 Japon tayyaresi ürettebat san a ar a araya 
::::;·'";ay'.elin seyahati çıkabilerek şehrimize geldiler olan bir katil 

Kızılordunun yıldöuilmii l'llkln~
hi;.rı zaman, nec;redilecel• hususi 
bir tebliğde SO\'YCt. taarruzunun 
cristlf,ri hat hnldrmdıı coi:'1"3fi \'e 
ıtıufas al ma.Iümat. \'erilcceği ümi
di beslenmisti. Ii'aknt bu yıl<lÖ'IlÜ· 
nıu geldi, geçti. Be~ilenen malu· 
inattan e er görülmedi. Bununla. 
hcraher, snbahleyin crl•cnden cc Prcsbul'g, 21~ (A.A.) .- Mareııaı Kay Ankara, 21 (A.A.) - tı;tnnbuldan 
nebi :rıı.dyol.Br to.rafındnn Stnlinin tel Slovakyada lltl gün kaldıktan son. bir llulgar limanına mill~vecclhen yo. 
ll~rettlği günlük emre dair yapı· ro. dlln akıınm hususı trenle Presburg. la çıkRn 200 tonluk '""'nkaya molörU· 
ıan dan hareket etmiştir. n 1 '< .. 

v • ~eSrjyat bü ük ,.c hcyeca1~ w "'"'-~~~~~~~~n~ın~s;ta~n;b~u;ı ;bo~ğ~a~z;m;a~~;·n~k~ın~TU;;r~k~k;a. 

ra sularında bir denizaltı •--a1 d .....- ın nn 
batırıldığı ve mUrettebatınm k 

urtanı. 
dığt haber aımmıştr. 

" Bep geceleri rakı içer, Afyon yutarım 
ama bıçağı saplarken akhm 

başımdaydı ! ,, diyor 
1 !1rıcı tafsiliita intizar edilmcme<ıı - -• s: u 
/'znngeleccğinl zımnen anlntmı•.· .,,.. ____________________ ..:., ____ ... 

/· talin kızrlordunun yakımla l 1 
{:lngra,dı, Kının yıı.nnuıdasını. 
nıa~Yna \e Beynz Rusyayı dü~-

Ük :n kurtnrnc:ığı Umidini bU
l>ern ~r btıanıa ifade ediyordu. 
hesıned olu~or ki Alman - ltus cep· 
ı:cyıer e meraklı \'e heyecanlı bir 
btıntal't cereyan etmemişti. Y&lnı · 
ha1ck

1 
;• Yakımla Ynlrua geleceği 

!ığı.en~: a talinin kann:ıtlerini 
n ~oruz. 

ııtly0ı l"lnda ann biri HarJrnf sokakla 
ılen b ılolnsan So,·yet askerlerin 
\'c ç :h etti. llıırkof gibi büyiil: 
ıtlın~ ltlühirn bir merl;:ezin geri 
C!eğı tsı bu tar-Lda ili'tn edilnıiye. 
tııuh ~~n bu haberin hu usi bir 
liı7~ ır telgrafına istinat etmesi 
az geı~,rinc \'C muhabirin bir 
ırı~:eeıe e!ınl olacağına hükmet• 
fııt.<ıka ZllJ'tırı idi. Şimıli~·e ktı<lıır <ln 
rtı. hlenbaI:ırdnn te~id edilmC'-

l'aln • •. . . 
~ 4=t>k D:, son Rus foblıgımle bız• 
l~dli n~ dml:ıtnca1, bir aralı:ıtc 
nı01 f ettik. Sovyet km"\·etleri 

encıı •· · '"fcsı d 'ın ~eltsC'n ldlometre me• 
n e bir <ıehri :ın ltPtm""lc-r. 

,(Dc\Mu 8 üncüde) 

HAB R 
K lTAP <ıe\·enleri. roman 

\·enleri, kiitüı•hane 'le\'Cn~~
ri memnun edc-t•f'k hti:\iik bir t 

.. t b. e-
~cbbii iin, muspe ır ~kllıle ne-
tfoelcnclıilnıe!:'i kin biiyük gayret. 
ıer sarfetmcktcdir. 

o 
P •~K yakmda., okuyucularnnm 

memnun edeceıc bu tesebbU. 
ı.Un miio;pet neticesindi!n tafsltiti. 
h• hah!!cdcbileccğimi%i umuyoruz. 

Şımdiden M üjdeiiyebiliriz 

• 

:(. "' 
Aldğmuı: mUtemm1ın ınaın ta ö _ b ma g. 

re hadise Kam urun ctvannd • . a Ci?re • 
yan etmiş ve 9 ltışlllk nıUrettebat san 
dallarln sahfle ÇlkmI!jlar Ve bir rnild: 
det sonra da or:ıdan geçen di"' "er bir 
motörle Kavağa gelerek vaziyctt Uınan 
rt'isli.5-lne blldlrmlşlc.TJlir. r-n-'-

f> ~aya 

Birkaç ay evvel, bir gece yarı.sı 
1 ophnnede, kahvecilık ynpan All ça. 
vuş adında, birisini bıçaklıyarak öldU · 
ıen katil Ahmet Turanın muhakeme . 
sine b'.1 sabah ikinci ağır cczııda baş. 

20 yn~ mda hır genç olan Ahmet Tu. 
rnn suçunu hiçbir katilde ı;örlllmlyen 
bir soğukk:ıntılıkla itiraf etmiş. fJUJlla· 
rı söylemiştir: 

- Ben alkolik ve afyonkeş bir ada. 

1 

motörü Kafa Mehmet adında bl.ıine 
aittir. 
------- -- lıınmışbr. ı mım. Her gece rakı içer, afyon yuta. • ., d ,

1
--------------- 1 rırn. Ama. cinayet gecesi ~uuruma ta. ç D e 9 \'abadi mamilehlkl~~:; ... ,. 3 Uneilde) 

bulanan A'riantmde 

lıStruma vapuru Boğaz dışın- Bbi~ melbb.usla 
d b. . 1·1" k t· ır a ay 

ı a ..... ~ !.~A~) a -~:~C:~~~nde battı düello etti 
\ldığmo. gllre, içinde 769 Romanyalı yahudı bulu yettar mcnbtı.d:ın haber o 

1 
na vapuru lstanbul'a ıs Kft.nunevveı 1941 t =Panama. bandıralı Stru· Yan bellerinden yukaTı 
-ıeslnde tamiri mUşkW ve hattlı. kasten oldu; inU~ geldi. Gemi, maki· çıplak döğüftm 
· i · baha.nesiyle ikametini uzatın g 1 

veren A.rıznıann M ba J balU ;ı:: ~ d bilmesi ihtlmall olan d lata başladı. Bir taraftan bu yahudilerl D Sim ar 
a u e e ev e terin Ankaradaki mü ııı rln blr ' aJ · 

kaç defa müracaat edildiği gibi bu yahudilerh geldiklert ::::ıe:ete e iad; J surette yar andllar 
(Devaını 8 üncüde) (Yazıısı 3 üne~\ 



SARAY 
HATIRALARI 

t/ırkai. scadet ziyareti - Hırkai serif dairesinin padisalı 
ve saray halkı tarafından gülsuları ile silinmesi -:: r.eber: 
:iiken saklailan süngerler - Giimüs ıanduka, Agır ıpeklı 
ıeşil kadileden yedi bohça içinde altın çekmece - Pey~ 
gamberimizin /urka11 bu çekmece içindedir. - Hırkaı 
saadetin yakasının suyu 

Yazan: 1'4f}l/4C ~de Ata J3e, 
l l Z \"iL Y.VVl:L O !ıL'\'NLI S.\RAYINDA l'A!i'.\l\lJŞ 

H?rka: saadet. padiııah tarnfın
Ja n ram~ z'.ln:n on beginci gii.nü zi. 
va1·et o1unnr. Bu mera.sime iştirak 
t.:•lc:\ ·ek devlet erkanı, ayan, rical 
:e: t.''cm:ı. b-:.Z gün evvelinden da
•·ct o. hınurl::ı.!'. Z yaret gUnu öğle 
n:.ıman nda"I sonra saraya ~dip 
B:ıhli.,, '\ r)c ile kttbbe altı araı:ın

rll!kİ eal\ ada pttcliı:ınhın çıkmasım 
htklcrler. Şeyhülisliim C'fencli ile 
.ı .. öraz:ırn da öğle namezmı Aya -
f:-Oryad:ı kıfd~ktan sonra saraya 
,,,rlirler. 

Ramaza ıın on beşincı gccer-i 
J l::rkaiee,11.f daırc:ısine iki mil2+oY. 
,·en mefloll sofra üzerinde altm'" 
]'a.rça k.a dar tem iz yeni süngeı l<! 
gülsuyu ile dolu iki tas götürü -
Jür. ıSHahtar ıı.ğfl. bu süngerlerden 
b~ka.çını r;ül nıyu ile ıslatarak bi
rer b'rer pad~lun eline ve.dr. 
Padisah bu sU~crlede, Hırkai se
adetin bulunduğu' kafesi ,s,itip te -
mizler. Bu esnaUa. çulı::ıdar ve l'İ· 
kaptar ağ:tlar, ımıbeyınciler. hrı.:ı 
odanın zülüfhi ağ·aJlaıı birer sün • 
ger ıslatarak IJO) l 'lrı ve elleri 
:ı-ettiiti kadar Htl'kaişcrlf daıresL 
J:in duYa.rlarınr, kapı kanatlarım. 
cflik ve llPl"Yazlrnnr. ııencercleri -
r.i, dolap ve kütiinlı:ınclerini ırül 
n!lariyle sileı Jeı·. B11 sünger .son
ra has oda ağa !arımı dağıtılarak 
t~bcrrüken sakkımr. Ziyaret r;ü -
rü, padi§a.'lt sab:ıh namazını ce -
rc.aa.tle Hrr.kaı <>:ıadet dairesinde 
kılar. Öğ'le n'.Ull:ı.zınd:ın iki saat 
evvel yine Hırkai saadet dairesi
ı.e gider. Hrıs odıı gılmanr, Hrrıkai 
saadelin gıimüşten ya.pılını§ yal -
dızlt büyü.!: sandukasmı gümü. 
'iehpa üzeı·inden alarak hiribiri 
-:atra,n~\·aıi konulnıu§ som srnna
lr yast,ıklıi.r iiz~r·ııe koyarlar. San• 
<lukanm kapağı, padişahın yanın
<1:ı duran altrn anahtarla a.çrlır. 
~andığın idndf' j~ ıçe yedi :ıdet a. 
ğır ip~k]i yeı::il kadife üzerine 
s.>m smn:ı ve ind iıılc.meli bolu]a
iıırm enli !'jerıtlert cözillür, bu boh 
Nı lann i<'inQen de il<i kaııatlr has 
,1ıtından yanılm!ş bir c;ekmece çı -
! ı:.nlrr. Bunun da. kap:ıl!ı yine p~ 
di~ta a ıran a.ltın anahtarla ac·
in-. Peygam'h .. "rniz.in lıcrkası bu 
nlt ın r.C'ıkmC"C" iç ndedh-. 

Mti b:ırck yakasµım düğmes: 

ter nıüzey:yen esv:ıplı cakır salan 
ağal:ar yürüyerek Hırknl Saadete 
<loğrnlurlnr. R!ki\ptar ağa He t ü1• 
Lent ağası ı::cyhülisldmı ve saiı 
~nderun zabitleri de diğer de\"let 
u-kfınmt koltukh.ral"ak takip eder .. 
lcr. 

Silahtar ağayl!l sair enderun a~ 
:aıarr b~larma sırmah tal<keler 
;-iyerler, zlililfleri.ni sarkıtırlar, nr 
ka l:umda kaftanlar, bellerinde 
'"1i tbc le1ın ~ uyg.un ~llnr. ağır i"'
_2meli ku~l.klaı-, mücevherli han -
çc>r ,.e btraklar vardrr. Hrrltaisaa
<let dairesine :-ıadfl'\'an kapts'ndan 
&'irerler. Ye•rlere clö~enmi:ı olan 
:ıl cuha üzm-inden ylırünlir. Pacii• 
"Uh Hırkai saadet sandukasının c4 
:tünde, sad-raza.m sa~ tnrafmda. 
l:ızlarağas• rol tarafmda dunır _ 
kr. Hırkaişcrif 7,;yaretine evvela 
~adr11;.t,ap1tl~ ba<;lanarak, sevhü -
• islam efendi, vüzera, kaza~er \'e 
tstanbui Jmdılığı p:.we"ine krıdar 
o!an ulema ziyaret ederler. Bun • 
dan <10'?1ra Hn·ka·i;}erif daire.sine 
~s.latin camileri seyhleri nlmrr. A
;ı;asofya ıoıeyhi yilkse.k ı:ıMle ,luu b 

der. Daha sonra miralem. b:ıı; ka
prcrbP~'iI, mirahur ağalar ve saiı 

kaprr ba!Jılar ziyaret ederler. 
Padi~ahm 1ki ya:ınııda duran 

rarlrammla kızlara~ının l anında 
bi"<ok ~evre dul'Ur, ziyaretçiler 
Hrrkaiserif sandukasını öpüp ce-ki
lirken, onlar da bu cevreleri san• 
aulmya süri\p ziyarotcjye 'erfr • 
!er, pu çevreler teberrüken sakltı. 
nır. Ziyaret rnera.sıtrı.il\den ııoırra 
devlet• erldin ve ricali, ayni me •. 
rasimle uğurlamr. Sıra enderun 
grlınanlarma gelir. Onbr da 2.iya .. 
ret edip git.tikten sonr~ Hırkaişc
rif daireainde ktzl~ası ile ha .. 
rem ağtı.laıındım ~"- kimae M.1-
maz ve şehzadelerle harem hal.la 
ziyarete gelir. En aon olarak da 
lozlarağası ziyaııet c-O~r. Padişah. 
gelip altın çıekmeceyi ve güm.üş 
sa.ndQkayı kendj eijyle kilitler. 
S:tııduka gümUş aeh~smm üzeri
ne konulur. 

Kart.az ekmek 
Ankara, Tabal,hnne caddesinde bir 

abçr, mü5terilerine urtsız clmı<'I• vrr. 
dlğl için cczalandınlmı'J. 

htanbnld.:ı. böyle bir tl'k s\ıç ı::liye . 
ne çok nııdlanmndı. 

2 numaralı ıeı 
Bir muharrir yazı~·or: 
"Buraya kad1lr anlattığım şe;\irr. 

benim şahsi fikrimle hl<; aliil•ası olma
dan, mantJjfm, belki bir ne,·I ınantığrn 
Amerikadan gell'ıı ı) numaralı eeı>lni 

ı:rlmnıcağmı.,. 

Bn '!lltırlar inti~r l'ttiğl nnıJJı mu . 
h&rririn ~ numarah ı>~l de ç1kmıt bu. 
lunacaı... falsolu bir şes mi, i~ıttinlı 
mi'! Brn böyll' bir ~ey >1öylcmcdlm. 

Sanayi 
mu ati y etl-a r i' 
Kanunun tayin 
ettiği ınüddet 

haziranda bitiyor 
--0---

Sanayi erbabı 
MaaliyetıerJn b. r 
kısmının devamını 

istiyor 
1937 senesinde UçüncU rlcfa olnra.k 

tahdit edilmiş olan t~viki sanayi ko.· 
nununun ve aanayie bahşettiği mua . 
fiyetıerin müddeti önllmli1.deki h:ız.iran 
ulL bitecektir. Sanayi için çok ehem • 
mı)·ctli olan bu iş üzerinde iktisat ve. 
''f'Jçtinco meuuı olunmakta ve yeni 
bir proje hazırlanmaktadır. 

Şehl'imlzcı gelen malumata göre, ma· 
yıs sonundan sonra teş,ikl sanayi ka. 
nunu ve bahşettiği m1.1aiiyetlerin JmL 
ctırııması derpi§ olunmal\tatlır. f:anıı • 
yiimiz on be§ senelik mUtemadi hi· 
ınaye He tamamen olgunlaşmış ve bir 
çok himayelcro ihtiyaç göstermez 
telA.kkl edilmektedir. Fakat diğer ta • 
l'aftan 8\\IUl.Yi e1'\>abı bil' ~uımı mua. • 
flyetıerın devamına !Uzum olmamakla 
beraber. bir kısmının da devamına. ta. 
raftar bulunmaktadır. Du meyanda 
fabrikaların bina vergilerindrn mua -
fiyeti gcklinin bir müddet dsha devamı 
zaruri görülmektedir. 

Yeni proje etrafında temaslarda bu. 
ıunmak füıere yakında mili! 11a.nayl 
1;;:-li~inde toplantılar yapılacak ve 
bundan sonra bir heyet Anlmraya gL 
decektir. 

Yeni neşri~at --- -~..-

bir kase ieindeki suya batr -
ı lır; lm~anrn I"lanan yeri anber .. 
ii nlefi caı ağuın tutularak kurutu~ 
hr, düğmenin bntınldığı çanağa 
geline<', ir.in(leki su{lan doldurul ~ 
n.uş sn dr:stılerine birknç damla 
~:atılur:ık ( Pifa niyelhıe) bazı zc· 
'·a.ta. hediye gü!\derllir. Bu "mai 

Sarayda bulunan bu hn-kaışe • 
rif, Peyga."llberi.mizin. kendileri 
:çiıı yazdığr kasirlcnin caizc;şi ola. 
rak esh.abı kiramdan ı:rair K8.a.b'a. 
•cl"dikleri hırkadır. Eski Ali pa_ 
~ada mahfuz olan hırka da Hazrc~ 
ti Muhammedin Üveyseliltanı.ni'~;e 
ı;-önderdiiti lurkadrr ki, bir zam;n 
sonra Erncvilcro. onlardan :Mckkr> 
emirlerine intikal etnı~. :Me'kke r
rnlri Ebülberekat ta'nl.fmdan da 
Yavuz ~elime gönderilmi;ıl'lr. 

' İslam. Türk anaiklopedisi 

mübarek., mera. .. irni Hırkai sa.acle.. Eski şirketlerin tasfiyesi 
Lrı b:ı.zt riayetsizlik ri-;ayct olwı - 1stanbutda evvelce tramvay, tiincl 
rrıası üzerine' 1240 tarihındc Xkin- \"P elektrik lşlerlnl tedvir eden şirket. 
ci Sultan Mahmut tıırafmdan kal• ıerin hisacrJarlannm r:fnelik he eti u • 
tlrnldr. Pa:iişah öglc nnmazını da mmnlyesı l!Jin ticaret vekaletince mar 
cemaatle ora.eh. k:lar. Namazdaı:. tın 23 ve 24 üncü günler verllm.l~Lir. 
cıonra, sesi güzel enderunlu hafız.. Her ne kadar o gUn bu heyeti umumi· 
hr yüksej( sesle Kur'an okıımağa Yelertn olması ı~rmgeliyorııa da bu tir, 
b:ı..5larlar, ovvı-lfi. pad:i.şah, sonra şirketin hissedarıurınm her birisi bir 
'·ızlıırağası ,.c silahtar ağa, çuha- memlekette olduğu ve ekııeri;:;inln ha. 

c.lar ağa. rik.ipt.lr nğa, hazinedar y.:ı.t ve memt-.tt ı.lahi mal(lm olmadığı 1 

ağa, tülbent a~r. a.ııahtar ağa- için bu heyeti umuınlyelerin yapuması 
sı ve sair saray erkan ve zabit.anı ihtimali biraz u:ımkbr. 

MUhlm hukult bahislerini ihtiva e -
den :?8 inci eayIST inti§l\r etmlatir: 
ı Fetva, ve tıınzlmat devirlerinde ıım_ 
rnc davası: Temyiz ceza reisi Fahl'et. 
tin, 2. Amme hukuku, 3. A\nme ido.. 
re!Pri. 4. Amme mües11cseleri, 5. J.m· 
me hizmeti, 6. Amme kudreti, 7. Am. 
me malları, 8. Amme menfaati: Pro. 
fesör Sıddık Sami, 9. Fıkıhda amme 
menfaati: Ömer Nasuhi, 10. !slAm hu. 
kı;kunda Amme veıa.yeti: profesör Ka.· 
r.ı ı !ıfira<ı. ıı . tımrn.jl Habibin ''Avrupa 
edebiyatı ve biz,. eserini tcnkld. 12. 
Bıı:ıı1 mUtıı:ıcaıara ceyaplar: Profesör 
İsmail Hakkı hmirll ve profesör KA. 
mil Miras. 

Şükrü Kayayı 
dolandırmak istiyen 

Mehmet Ali bir sene hapse 
mahkUm oldu 

Bir müddet evvel, e~~ti nahiye 
müdürlerinden Mehmet Ali Biııc· 
key admd~ bir adam, ~abrit Dahi• 
!iye Vekili Şükrü Kayaya bir mck 
tup yazmıs, guya kendisine Anka
rada ve~ olduğu bir iAiıı çok 
tehlikeli olduğunu, bunu yapamıya. 
cağını, binae.-ısleyh kendisine 
::!500 Ji'ra veriree Jtima ye 'le bir 
~ey söylemiyeceğini y~zmrn, aksi 
t;:;kdirde kendisini ihbar ederek 
rrszctclere jurnal edeceğini anlat_ 
m!!=ıtr. 

i$ükrü Kaya, mektubu "li: al • 
maz zabıtaya mUraca:ü eder(•\·· 
Mehmet Ali Binoka~rr ı arıı.vı <ılır· 
kw ım~ Ü!'tünde Ya.kı>lattmrn!!tI. 

Bunun üzerine Üsk1iclar . asliye 
ceza malü;cmesine veıilcn :.frlı -
met Ali dün bitirilen durnoınıası 
::ı-:;nunda 1 sene müddetle hapse. 
SR llra da para. ce7..asmn mahküm 
cdilmistir. 

H avagazi saatlerinin 
kontrolüne baılandı 

So:ı günlerde, birçok hıwagazi 
ısz.atlerirun bozularak fazla :ııarfi .. 
:·at kaydettikleri belediyeye vaki 
olnn sikayeUerden aıtlaı11lrl1~ınr 
y.;ı.zmıştJk. Belediye makine fiUbe
ı.i müdü.rliiğli, havagaz1 J>a:ıtlerinı 

Lugünden itibaren kontrole b:l.!' • 
Januştrr. 

.. 
lsviçre ile 
ticaretimiz 

1sviçreyle hükiımet.iırıiz arasın • 
lia ticaret müzakereleri yapmak 
ii,.ere Isv~reden geleceği ) a.zrlan 
heyet. bugtin !stanbuJda olacak • 
ı rr. 7 kişiden mürekkep olan bu 
lıeyettc, İsviçre ikt.ıııadi i~er dai• 
resi mUtehassrsiaımd&n Mebraht 
!"lyaaet etmektedir. Heyet i\-zitsl!l
cta.n üçü İataııbulda kalraoak ve 
başta. reisleri olmak Uzere dördil 
An.karaya gidecektir. 

.--aöçGB 
1---BABllLERJ 

• Petrol, benzin ve alçlılmum mayi 
malıruk tevzi:ı.tnım tanzimi için dtin 
oolgc i~ müdürlUğünde, petrol ofi.c;l 
umum mildüril Talha Sabuncu ile mil. 
ti .sayai birliği ve mmtuka iktisat mil. 
dUrlilğil mUınes.silleri bir toplantı yap. 
mışt.ır .. Tevziatm y(;ni bil' şekilde ya· 
pılması için kararlar alınmuıtır. 

.. Son günlerde. TUrkiycyc ithal 
edilmek üzere Bulgarıstanda toplan • 
IJlJŞ olan 1500 tona yakm ithaltı t eş • 
yasından mühlm bir kısmı meınleke • 
Umlze girmlf;tlr. İlhalltt, devnm ede· 
ccktir. 

• Satışa arzedilen qer nevi e:na fi. 
yatlarrnm anla§llmaııun temin için 
malla.rm üzerine dükkan vitrini vey:ı. 

uahilindc etiket konulması iakarrür 
etmiştir. 

• Ankaradan bildirildiğine göre, 
pansiyon ve beka.r odaları işletilmesi 
!§inin Türk vatandaşı olmıyanlar ta -
rafından yapılmasının yasak ve bu ya. 
f:ağm kararname tarih.inden itibar n 
6 ay sonra tatbiki vekiller heyetince 
lı.ararla§tırılınıştrr. 

Verem Mücadele 
Cemiyeti 

Bu seneki balo hasılatile yeni 
paviyonu yapılacak 

Vrrem mücadele cemiyetinin evvelce 
tehir edilmiş olan balosunun 14 mart. 
ta yapılmasr takarrür etmiştir. O z:ı. 

mana kadar bu çok mUlılm hayır ce· 
mlyetımiZ balo.suna daha fazla hazır. 

lanmış olacaktır. 
Verem mücadele cemiyeti bu sene 

vereceği balonun geılrinl klmUen Eren 
köy verem mücadele cemiyeti sanator. 
~·omundaki yeni binanın in:Jaatınm 

\'e tesisatmm tamamlanmasına hasre. 
decektir. Elli yataklı olan bu binanın 
,·atakları kAmllen ücretli olacak ve 
buradan elde edilecek varidat da eıına
toryomun meccani olan diğer lrntmm. 
dan ayn tutularal< bu varidat tama. 
men verem dispanserlerinin masraf . 
larınn karşıhl{ tutulacaklnl. Bu suret· 
ıe verem mücadele cemiyeti Uk defa. 
olarak sabit bir gelir membnr ile dl:rı. 
panserlerl yaşatmak yoluna girmiş 

olacaktır. Diğer gelir kaynakları ve 
bilhassa sinema ve tiyatroların bilet. 
!erine yapıştırılan verem mU~adele pul 
larmm milhim bir yekünıı. baliğ olan 
ha.s1latı ile bu sene ÜskUdar ve l\:ıuıım. 
pll§ada iki yeni dispanser lrnrulmasına 
ç:ı.lışrlacaktır . 

Sokak ortasında 
kız öldüren genç 

Müddeiumumi idQmını istedi 
Bir müddet evvel 1:ıuıta.nahmette 

soltak ortasrnda biı· cm;ıyet i~lenmlş, 

Beh7.at adında biri.si, ni§3nlım Mu1..af· 
fori krskançlık yüzünden bıçakla 18 
yerinden vurup öldürmU tU. 

Behzadın ·ikinci ağrr cezada dcvıı nı 
eden muhakem~sl şon safhaaına ı;eı • 
mlş ve dün müddeiumuml muavini 
mütaleatını so.vliyerck ı'atllln 450 inci 
:::t.add<'ye ;;ör vl•lm cezasına çnrprl . 
ma3lnt islemir;tir. 

Muhakeme, mılıiilfı:ıa ve karar için 
kalmıştır. 

Bir polla rö,vet 
abrken yakalandı 

Ekrem adında bir lıolis mcııuı

ru, )nnıııdH Rec<'iı adındı: lıir ar
kndaşı olduğıı halde Gcdikpaşnıl.1 
l\umkrıpı caddesinde inşan! ınulze-
111P<:İ sala11 Boğos'a giderek çiıııcn. 
tuyu fahiş fiy:ılJa sntıb ihtıkir np 
tıj:;ını, ikcncihini :ı~liye)e nn~n·-

1) 

Za er apana 
kendner:ni 

lada Gdenıerı •• 
lfadi<;eJerin içinde yalrnt onlara 

~·al•m buJanurkc::n ,·uzuhlıı. anla " 
ınak mlimlti.in olınuyor; haı.Jka t 
ıhhl\ sonra ayclmhğa. çılu~ or. He 
le h:ırpten sonra. kimbillr bu~ün 
haber n·r:ıenlerle ha1dkat arasm
ıfa ne bii~ ük farklar g«Srülccch! 
naha ::'imc!iden HitJerin nmM ini 
olup da tııyynreyle tnsilterel e f. ·• 
ılcn. İskoçyarla para,,ütle yere i· 
nen Hes me.c;elesi hakkında bir hıı· 
karct dfn·ası müna cbetiyle biı,:ok 
Şe~'ler öğrenildi; evvclco yazılıuı 

\"e siiylencnlcrin biiyük bir kısmı
nı ı maAAi<lan ib:ıret oldutn nnla
sıldr. l'tlaresal Balboımn öhinıil, 
Peı·I Harbur basJimı, Malaya yarı 
ına smda.ki İngiliz ku\"'\'etlcrinirı 
c;a~, 1, ayni yarıma.danın ımı'.t1pılıı 
iki bilyük İngiliz ztrhhsmm bat -
masilC' netioolenen Japon ha' a. tt\• 
nrruıunun mahiyeti hııkkuula. mt•ı• 
huller çözühlü. Bu ara.da Japonln
l'ın ~·eni bir sillh kuUanmadıklArı. 
hatta Jaımn tayya.recllerlnln ken
llilorinl tle feda ~rek t.ayyarolc
ıiyle birlikte zn·hlılnnı ~arptıklıı 
rı hakkındaki rivayetlerin asıh.ı,, 
olduğu anls~1ldı. 

Japon tan·arecilerinin t\cndilc
rini fe<fa ettiklerine clair olan ha• 
her o 7'.nmıın cl~h~et, heyecan, hn;\ • 
l'llUlrJ< UJRntlımn:-ıtı. IlU htıber do'; 
ru olmas·ı bile lmki\n!'!1z ııcr\'ildil', 

lsııan;ra. dahili harbinde biı· cum
huriy,,t fedail4inin müınkere he 
hanesllc foı-bt kumandanların ~a
omna siı·•l1.ğini, orada keneli be· 
Jinıfoki bombalan ate~lC'diğlnl o ft 

kmnn~tuk. Tarihte znler uğrun., 
kemlilerini fecls. edenlere teşadıif 
etmek o kadar ;.;.iç za nccUlınemc
rdir. Tlirk tarlhin()C de '103 lr 
~tahramımlıt.Jar Yardır. 

K·ınuni Sultan SUleymaJUn M•\' 

""nelerinden Zigetn.r mnha :ua c
'lilrlif\i sıra.da Türk ordm;ıı büyUlt 
fr<lıti•:ırlı\lara kat.lanıyor<ln; fa -
k t zafere u1aş.ılmıyordu. Yeniçeri 
1ı:i1i1l\l1:!-.1larından birisi bir ;;ün 
~.bdc!>t ahyor<lıt. \r]rn,ıJaslarına. de
di ki ; 

- :Cen ba ı?;~e-e bir ~iizel riiyıt 
J!ifrıliim. Şellit olaeaii;ım, lakat lıu 
kal-:! de almaen..1'tır, E\lmde'kl kıı
cağızım Fatıım~Tı bizim odalıa~ı 
lHt.>hmet nP.,c·yc vcrinh. ! 

{,;'orıra iki tane hil;;-hk bombn, 
bir nıcrdinm ııltır. Kalenin nıaz"nl 
dclllderiııden hirinj f:iist.crcli; 
-· Mar<:rc] • "'Ôrtincıı mnz~n! fl" 

ı;ğinclcn daman çu>~or; ora ı coJ, 
ytıJdaq aldı, ;ı·üreğiml 'nl\fı. rn 
ue h~ıı ı:ide:\ iın, ~örelim nice o -
hır'? 

gıni sfiylıcıııislir. 

l ·•· 1, 
1

.. 1. - ,. , Dedi. Dcliğbı :ılt.mıı ~ana~tı 
~..:rrııı, le· <•)\:\ ı uşcn ,ı.ıı;os:ı, ,,ı ıı 1• 1 

kt h b 
1
. . : . ııı 1 r er< l\en e s:ı ı; {_ n ına fitH 
ıra Vcrır~e !Sl k;ıpalacııı:;ınt C .l hJ t ( l }" Q d • ı b I' 
süyleınislir. · '. t ı, a c,, ec ı, an a (,t• set ı 

· .. · hır rıııtfama oluc Sonra dnlıa bi•-
Boykc-c ılolnndınldığını nıılny::ııı ''il bl tJ • 1 • - 1 . ., l ' • nn ama. Ye snı·sı ıı ı:ı nelt· 

e::r ı e ~n crı•n o • urt·u yı.a ı · Pn;;o~. c allınd::ın poltsı· hnhcr 1 ,. I ııl 1 1 · b • ld 
·~önckrcrck Jıir cürınli ıııt·;-h11I ter- lll - 1 · b t 1 · . , . . . .. cgcr " 0111-;ı ::uu . c eposnym1.1s. 
lıl> clıırmıs \'C El;rcını su~· ll7.l'rlll- Or'' • 1·kt ı 1 • 

1 
""ı.ı n~ıınn ,.,.eııı · en t't eYl• gır· 

de ;\':J \alııttınnışiır. ,. • 
llJ. 

ı:kreın elit 1 :.ıılli~ C) c YC'ri!ıniş 
Jlnluı sonr::ı I<anljedeki Tiirl• t -

' c 11<nri :'. liye c-c7.:t ıunhkeınco;i irleıin<len birinin Jırso.t lıularul• 
Lanıfıncl,ııı ~or ·ıı~ :: •·c',ilcrck it•\·. ktlenin hamt deposunu ntc~ledi 
J,if olıınnıııs,lur. -· 

gı, kı ndiilluin ülduf.ü. lakin kalc-

Pcdiyatri kurumunun 
topİantısı 

lstmıbuı Prdıyatri U.uıuınuatt:ın: 

27.2/112 tarihinde B"'yo)<lu llursa 
Fokak, Rigodayas npartıın nır.tlıı sc. 
nelik toplantısını yapacak olan kuru. 
mumnz yeni iJ:ıre hcyet~ı }'o.;'j:CCC iıı. 

den liyc!erin muayyen sa14tte teijritle 
ri eh<"mmiyetıe rica olunur. 

ni•1 ele faptc~liidi~i rr.e ... turdur. 

KADJRCAN KAFLI 

Valut 
.Allrm Ua, Uus!:ırın ~iliz ve Amc 

riltaıt ya~dımınr lüı!i bulmndıltlnrııır 
yazntı:ık ~öyle diyoı·: 

Hırkıı ·§eri fi birer birer ?.iyaret c- -~~~~~~!!!!~~~~~!!!!!~!!!!~~!!!!!!!!Z!!!':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!a.~-~~·~~~~·~"~ı-~~~!i!:•!•!;!!!!!•~-~ 
ilerler. 

S..ir ISt.:.\fford Cripps'in ~ ülibCJ.; 

~~lftlıiretle ingiliz lınm kabinesiuc-
İşte bu su-ada sac!razamla IJCY- - H~rp gemileri! eğ_:r omrü 

lıUiislıi.m do. sarg,vm birine! !1.vlmıı.:- yetseYdJ, 7.'lWıJlı babacrgnn, Al -
mı geçerclc orta. kapı önüne zelmiş 1 nızı.n donanm..-usına sok yenilikler 
h.ılunurlar. ,\Uo.nnclan inerler. geti.recekti!,. 
bostaııcıb:ı t ile birinci mirahor - Demek aiz baba.n~ııı böyle 
~:-ı.drıızamı:ı, kapTcılar kethüdası i- birtakım :meşguliyetıer..:ıi biliyor .. 
!-:: !kinci mirahor da. şcyhülisı.a . ~unuz, öyle m; Frav Kra.ht!. 
ır:n koltuk\arma g rerler. Baıbfü.• - Tabii!. Slzc deniz i;:lcrine 
-ıad<'.) c ıJoiYru götüri.irler. Burada .r:ıera.klı olduğumu söy1edim ! 

ı · nailcr.lı:i. bnşlsrında Selimi "e - Babanı:z o hakle mühim bir 
ı kalarmdn sera.sere üzerj.ne ka.p:r 

1 
tleniz nı.ühenpiGİ.)mis, Frav Kraht. 

ı ört yen 1i s ı t samur kUtıklcr i. ı Bu anla§ılıyor. Yeni tıa.ııp gemile. 
'n krzl:ırat'!ası ve Jıa7.ine.dar ba$iı ri icldiyle m~"Uldil diyorsunuz. 
1. •• •larl;-\' ve sadraıamm kollu _ Acaba naSll harp gemileriydi buu 
~ •r.:ı r,irerler. Bnı:1I:ı·rm:ia mi\cev - I·w?. 
: i 7 <' b>ıltınan kilcıci b131 il~ ta • - Vallahi, o zaman Jç~n c;ok ye· 
?U\' pğ'.l ı da f!C.)hUliflliinn kolluk. r.i şeyler! .. 
i ~· -. Ak ::ıihlrır k:ı.pısı aralığmı_n - 1'."c gibi mesel.A'? . 
ı.- hratın1r. ı.ilraml:ı.r clöFeıurus - Tayyare gemile!'i, deıili',altı 
niıın sedirleı e oturturlar. Te:::rlfat 1 taıııyan ;;:em.Uer!.. 
mcmmı.mun h"?er 'enne:>i Uzeı ·- . .-- Deu\f: altı ta51yan gemlle1 
ne s--ın\' :ınbitclrinm en bliyilkleri 1 :ıt'.l?. 
eı!un dı · h ar. <'•ıhaclıır, rikaptar - E\·et : .. 
· - ::ıl r tul ent ağa:;ı, anahtar a- - Siz bab<l.mun bu meagııliyet· 
(:~ ·. I e in" cı...,.~,,ı \'e has oda ima. !erini nerelien b:li. Qrsumız'? .. 
rr:, a:. a - atıır kanısma gelirler. Bıı - Olüıni.inden 801ll'a. birçok 
arla da efüı.lıtar aj.a ta.nıfmdaıı p'.aruar hrra.kt.ı! .. 
411ihadsr a~:ı ,.,ı tıtrafmda.n ad• · - Ya! .. 
~-mm ko!tu!una girerler, öne - El!bette !. 
'h ~uhachrh ilrtnci ç·uhadar ge. - Den.lza1tı tanıytı!l semik" 
l"l'. onlarrn nrkasmda da. yedi ne.. dedmiz. Henüz modem cl6nanma• 
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larda. dahi bu tipte bir genıi yok. 
ı.<'rav J{raht! 

- Vallahi orasını bilmem~ .. Fa 
kat ;17..a~ clen~lcre, trpkr tayyare 
gwnH~i ~ibi, cleniıalt.ılnıı la.<jıyaıı 
gemiler işte! .. 

Bu bula..-:rkı;:ı ka.drn la RU kısa 
mu,\ıavere.lll\ı benim hayretiıııı 
gittik<:e arttırdr. F'rov Krahtın 
deniz işlerine vukufu hi<; d~ kü , 
~üm9enecex Rey değil cl i ! 

Zihnimde daima bu csrn rcn:;iz 
J·ac1mla miihe.ndis Klugıın cıPT.;z 

planlan arrunıda. bir münasebet 
~..radtğım itin Ii'rav Kıaht b\ı söz
leı :ni pek manalı bultı\'Ol(lum, 

Bh"denhlre ha ınu k:ıldıl'at>ak 
'OMurnt 

- lfı·av Kraht!. Ilıaba.ı11zm bn 
p1 :i.n1a.rı h:7ı.1 :l clinizıle nıirl r'? .Ac..:. 
ba i>unları görmek kabil mi'? .• 

Frav Kraht benim bu ani tek. 
lifim kararsmda sanki birdenbire 
titrC>di. Onun yilzündeQ ~iddetle 
h:r helecan ."e telaş rl.izı;;arr geçti~ 
li'l.ni h.isaettım. 

Fakat o hemen kendini topladı: 
- Babamdan kal~n planlar 

ını? Siz .. fa.kat siz deli misiniz':' 

Dıye gürııeye ba~adı. 
- Onlarr mühendüı Kluı;a ver_ 

eliniz değH mi? .. 
Frav Kraht bos bulunup birdel'

~1·re, müthiş bir korkuyla bağrrd:: 
- Asla! 
Bu gadp kadmm ruhunu gör • 

m k ie:in <z,özle1 imi gözlerinin iı;i
,;e t11kmi.-:ti."l'I. 

Onun bu korkuşu \'C tclfı.5r kar
·n,ınd:ı k:ıi:H ve istihzalı kahkaha. 
hırln. güldüm. 

• 

- Ne kori!myorsuııur.. l<~ra\' 
Krahl? dedım. Ben sizin Vıllwlm!' 
hafen deniz tezı?ahlaı·:n 1.a iki bt·
<:uk sene çalışt;ğmv.ı da öğren -
•ıim ! Deniz iı-:lcrini ço:{ y:.ı.kınclun 
t&kip ettJğir.i.zi ve bundan bel'<i 
oc babanızdan aMğı olmr:, ncak ka 
dar miilce.:mnel ':l.nlalüğıntz! b'li _ 
yorum. , 

Fr:ıv Krr.ht birdenbire sanır .. 
rıı;.~tr. 

- Oh!. Siz, ;.iz nr> ler ı:;öylüyoı • 
ı:;unuı. Şıılcı cdiyornunuz ! .. 

Divc .ke:.{eledi, 
- · Bili'ı1d~ ~ok ciddiyim. Frnv 

J(ırı.ht.. Deniz t.e-7galılannda çah;;
ııitıııız nman müheııclis Klu~dan 
,ıcn i a:. rılnw:tınız ! .. D:ılıa do·{ru • 
'-:l. anılnrı .... iiJi görüniiyordumız! 

Kndın t.ekra't' l:c-keletli: 
- Oh. fnkat ... 

. - Hiç ~)Una ~Uraz nt.ıneyi _ 
ll!Z. Frav Krnht!. Benden ı::izc hic 
bir feııa1 rk gelemez'. .. Bunılnn c~ 
'niıı olun!.. Yalnız. ruzdeıı bazı 
..;eyi er Foracağım. O kadar! Bıınıı 
r11p\n·,.~ d~ size .uzu ctti~inız her 
türfü hizmette bulunmaya Iıazr -
!lm. Aııl:ıdmrz mr? .. 

- Fa~\<?t .. 
(!Jcucımı var> 

"etlı iimeşuıtlca ve An\m l\ımıara· 
uda biiş üI~ bir medd vcrllme!iin

it•n mal\sat So\:rctlcr Jllrhgini 
tatmin otdtı~u için Lon'.lrntlald bt• 
r!cfi ikli ": · n artık Sovsetfor I>irll· 
ğini ınernııuu ot.mesi Ji\znn gellrtli. 

una. rajpn~n Stalin'in gün'1eli1• 
rmrinde Rusyayı adeta. İngiliz ,c 
.\mr.r· an ittifokmdan ml\lırum gi· 
!ıi gii~ term<""i n~ Jm;ıl orcl,;mnı J<:ı• 
zamlti(ı ınunıffal<ryetlerin tıunR· 
men kendi lm\"YC't lmnıa.klan 61\" 
,.e,.inde el<le ec1ilmis o!<tnğwrn bcı· 
lirfmesi hııyJi manal1d1r. 

f'r.kııt -:;unn 11 11 hotrrlNllak gı:ı· 
rPl:.tir fçj in:ctıı:t \'e Amerj1(a ,·ar· 
rlnnmm kifa:.,-f:~iılifindcn Ru~ r;i· 
kr,~·eti \'eni deqildir. Eir l:aıı1oll 
:\1'os!mnı rad,yo~u İn.glJir. itttfıık1• 
r. m ıo;öı;ılen jleri ~cı:medi!:lnl )'R)• 

t!ı;';ı nnutulın:urıı~tır. Şonnı ııiµııt 
::..:f.ıılin, Almanyayı • m:\giil11 ctınel' 
için ~lll'l>ta ikh1d bir cı:phe..., acıl· 
ma""llfa .} ine açıktan açığu bir ııut· 
!ca •11• istemi .ti. Şimdi Stnı:n'l1' 
n;i:ıııfolik omri if.,, \lmı• ıll\rın (ul'r· 
rıızu ıltım~ladf tnn n' bir taJnn1 

;~~111 biih;eleri kızıl ordu tnrıı.f!ıt: 
r1ıın ~eri nlm,lı:·tıuı onr el l 1 1 

I :~~' cll\:um.an ckğiz: hmiı> olı'ucJt' 111 

ogrenıyoı·uz. • 
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:SOtılbl \'e .Ne rl3 at 1\lUdllrU 

hakkı tarık us 
Baaucııgı yer: Vnkıt ldatlıaası 

ABONE ŞAR'IL.'\JU 
Tnrklye EcnebJ 
ı:...oo Kr. 21.00 Kr. ~acı~ 

il ııyllk 
l$ ııyltk 

1 oylıl< 

ldar ---
7.50 • 14.00 • 
f.00 • 
ı.ıw • 

l'cletonu: 

8.00 .. 
S,00 • 

'lnçdotu ajamsının verdiği haber
lere eöre dilmıcı tr'Cızitıetinc ba1.:1ş 

Her akşam 
'nnı. tarafı ı rıeldc) 

Coktanberi muhasara nltmda lnı· 
luı:.an Rjev ı:ehri ile \"ia,snı:ı:n çe
\"İrecck ~ernberin ccnuıı kolu bu 
sayede epeyce llerle<ll~oini reı.mi 
t<>bliğ bil<l:ri) orılu. 

fi A B E R. - A~aın P0Stası 

~z ı:z e:::: 

ERLER 1 Düşündüğüm gibi ON .. . ~ . . ..... . ' .... · ... -· . .:....,~· 

Ar) antta de 
bir dlello 

ELEM •W t UM •MI - - ... ._ 

Holanda Malta ızeJr!nde VEREM! 
Buııe111ıs ... '11u~, 25 ı'A.A.) kısmi 
ınelıus seçimi l ınıırlla l ••il l. erk. 
tır. 1111 ı;eçinı dol.ı~ lsh le • l:ıka ıı. 

~a•ıdırtı ıı hir cHiellu rnpılııı15lır. 
E Jd Huenuş - \ires t'3 ııleli niıı 

'ıılisi 
.\lb:ıy Hodjcr ile rnclikul nıelııt'il r. 
.tnn nrj:ırıtirı'dc dcmol relik ıııiic'!-

hariciye nazıri 
Amerikan ve )ngiliz 

yarcllmnıdan 
meuuı niyeUe 

ahsetH 
c elerc n\uhnlH ((1111\yet hn\k111d.t 

parlamento tnrııfınd.111 ln)in C'ı1i. ı \-n~in~ton, 2.'5 (A. A.) - Rur
\ c~tlc dun yııpılnn bo} anatı ıni:tc-

lc.n ıuhkik komisyonunun reisi rı.J.:ıp beyann.tta bulunan Holl.ındn 
fünıl d:ı.monli l borda kılıçl.ı r:-r. ı • ıe.rıciye nazırı Var. Klcffencc 
pı~nıı-;.lardır. matbuat m" ·u · Ca • ·- . umessı er-..ne ,.n nın 

ovledıgi bıı· nutukla ::\f. Labor mevcut "lı\•al rtt... d · · - . . . ~ - ... ve E-11 ""r ıurcs:n .. 

\follu, 2.J (A.A.) - l'oıartcsi SÜ-
nl\ Almnıı hıl\ l kun-otlcri )falt::ı F \ar haltt :.ırasrn<la en~ büyuk 
hıırn ıııe:rdnııııın kıırşı t:ııırnı1J:ırı- 1 tür JıoıJiuy '•ince llll·ıtn!Jk,, dc
ııa ılcYnm elliği znmıın hlr Yıınkcrs ! ~e anılnn bir cll'rl. 'arci.ı:·. ,.ercm ! 
fıR ile hir :\lcsscrchmiılt 1U!l'un l foic!alctiu, gul:lsıı.l1J111, giinC''.· 
rli1şiirillı.lillfü, lJlr Yilnkcrs 88,i•1 

1
. :,;dil<, yrpcatl'l'ı iş 'e i\iitl h.l)Ut 

ı·iılıli lıns:;ırıı lıi{rntıldı~ı ''e Itır :-. rtlarııım 8)Trlma.ı: bir il\'l.ndn~ ı 
Meso;ı:rrlıınidt 109'un ınııh'l'ııwı o. im illet en ?.İl•ade in ım~r;ıı 
ıl:ırnk lnlırilı ctlildi~i re.~nırn lıildl ~enf' Ye !•ür:r\'ler.ir.e mıısııll.ı~ olı:t· 

rilmcl:tcrlir. 1\, :'.\ ııı i-n en fnzln. JınM.;1 1)-, 

:\fe<;seı cmhlt'lrrl hlmn!- c eden !anları lrnrb~ı ettiği için tınun ~1'· 
lal\' etli fiJoyıı mıık.l\·cJıH..1 ı. in Jı.ı f ı ttı;":;ı tk'•Şet cok fı:m \'ctliılir. 

1 nuuun °!'1' • l' 1 .,. vr :ınnıı Huricnnc t:ın orC'lcri Y!ln 1 ı. n na " cr.ı.;.mr. mcc 
kcrs 88 lnynırclerinden ınürckkrh lıa&t:ıJık" tarı korlam~ ı:,c..a';i baba 
Jıomb:ırrvm:ı.n teskillnt• ın:ırruı el- ~ c'{iL yof;tur. 
mi~lcrılir. Bir Yiinkcr'> 88 <'iddı . HıtU111ki \erenün cuk kötit bir 
Jı:ı<,:ıra uğı•aııııs YC he iki ılc Ü SÜ Ol' illet olmn.'lm!l l'1) ffilCD bUJıa.ssa 

Çörçilin nutku 

~u halelen anl't"ılılığru:ı göre. 
<.Ioiu eeııhcsinde, ınalıalli oln nl•ln 
heralıer, Ruslnr]:ı. Alnuuılnr ı;ok 
oiddi surette du,l'!i.lsJrorlıır. ı:ıı ... hr 
'"il' n~ olmnl;fa bcrnbcr ih:ı·lemek· 
İ.c den nm edi~·ol"lar. 1 nııi .Alı.11111 
fan bird<'nbfrc, sidıleUc :'·amrnt. 
değil <le y:ıva yn\as r.smc'Jnırnt. 
,.c :\ ıprntnnıl. ~eri sitrnıelc hnrcl·~ · 
tlııclen , nı:~cı;nıi~ orlar. Uah•erl • 
len ~·nnnu harckeHorl .\lın n JliÜ

uafn'.\ lıntlnrınııı nm .. ıııdnu mıf111. 
eden sil\"ari J,un etlerinin J,c'lldilf
rinc vol bulmal:u'lnıı. mUnlı:ı ır k'1· 1 

lnor ·Fol. t bun:ur Alnmn mhılı. 
f · n İmtınnıım , rJnlnı ınıln lıUylik 
Mı- <'C' lklil{lc nt o~".rlatı~orlar 'c 
A lmımlnra yarar 'P. t-0J:iq 'NiyQr-

<;<lrçıı dlin hnrp durumunu gozden l:ır. '-'irnıl.i'"ıi lıulıle 'nzi)·et 11 I; 
S'eçıren bir nutuk stsyllyerek dcmı., - tebl"l:clj ''C iimitsiı ol ııyllı .Al 
tır ki: n•nolnr Hje' 'llo \'e \'inısmıııla da· 

ıl.~ a\lıny Hodıcr'~~ b.itnrn~lır.ı~~dan de mi.i~kün oldui'.;'11 lm-.'lar müda • 
ı;;~ııhc .cd_qr m_~hı;\ettc bnzı sozlu· ına edılcc'f:;ini söyloıni5tir. Na _ 
~oy}cınıştır. Dııcllo ~ nnsınd:ı tnıı- ı zıı· Hollanclahlnnn Hollanda Hin.. 
lrnsıml:ırın ~ ın. bclınd~l\. l Uk:ırısı •li.stanının müdafo~sı için Birle;ı~k 
1. ıvl:ıklı. Her ikuıi de hnfırcc ) .ırn. Aınerikndan ve 1ngiltereden aldık 
JDnrııı~lnr faknt barışmak isleııır. l•ırr ynr<lnnlardan memnun olduk. 
mişlrnlir. lan'lt iliı.v~ ct..mi~ir. .Japoıılaıııı 

döncıııemi5U;·,. Bir l\fossercmidt lı:l-5lnn~tıı. İ"i biltılnn Ye İ\'İ bes· 
!O!l mnhıcmcl ol:ırnk tohrlb edil- leııfl«'n ,·crcmli!c"·n bu hn.stnlığın 
ıı.i~tlr. Bir ı;ok Jıomhn TC ıw lny.. hJırilutıım. karsı ltoyciu&u ve on
' ıırelcri.ıc i alıcılar k.ınlerlllmiş- j' '1~? ~m 1:u!<i~u <'ok J.erc göriil· 
tir. ıım .. tılr, 'e.-cnı ha"tnlığuım bunun 

____ , _ _ 
1 
iı;ln nsıl merhametsiz olc1ağu nıu. 

İrıgmz dili konU§an iki memleltct v·.ıumnkta. t'"rar ctınl3erek Snıı • 
devarnıx Japon taarruzu kar§ısınd.l ;~n I• üıl'rinc {'~kilirlenli. l\la~~ll\
Çok bUyUk bir tnU nmııha coerl gös. flh huç.Unc J; fü1r vult~ta s.eln~ı~~·~ 
1:(-l'dilcr, bu geyr~Uer ooıı gtttl, Japçn. bu cckilıncniıı l1e; ~u!ı'klı .ı,:ıııuk 
lar tarafından bırçok vcrlerc anı hü • ~ ııırr.mnalar ncfıC'a !'H •. e nah;~ ~ı 
CTJmJnr yaptldı. Amcrlkanm dev gibi 'ukı a gelmesi ile.'\, ~ ht •ı.ı~ Ull_~ • 

Ankaradakl mftes
sll bir bidlse 

hava_ üstünltiğüne malik olup ol -
~adıgını soran .gnzctccilero \'an 
KJ:ffetıc,c şu cevabı vermiştir: 

'!'eslım J lr tll 1 ıı:t 1'.';>rnı. nıuhlt.idir. Tcdıwi im-
~ 0 8D 8 ! hiınlnnmlruı ınalırumlret, IAınnge-

, oO tayyare bile müılafnaya ynr
ı.nn etmek suretiyle ıbirçok ~eyle. 
'?'~ .değiştirebilir. Hollmıdalılar Pa• 
sıfik meclsbıin çalşnalarından 
mcmnundurJnr 

(Iln..'3 tnrııfı 1 nei«.lc) ien ~ıılnj, nlnmnnın.k, Hi:zımgelen 
Ali çavuş b!z!m komşumuzcıu. O r-iinr.o: 'c i tir&hate kanısaınamak 

(~ t:ırafı 1 ndı.lc) 
gUn, bi~ cocukların tavuklarına. t~ ~ iı7.iinden, fııkirleı- aııısmdıı 'crem 

olanlar tıadiı·en bu illotten kortu. atmaBllla kızmı~. kav,a etml§, ben go· 
it " ıindecllr. :Juh!!~·l;.al• kı nu-. '1' tltı•. 
_un:ettnın harp hcd flerlne ıntı aa- ı m nl::ırmm l;ı~ mcı-.."mlnıle lliötletı-

nin kucağındaki cisim olduğu zonn0 . 

lunmaktadtr. 
Ccıe,,ln ral" i e ce"'-de ol" .,, h l lup yeniden s.ıhhat \e hava. b ka • ., .. :ı § m ,,..... ...u0 .. a 
de, hem içiyor, hem de leblebi llo :mc. nısıırhr. nunl:ır da hiç ~up)l~j;ı 

• cytıyet( hcnUz ba !angıç deı.rcsind mek pl.rıl, .ın• c nslı bir surette 
ti.ir. Perl Hnrbur fclı\kelile aenizdt'kı j ı 1 1 • ı O sırada oradan geçmekte olan i

lci genı; kız muhtelif y•rlerinden hafiı 
:urette yarolcınmıJlardır. Takriben 1~ 

. Van Kleffeı~e Ruzvelt ile bir "' 
~k~; _bUtUn YaziycU gözden geÇir· 

ze yaparak ~arkt a()yliye söyfü·o Gaz. zamıuırncla bir saııafon·om yat~rt 
hane yokll§Ulldan iniyordum, ki Ali bu~abilmi_, hıu:bhl• :(ada llerlemc-k >ozınn i n' " :ır. 

ayıplarımız §imdilik Jııponyayn Us - Hii'>e~in Cahit YALÇIN 
tUn.ıllk bııtı§ctmietir. Harp taı;.ndun .. .. -

gını ve kendisi.le her noktada 
mutabık kaldığım söyleınişt.ir. Yıı.. 
~da Londraya dönccok olan Van 
• cleffence bu lflU.retlc beynz .sam• 
Y::l. ·da bir Yeda ziyareti yapmr§ ~ 
luyor. 

çavu!;l beni önledi: den C\Tel kendini teda\ 1 cttlrnıek 
iınki\nmıı. J:a\ u<,-nıac; olın ~ayılı t.ıı
l11IJer aNı. milan c;ılanıştır. bert gemı kl\Ylblmiz rok ciddt bir su - Mezbahada dun de pek az 

rette artmıştır. DU!ıman tarafından koyun keıildi 
etre kadar önde rcfikasiyle birlikte 

oitmekte olc.ın Alman büyOk elçisi Boy 
:on Papen ile refikoları sademenin te 

- Nedir, senin l ardeşleıinden çek _ 
llklerlm! diye bol;-nzıma .sarııt\ı. 

!ırısı:ra kn~ı bUyUk blr istilıl te:cb - Dün ınczbahnrla ylm pek az k -:-
busu hnzırlıı.ndr. l\:a.hraman Rus ordu. r!lplrk lın~vım kcsnn•1 tir. Tvı trn -
lanntn dUn mcnklbelerı hopimlz tara. cılnr, lıilhnllsa fazl:ı rni'ttt\rda kcç,i 
fında.n kutınnan fevkalo.dc muvntfa - kcstirmi lcrdir. Celepler, ku;:\1 \'C 

kiycucrı bize hrr iki tstıkrunette biraz n~.,r etine ycnl<l "n zıım :rarı:.111~ 
:r.ctcs nldırdr. Fnlrat d:ıh:ı 111, ve son olduk! ıınıiaX: kuzu perilkrndC' 200 
t~:rln ayıarmda tam manasııc !ilddctll Jmruc:n ve nıgrr eti de !'oyundan 
<leğiı, belki ondan da fazla bir gayret dnha pahalı olnra.k lÜi:> l:uruı::ı 
sarrctmck mcvkllnde bulunuyordulc. ('!km!c:tır. 

:Kendisi vakt.ilo tlmarhancye E:'ir -
mi§ çıkmı§ bir a.ı:ıam oldugundan canı. 
mı kurtaramıy:ı.cağımı anladım, cebim 
detti 3G s::ıııtlmetrclik kamnyı eekllın 
ucu Uc kaba eUne dekandım. 

Bir &ralılc Frruı.sada Jahut Felemenk· 
le Ycnl bir cep~e açılmasr için yapılan 
<'ok §lddetll tazyiklere eğer rıı:a gös. 
lcrml§ nls:ıydık vaziyetimiz ne olurdu 

bUmcm! llu anda birdenbire Japon 
da.rbcsı geldi. nu yen! dU§mıı.n SO 
nıilYOilluk bir muharip milletle talimli 

nıilyonlnrcn. aı;kcrlc vo gcnlş ınikyastn 
lllOdcrn malzeme ile uzun zn.mıı.ndanbe 
rt. harbe hazırlruııyordu. Bu bllyUk 
darbe gcnlş ve rcfnblr, fakat .zayıf mll. 

da!aaıı mUstemlckclerlmize vuruldu. 

1 
~ va mlllct nçılt ve ncı oıny _ 

arıı. g6~ ~cliclir. Eğer harbe tyi
cc ha.zırlanmam.ıJJ oınmk girer, iyi 
allAhlannıa~ ,.0 blrl&.1 son derece l..."'U\' 

vcuı nakcrt i;qkUAta ı::ahl.P iki memle. 

keUo hayat mUcadele3l yaparsanız '>C 

buniarln tam manasne bir çarpı ını:ı. 
halincfo b UUDd•ğunUZ Btrndo. UçUncU 

bir buyUk cill§man sizln elinizde bulu -
!Wı kuvvetlerden çok da.ha bUytik as. 

kcıt ltuvv Uarle birdenbire UsttinUze 
saldırırsa \'C r;!z nlabctcn mUdafaasız 
bulunursanız elbette f§lnlz ağlr ve kor-. 
3llaşa~ıı: anı darbeler nalıo;, olur. 
Slngapunı 40 bind n !ıı.zla askerle kUL 
llYCUi rnuttar<la tayyare kal'§l koyma 
''o tnnk l.tu'§J koyma topu l!e takviye. 
l'c lllU\affak olmu§lUk. Bunların hep. 
llln1 fnzııı. 1hUyaç glirUldükleri diğer 
tlolttaıardı:.n ııntuı. faaliyette bulun -
dııkıan ycılcrdcn geri nlroı t1k. 

llllhaS&ı. nıocıern ıo.yyarelcr bakı _ 
ınuıe\an böyl ydl. lılaalestf bu mod m 
t.a.Yl'aroıer ~ya yarunadasmda. lh. 
tı~ ~cak miktara scıccek 
~lt bulamadan smgapur a • 
<l~d~ tayyare meydanları Johor. 
Cla.k1 Japon topçusunun ateşi altıll3. a. 
ltnnuı;ı bulunuyordu. Emirlerin veril • 
~l?ainoe gccıhme olmtulll§tır ve bu 
ayyat'clcıin g1Jndcrlltnc:3t ıçln blr çok 

~~Utcaddlt mctodl r tatbllt cdıl -
ıc • · l3u ilsle lntnlıırımızm ve maL 
cı:::.Uınııın kaybedllm1~ olmasından 
~ ~Uruma kar .. ı koymnmu: lilzım. 
tık' l3ii Ortıd.ı bUtUD bir ordu kaybet. 

)ctı BugUn dUoıma.nm dc.niı: hllldmi • 
lıav ~ya. yUz tutmll§tur. Fd;at 
~ lılkimıyetını dllpnan henüz ır.1J .. 
'"' ecllyor. BlrQOk hallerde uçakla. 
~ ıuu 4Slr b r surette harckett' 
l"J ... tlıe~o \:aklt bulanuıdan yerde tah. .. f!IUlın 
bi~ok ektedir. BundSD dolayı fena 

l)u • lmUhanlar beklemekteyiz ... 

~do \'\unum~ yalllız son Ud yıl ı
~ Qctu, aon aylar zarfında. da ınu. 
8.çıl: 11\U'ett.Q aallh bulduğunu çok 
P..u. Cllt-eblliriz. Bu saUUı hlç §Uphcslz 
~e 1"'1n inu&.22:ım kudret ve kuvveti 
ın ..\tnerikanın ölçWmez kaynnklnrile 

01~tek davaya katılması sıı~eslnde 
<l U§tur. Durumu"Duz t'ıllen en iyi 

<'~Unc:ııcrtn blliı t.n.hminlnc cesaret 
rı~~ctmcku fazla dılz"lmi~lr. Ge. 
§lt ek ıorumıa olduğumuz imtihan 
it-ter: vcrıcı ve uz.un olacaktır. :F'n .. 
l!aYre r~ea v~cslnl &evfCm1ycn !lir 
ılircıo t 1tlllt\C2ö bir azimle yaptığı tak· 
İalt<li yolun kcn rmd yorulmadığanız 
ı-.., l'<le, ara.rmzda knrl§ıltlıl• \'eye. 

1 aattcrimtze ka.rı5ı bir kusurumuz 

111~1ldığı takc\irdo gözlertmlzl bir çok 
1tıa rab aylarının ötesine aon zafer 

llzıırasınıı. çevirmek hnkltımız.dır. 

_....,...-·<>----
Ank~a adliye mcns;ıplcırı 
yeni bir cemiyet kurdular 

~iriyle yere düımüılerse de kendilerioo 

hiç bir z:ırcı~ olmanııı ve sefarerhanc· 
ye gitmiılordir. 

Dahiliye vekili ve Ankara vtıfüi i

le Adliye ve zabıta memurları derhal 
ıcık'a yerine giderek tahkikata boıla, 
t ı~lardır. 

leisicumhur hu~usi kalem müdürle· 
ini göndererek büyiik elçinin ve re· 
'kararının haltrlarını 5ormufl:>rdır. 

Maiski 
• Rüıtü Aras terefine bir 

ziyafet verdi 
. {.o.ıtdra. ;:;s (A.A.) -- SovyeUcr bir. 
lığinin I.oııdra :setin Maüıld TUrklye 
ıefirbıin nzlmetı dolayıslle salı g(lnU 
sefarette §9 :rdine b!r ziyafet vennişUr. 
Diğer davctli?-cr a~utdn. Çin '\'c şı.. 

11 bUyUk elG{lerilc Yunan vo Suudi A
rabistan ~çilen bulunml\ktaydı. 

Bıınun ijz.crlne beni bıraktı, kaçtım, 
O gcee bir vira.ııclikl.Q sabahladım. 
Sabahleyin c\"e gelince, ka.rdeıimin kn. 

. til sanılarak karakola götUrüldü~U 
öğTt'Jldim. Meğer All cavu2 olmU~tU. 
Kardeı;imi kurtarmak için ko tum, hcıı 
geyl anlatarak tesUm oldum.,. 

Muhakeme §a.h!Uerin çağTilma.sı ı _ 
~ın bll.§ka blr gUne bıraltJlUU§tlr. 

Ankun.<lnu i>:ldirild 'i!ne :;üre 
üzô.yı ta arruf:ı alı tırmnk. ölen· 
lerin nilclcl'inc bir defaya mahsus 
o1ma't Ü7.ere pnrs ym clonmd:ı bı.:
hınmtık, füUynct olanlar ödi.iııç pa. 
l'<\ vermel: rouksnoilo a.dliye ve • 
Jrii.letiyle temyiz mnhkemesi ve 
Ankara adliyesi hfı.kjm Ye memur· 
b.rı bir yardunkı..sma cemiyeti te!'· 
~.-ı etm~lcrdir. 

Boıvckil de hususi kalem müuürünü 
(londerrniı~r. haric:iye vekili ile harici
ye umumi kôtibl sefarethanoyo kendi· 

leri giderek büyük elçinin hatırını 

~ormuşlcırdır. 

Batan Yahudi gemisi 
(Ba5 tarafı 1 ucldc) 

Bır adam musalla 
taşmda dirildi 

• 
Bombanın, Alman büyük elçisilc 

rçfikasının yakınında patlamış olması, 

zobılayı bu kötü niyetli tertibin büyiik 

elçinin _şahsına müteveccih olması ihti. 

etmek imkanı olup otmndığı arlı§tınldı. Diğer ta.ra!ta.n da bu yahudllere 
ya l o1lnrmıı devam ctmcleı·l veya geri dönmeleri için birkaç kerre telılf!at. 
tn bulunuldu. MUracant edilen dcvleUerden kimi alA.ka göstermedi klml de 
ltabul ctlcm~ycceğini bildirdi. Roroanya.nın Ankara sefiri de bunlarm Ro· 
m:ınyn tabaalı )'ahudl olduklarmı, memleketi yoısw: bir ııcklldo tcrkclUk
ıcrinl ve kendilerinin n.omanyn.ya. kabulU asla bahis meVJ1Uu oıamayıı,cağını 
~~L . 

mali ü:terind$ ciddi surette durmoy;ı 
(lla., t:ırarı l ncirlc) 

l'::ltcmcmcklcdirlcr. Nihayet bir •c.,~1;:tmektedir. 
,ece Jbrohim ikrzm odnsn:ı istenen 

1 

Tahldkato önemle devam olurıu-
kahwkri gôttirmli~lür. yor. 

Odada bu!unan b~rkaç. • cı:k~klc 

1 

HABER _ Bonıbanın Alman lıU • 
lrfa.n .. br:ı.b~m oa:ısn.~gır~.r ~.1 r .. " ~Uk eJçlslnin ve rcfikasınm yakınında 
mez b ı.u~nbıre clcklrlgi sonduruıı tıatıamı, olmuı Ankarada ve t>UtUn 
l:ahvecı?ın Uze'rlnc:_ at1~5lıırdır. memtPkette elim bir tee11Ur uy~dtr-

Geminin tamiri hitam bulduğu halde b!zZat ya.hudilcr de ne yollarınn 
devam eltiler ne do geriye döndOler. Ç411\.-U ı;cmlnln kaptan ve tayfası But .. 
t;'ar old~ ve Butgarist.an hnrb halinde bulunduğu için yollarma d<ıvam et· 
mck istemiyorlardı. lllnacnnlcyh gemiyi gcldlğf dcn!zc iade etmekten b-~§kn 
lmklin kalmadığı cihetle bu hususda alaka. gösterecekleri uuıtıcdUen devlet. 
l('rin mUmcssntcrlne haber '\:erildi ı;e badehu .-emi 23 §UOOlla Karadenlzc 
lad<' edildi. Ertcf> gUnU sa.b:ıhlcyln Bolaz d1ŞU1da. Yö.ll burnunun 4-IS mil 
l.ndnr n~~ında bir 1n!Ddktan sonra gcınlnln b:ıtmakta olduğu haber aJalll. 
tak mahalline tahllslycler göııderildl. 

!brahım neye ugrad?gmı .,aşır - t BU ·['k 1 ı: re~ikasmR 1J.ı••••••••••m• .. •••alllliİİİliiiİmi!Iİİİİİİİİİİİİİİİİİqİİ · • ba • asma fırsnt kalma• mı.§ .r, l' 1 e ._ ve s::ı_yın ~ • 
ınıs 'e gırm . gc<:mlş olsun deriz. 
unn birkaç ycr!nden bıçaklnnmıtt 1 Krıılları Uı.htlıınndan,.. İn5anlan mc\kllQrlndl'tı \'az.geçiren bllfUn kalp. 
Ur. • ti lere t>.11 tıttlı lıeyccanı \'1.'rcn... Büyiik askların en g\i:td romanı. 

Nihayet hıı.cU<;e a.nlı\§ılmıe. ya • Mesken maıunf ye 
rı:ı.lanan 1f>rnhim hastaneye kaldı.. k L 
~~~~~. ı~r~~l:!;1n:ıo~~:1~;~ aı~~~ 'ii~nr'~~,"~~~~let!'i!~~~;:~;~;~\.:ı:~~~ yarın a şam AL E' de yaşatacak 
:::drndakı adam da y:ı.kalanmt§lır. bir tmniınlc milli korunmn Jrnııunıı 

Anca.k, hastaneye yatırılan lb - n:ı le\ rik:ın ıncskcnlc.rdc yapıl:ıcnl, G " • N A 
mh"m, bir aralık aldığı yal'aların ıdari nr:ıştırmnl::ırın anc;n1' hük\ı- U H G E C E 
tcsiıi:ylo ölmilştur. Bunun üıerine mette hc)·nnn:ımc)·:: ve el konına
<loktorlar kcndisi.'11 nı'ıa) ene et - ~ a t.1bi tutulan ve istihlaki de tah
ıniıt Ye öLümü tesıbit ederek ertc- ı rlhl edilmiş olun m:ıddelcrc mün
s! sabah gömülmesi ir;n ccııcıtlc· lumr ulduğunu bildirmiş, hunun 
rin konulduğu odadaki ta~ bir m .. • ılı,.ınch ınc.skcn mıısunbetinln dn
::anın Uzerine yat.ırılımı5tır. im:t mnhfıır. knlması !Cızım ı:;cldiiji 

BARBARA ST.A.l\"WYCK _ FRED MAC .MtlRH.AY'm 

~;ımıtı~'I bil;yUk l.."Udretıerln si.bflctllğl hnklkl bir haynt nlnsı Herkesin 
gözle~lnilc~n.~. knlhlcrindc bcye<:anla SC~Tcdecc~I eııstz bir nı:nı:ır. 

l'in1113 1 )'Prlcr r:lm:ttdc.ıı ı>:.ı.tılığn b:ı3lıınmıştır. Thlı 435~ 
lııtc iıı bunda~ sonra tuhaf bir {•<:ı!'.ının göz öniinılc hulundurul· 

... .... • • . ""; ., , . . ..,.._ .. - '.!9. 2 safha nr7.etm.is ve s~bahleyin fü ııı:ısı kah ettiğini telılii? !'imiştir. 

rahimi gömmc-k ii.zC're cen::ı.zclcrm ======~==~==~:::::::::=.::::::::::===.====::::::::=====~=::'.:;~~~;;~;~;;~ 
oallSillI açan hasta.ne müslahdc • ~·eıı karıııına c:ıkııın .• dövU,ıneğe bar.ı., 

mini korku ila birer tarafa kaç • T h. .1 Z" h re rınt. nuşlardır. Hak·ı.atcn gördükleri a 1 r. 1 e u At.lıl:ır hep birden: 
ynka wnulmıyacak \'(': tUyleri ür- - Scudoıı ıyı kılhbe rnı ohırt tl:.-. 
pcrtecek bir 5eydir. İbrahim ~ a - ııner wm, blr ı,ııdııı kılı~e karıınnrı. 
nmdaki diğer cesetlerin nrnsm • Yazan: lakeMer F. Sertelli da dotn~pıı dunıyorsunı 
dan doğrulmuş!d . ., d· h .. ;; -ll6- Tahir bu :;özlerden ~ok nıUtcıeeaır 

_ Ben nere eyım. ıye "'"'6ır• oliJn .. 6ırtındakl kndın elb~ını yır _ 
"!13.ktadır. Ha~ d: ~ ilrl\ bakalım. • tıp attı. Oll~ü, bıığn ~ılttı. Ve bir 

Nihayet i5 anlaşılınr§ ve İbralı~· Tahir tet.linı olmamaktA ıuar edl. kaç mlllı:ıfmn ynrnlruımastıc biten bu 
nün, ölün: dcrecosinde sa.rol.an hır yorda. ıaıvgııdan ~onrn, Tfthlrln ır.orlıı. kollan. 
roygmlığa. uğradığı anlıı.şı~tır. Bu ylir.den aynbk ı:eamcet üniillc'l~ nı b:>jl:ı,pp bir at.p. blndh·dllcr, ZUh 

BövJece suçlu lrfnnın asliye al· mUthlıı bir kavga ba1la~ıu1lı. 'l'aJılr re w ,bıılm dıı ntlıırına l>inclUı-r •. l'Ol; 
tunc; ceza malıkemes.inde'ki c;ektıiı kılıl'ı atlılara doğru tıa\'Un•ıı ·n nuo •ııı-ıP •mıaJ mıoıı uı;ııq1\L _ 
muhn.ke.mesine dün başlanml§, da. yol ntmok ,-e köye dotnı ı..açınak la· :;ı\a.nmz vı>ıo.~ oG\v 
'ac.ı lbralıim: tlyordu. Ju[lfl.ac..' ounurı uı.\\l.111s >tı')..Ja.ıı~ ,111,, 

- Yıı maazabhl beni diri diri Zilhre: •111.ı:sııdır.1 .ııq ;nılf,\ öai lUu!i1111 •0 
gömcydllcr, ne olurdum, diy<'.Tek !.- Bırakın 6 gttsln .. ona olsun mer. dU&ül:JUJçr. 
lrfamn tecziyesini istemiştir. ha met etlln ! ıunı~n ancs.1• sen kmtarabiUrı;tn: Gl. 

Suclu ae. 1bmhfmi değil, İbra· Diye ba!ırdL Fakat aUılar kııtl e., eler gitmez rob:lnl\ yal\'&r \O Tuhlrlıı 
hiınin kcntlisJni vurduğunu söyle· nıir alnıı1:1ardı: hlrblri Tllhlre y-01 ver bu ıı;te hlrblr ı>Utu olmndıtmı &ij,rJcı 
miştir. Buna '.karar İbrahim - r".ı.ı dadıcığım.. sen mcrnk ..... E t mh-ordu· ,,. 

- ve , burasını ben de anlcye- .İsnl.ador kn)abahkla bnşa çıka.mıya. ıne! B<tn onu tabBuu ne 3-apıp yn.,._r 
I?l!\dns. }<jfektriklcr f>Önun' "e '.:·n.ra- Ta .. ' h"'I" n:or hffettlr'..1-
1--.0 .. " ı·ai'nnı a.nhyıuı uır 11 .. çarp!§.,, , .. uNu. 

~.utra, yere yUvarla.ndun. Beni e--
Luldukla.rı zaman elim.de bir bıçak boğo~uyor ,.c a'!'tanlar gibl a..ilkre • 

vnnnıs ve bu bıı:üla İrfan da ha• ycırdu. 
fif surette yaralıuınıL'i. F~at onu • Nihayet atlılardan biri: 
~en \-Urmndım, zira. benim brça • - B' h<'Y kabbe! ..cliyc ha3·kırdı.. bu 
gmı yo'ttu. , cleıniııtir. Jıa.d:ır kıılatıalığa. tek b:ı§ma kıırı.t• 

Neticede mahkeme, lrfan jsim· tcoyıuak mı ıstiyonıwa'! Sca ae ııı•ta1 

H kadınla diğer 5a.hitlerin ~ağırıJ. bir ndıımııın! 
m:ıs:nn kaı-a.r vcrmill, muhakemeyi Tahir ım.dr: 
l~"lka !lir güne ibmıJan.ıitır.. - Den kahbo değilim. Bunu aöyli. 

SULTAN KUTB0DD1. ATE~ 
:P0SKtlR0l'OR 

KafUo sarııy ilnlinc 'antı<'a, ZüJıre, 
bürlfü kapının :ıo tarafında doia11U1 
(Knmçı:ı.lı) ~·ı gördii: 

- Dadıaığım ! Bu herUl gördilkce 
J,;orkudaıı yüreğim ıı'"'Zı.ına geliyor. Bu 

melf'lıı lalpek neredeyse IK'nlm de df. 
rimJ ;yU1.dürcoelc •. 

- Ah sultanım! Bubanıı.ın aklını 

~on l~tl' ht'p o lllt'!Ondıır. Fnkat eU. 
ınlzdc bir ıiCY yolx. liıımnız ona toz 
liondurnıu~or. K~ndlnl gA\dlrml-ı .• gi:I. 
zllne gtrml.' Biılm 6'(izümllr:li dlnlpycıı 
bile yok 

Bu sırada 8ultruı l\lıtbctUn ııara. 

Juı balkonundan bala~ or ,.o hiddetin. 
ilen v.tcş p~kUrtU·ordu, 

Sultanın emrllt> Uçtinli birden yukn. 
~·ıl·aJ'dılar. Kuthettln, 'l'ahh·I ~örün. 

ne: 

- Blro küpt'k ! dedi _ Kl7mıı, kadın 
kılığıuı:ı. girerek kn!;trdın .• Hıtyııl.y<ıti • 
tn.1, ~n·ffml berbat ettin. &ini Mnrd!n 
kalf'.siııe sürdüm, kagıp g(;ldln. Nl'hre 
uthrdım, lrortuldun. Şlmdi de dllğUn 

Ull\'Ctlllcrl ile BRrn3·ıru:ı ~lrlp k~ımı 
knçırnıağa teşçb~lis ettin. H )dl im. 
dl tlümlcrden öllim beğen. Scııi ıın ıl 
ldıuu ede3im? Aıılanların :ığı.ıııa mı 
uttırıp Nlrt.alatal"lm ~ l·o"ıı,a beynunu 
ınu \"Urdu~l·llll. '! 

Zühre lıal•s111m ayali.tarın~ ııWdı: 
- tlç kere ölümden kurtulanı af • 

fede.rler, balıac1ğım! ne Qinr, bu sc.. 

fer do onu bana bağışla. telam etılr. 
rno. Mtm11ekctlmladell f.'Ok auaktam 
~.Faka'~ 

{Deuamı var). 1 

t.t" biz de bunun foin Verem 
lilı·nd<>!c C'emlydi'nln bıı defa 

fü~;:jr semtlerde iiç )"eni dl~p$11• 
er nç::ıeağmı, blllins"a doktnrlar

,,, Jıem~irclerden mllt~ekldl lıe

rctıcrln mahalle arala.:mıdB dolıt.• 
~ıp Yereme istlrldaı ola1' ldmaele
ri C#',cccğinl ,.e onlara yardım ya . 
ıulacnğını flğTendiğimiz r.:ımnn çok 
hliJ tık bir se' inç cluyclok. Bunun 
lıir hı'-U,., urclıın ibaret kalmayıp 

Ur aı: C'\ Yel tatbik sahaı.mi\ ko -
nnlmn un bütün kalblınlıje teıncn• 
ni ettik. 

Çün1'ii 'crenıı• ~ıı,~ı.al:ıınm hir 
1/asta~ ı teda\j etmol• 'e onu kur .. 
tn.nnak lıe:dtaldc 'ucmc fatlclac.lı 
olan birini bu felakctt<'n kortımak
tıuı rok dalı- gii~ olduğu Jmmmtin
(leyiı:. 

SUAT DERViŞ 

Kömür tevziatı bayilerden 
alındı 

Belediye ıktı:tat mildilrlUğ'li ta· 
ı"dmdan yapılan teftlııler sonun .. 
ıtı, kömilr bayilerinin hııl n kö _ 
nıUr satnı~':ımh mile ese ve a -
Pıırtımaıtlara tc>ntnn yUl;: ~r. fiat. 
1.1 sattlklanm, bu yüzden hal'tm 
l:ömlir bul.2..."110.dığı öğr.aıilm fıtir. 

Bu vaziyet kıı.nıromda satıı=: kö -
mllr bnyileıinde."l alınmı.~t.tr. Buı1-
d:ı.n böyle hn!k Etiba.nktan f>ır.l 
nuın:ınunyla ve 250 şer kilo ola • 
r:ık ıruı.dcnltömürii nla.bilcc .. ktlr. 
~-~ 

Sovyet Bnıusl 
Tebllftl 
(lJa.q tarafı ı ncldc) 

susl tir Rus tebliğinde cephenin filmllli 
garbi. kısmmda mUhlm bir Sovyct mu· 
vııffaklyctinden bahsedilmektedir. Teb 
lıBo göre Oll gUn vvel gcneraı Koro. 

ftn kumandasındaki Rus kuvvetler! 
St.arayorsuııs;ı bölgesinde altmcı Al • 
man ordusunu ı;:evirmete ba§lamı§lar. 
drr. 

Star~yorus.sa, Leni1lgl1ldın 200 kilo 
metre cenubundadır. Çemberleme ha· 
rek{lt.Win tnmam1ıınmaaı Uzcrine Ru.s 
kumandafıı, Alman gc:neraU von Boııa 
kuvvetleriyle teslim olmtığa davet •L 
mi§. Caknt teklif reddcclıllncc bUcuma. 
ba~ıamıf} ve 210, :?90 ve 30 uııcu Al • 
man tUtncnl(.'rt imha cd!lmi§Ur. Bu 
muhıırebode Almanlar 12,000 zayiat 
~ermişlerdir. Alman 'animcUer aramı 
dn 185 top, 135 siper topu, 29 tank, 
340 makineli tUfok, 4150 tUtek, 4&0 
knrnyon, S lokomoU!, ıo bin top mer. 
misi, ~3 ı;abih köprU, 27 radyo nakli • 
)·at Qlctı, 380 partı§tlt bulunmaktadır. 

SllOLENSK CEl'HESlNDE 
I.cındrn. 25 (A.A.) - B.B.C: 
Smolcnsk cephcslndo ~rt.eal gUnll 

Doroboı;ozu gcrl alıın Ruslann flcrl 
hareketlerine qevam ettiği te)1l edil .. 
me~tedlr. Snıolcnsldıı §lmaılnde de 
Rus muvaflaklyetl bildlrllmckte bu. 
ıunduğu cihetle cephenin bu kısn.ıııı • 
da Rus tazyiki devam ediyor demek. 
Ur. 

nus 1•...:8Ltm 
l.cındra, :!J (Uııd~o s:ı.nt 7,15 de) 
Dün gece yansı ne~edl.ien Ru!I tcb. 

iığl: Krtaııtımız, dUn de ilerlemelerine 
dcvnm eylemişlerdir ' b~zı yilrlcrl 
ger! almışlardır. 



1 
oeaıı Lnazım Satıaaıma 

&oadsyoaa ııaaıarı _____ __. 
1000 metre mavi mtarlllk bes alınacak 

27. §ııba.t IH2 cuma günü saat 15 te pazarlıkla 1000 metre mavi enta_ 

rfllk bez &lınacakUr. 
lsteklilerln birer miktar nUmunelerlle birlikte ~sımpapda bulunan 

l<om.lsyonda hazır bulunmalan. (2702) 

~~· 
ı adet 1-5 metrelik torna tezgAln komple 
1 adet marangoz hlzar tezga.hı "0.02X0.02 den 0.80X0.80 e kadar., 
l adet p..ılanya tezgA.bı komple 40 n.nUmetreHk 
1 adet fırrıdnk ve makkap tezgA.hı komple "ahşap içln,, 
Ylılko.rda cins ve miktarları yazılı dört kalem tezgtı.h 28 ,,ubat 942 cu 

.nartesi gllnU saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. lsteklilerln belli gUn ve sa_ 
atte Kasımpa§ada bulunan komisyonda hazırbulunmalan. (2705) 

n A B E R - Alr!f<!m Tlô"'fBST :?4 $UBAT - 1942 

Şehir 

1

~iı1~ 
Tivatrosunun 

ORAM Kl81'llND:\ 

A.qam 20 80 cSa 

PARA 
fl'&7.l\n: Necip Fazıl Kısalrlirck) 

KOMF.D! KISMINDA 
Bugtln Gllııdllz 14 de: 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam 20.30 da: 

Bir muhasib aranıyor 

• • - • • • ' • ....... • ,. .. • • • ~- •• •• • • - t ... 

~ ~~~..-~ 

.Y.•"' 
ıooo kilo kuyruk alınacak 

Beyoğlu Halk Sineması 

Baş, Diş1 Nezle, Grıp, Romatizm 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün A9rıları Derhal Keser 

28. şubat 942 cumartesi günil saat H.80 da pazarlıkla 1000 kilo kuy. 
ruk alınacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ko 
ml.!yonda hazır bulunmalan. 12647) • 

l ıtanbul Defterdarlığından: 
lst&Dbul üniversitesi ba~esinde kalörifer dairesi yanmdakl binada ta_ 

!ebe fÇi.Jl açılacak kantin 11.3.942 çarpmba gUnll saat 15 te defterdarlık 
mı1U emlA.k mlldllrlllğllnde mllte§ekkil kotnlsyonda açık arttırma ile ve bir 
sene mUddeUc kiraya verllecektlr. Senelik muhammen bedel! (360) muvak· 

kat teminatı ( 27> liradır. 
Talip olanlarm bu gibi ı§ yaptıklarına dair evrakı müsblte ve Unlveraite 

ldareainden muvafakat veslltası ibraz etmeleri muktezidlr. Şartnamesi mUll 
emlA.k • üncü kaleminde görUlebllir. (2613) 

(Oue&emlzlD blr1nel sayfasında 

SVLENME TEKLtn..ERI. iŞ AKA 
llA, iŞ VERME, ALIM, SA 'l'IM 
ıu.t tk:art mahiyeti halt olmıyan kU 

ctUı UAaJar paruız " •şroloour 
..._.. yanmdald tarih ~erteveel kupo 

Dile blrtlkt.e gönderllect>ktlL) 

Eolenme teklifleri: 
• Halen Universite talebesinden bir 

gene;, akordeon çalan, aarı§ın veya 
hafit emıer bir bayanla evlenmek ı.._ 

t.emektedir. Fotoğrafla (2 T) remzine 
mUracaat. 181 

Aldırınız.: 
Apğıda rernlzterl yu:ılı olan o. 

kuyuculanmnın namlarına gelen 
~ktupları ldarehanernlzclen (pazar 

' lan ha~) bergiln •lıahtan ötleye. 
kadar " saat 11 den sonra aldırma 

lan. 
(Semiramis) (S.S.146) (C,R,) (S.C,25) 
{Anla§aıımı (Genç) (Yedek denizci) 
(Ciddi) (Ferhunde) (Y.Ş.) (M.K.Al 
meniz 18) (No.10)(27 Ender bUlunur) 
(El) {Taksim U) lEmekll) 
(İlk ve ııon şans) (Pembe Zarf) 
A§atıda remizler! görülen mektup 

sahlplerlnin 1 mart 942 tarihine kadar 
mektuplarını aldırmalan lA.zımdır. Bu 
tarihten ııonra vaki olacak müracaat_ 
lar, mcktupıar ya!ulmış bulunacağı 

Kısa hizmetlilerin 
toplanma günü 

Emini.inil Yerli Askerlik Şubelll 
BıL,knnlı~ından: 

337 do~ımlu ve bu doğumlularıa 
muameleye tl!bl tam aıkert ehllyetna. 
meli ltt a hizmetlller ıı;n toplanma gü 
ı•U 25 Şubat 942 Ç'.arşamba gUnU saat 
( 14) dllr. 
MezkCır glln ve saatta şubede bU

ıunmnlan UA.n olunur. 

ihtiyat yoklama günleri 
EınlnunU Yerli Askrrllk Şube81 

u~,ımnlığından: 

Şuberı1iz<1e kayıtlı ihtiyat eratııı 
yoklamaları a~ğıda yazılı gUnlerde 
sabah saat 9 d3.n 12 ye ltadnr şube bi
nasında yap;lacaktır. 

tıAn olunan mlld:Iet znrıında yok:a 
maya gelmeyenler hnkkmda ceza mu. 
.arneteSi tatbik edUccokdir. 
26 Şubat 9-&2 Perıembe SlS.Sl4-Sll> 
27 şubat !H2 <..'uma sıa_s11_:as 

2 Mart 912 Pa~rteııl 819 S~0-821 
s Mart Dl'? Salı sı?:::·323.S24 
ı& Mart 9-12 Çarjiamba 823.826.827 
6 Mart 912 Per,erobe 828.829.SSO 
6 Mart 0-12 cuma ssı-ss2-sss 
Emlnönll Yeril Askerlik Şube!ıf 

Bafkanhğmdan: • 
15 mart 942 de nlhayeUenecek olan 

Yd. Subay yoklaması için lll'ı.n edilmiş 
gllnlerde mUracaat etmemi§ ve yok. 
ınmasuu yaptırmamış olanlar derhal 

nur. 

iı;in, is'af edil~miyecektlr. 
(Çalışkan Akansel) (B,A, 32) (İmren) 
(R,P.85) (P.K.14) (Turgut) (Akytlz) 
( Zaran) {E,Ş, 1202) (Göl) ( Ş,) 
(M. Elkar) (Aktatay) (Bahar çiçeği 1) 

(Denk) (Leman Y)(Y, Akın) S,P,12) 
(P,İ,24l (G. Mine) CMenek) (T.R,B) 
(0,K.) (A, Ahmet) (0,P, K 2072) 
(F,Z, 33) (F.G,D) (F,K.M,9J (Işık) 

(İn.el) (GUneyllnln denizcisi) ~A. il) 

(Vatan 55) (35 Aydoğan) (Muhabe· 
rat) (27 F.C) (27 F.A) (Emekli) 
(M,A.K) (HepUnlU) (N, Maskeli) 
(M,R.) (N,14,) (A, Yazıcıoğlu) 
Nedim.) (A,Z.X) (Koçkaya) (F.S.V) 

(Ticaret 46) (T.Z.T.) (R.B,T,) (Y,0) 
(Çaylak 22) (5, 126) IT,T,) (B,Vl 
(B,N. Ş,) (Nurettin) (M,D,K,) T.R) 
(S,M,K) (U. 29) (Usta) (M.T,V) 
(GUven) (Hamdi) (S,A) (H, 99) 
(Tugel 27) 

Acele .atılık b~kal dükkanı 
Ml).racaat: Tarlaba§ı Doğramacı so. 

kak 27 No. 

tı.tantıul ~ tera -mıaun . 
dan: 

941/3209 
Mukaddema Beyoğlunda Ayazpaşa_ 

da GUmll§suyu caddesinde 495 No. lı 

Alasa. apartımanında matmazel Alaçı 
yanında. mukim iken halen oturduğu 
yer blUnmiyen Andre Jorjiye 1 

Lambcrtillplnln lstanbul asliye 4 Un 
cll Ucaret mahkemesinden aıdığt 15. 
ll.9U tarihli ve 40/334 esa.s No. lı Ulm 
mucibince 935 senesine alt 5 aylık ve 
mahlye 225 liradan tutan olan 1125 
Uranın 21.12.939 tarihinden itibaren 
yüzde ~ faiz ve mUddel veklll için tak. 
d!r ednen 50 lira Ucretl vekt\.letıe bir_ 
ilkte tahsiline ve 2250 kuru§ llt\.m har_ 
cı ne 2876 kuru~ masartll muhakeme· 
nln sizden tahstılne dair alınan 110.m 
infaz dairemize tevdi edllml~ ve namı_ 
nızn gönderllen icra emri U:amet~&.hı. 
nızın meçhOllyetı haseblle tebl!ğ olu_ 
namadığmdan İstanbul icra merci h&.· 
kim\ ğlnln 13.2.942 tnrlhll karanna tev 
fıkan olbabtak! icra cmrlnln bir ay 
mllddetıc llt\.nen tebliğine karar veril. 
mlııtır. Tarihi Ullndan IUb:ı-en işbu blr 
ay lçlnoo borcu ödemeniz ve bu mlld -
det lc;:lnde borcu ödemez veya tetkik 
mercllnden veya temyl.z mahkeme • 
ıılndcn veyahut lad"I muhakeme yolu 
ile alt olduğu mahkemeden ıcranı:ı ıre· 
;i bırnlulm11.S1na dair bir karar getir. 
meniz l~znndır. Aksi takdirde cebri 
ıcro. rapuacağı ve gene bu mUddct lç!n 
de mal beyanında bulunmanız ve bulun 
mazsanız hapisle tazyik olunacağmız 
ve haldkate muhalif beyanda bulun _ 
duğunuz takdirde hapisle cezalnndm_ 
lacağınız olbablnkl icra emrinin teb· 
llğl mnl<amına !mim olmak üzere kcy_ 

fıyet na.nen tebllğ olunur. 

Dün akşam biraz sa.rhos ve sinirli 
olduğu için bana kıırşı bu hareke
ti yaptı. Fa.kat so~kanWrkla böy 
~ bl:r cinayeti :ıf!la işllycmc:r.. 

Puvc.ro: 
- Merak eıt.mcy'niz Mösyö 

Doyl, dedi. Ka.rmm öldüren mu -
ha.kkıı.k l:i matmazel clö Bclfor 
değildir. Bunu biz de biliyoruz. 

s·mon Doyl şüphe dolu lnıkrş • 
hı.rla Puvaroya baktı: 

Slmon: - Heıldkat mi sövlüycrsunuz'? 
- Siz de ben'm gibi biliyors1ı- Puvaro ciddiyetle devnm etti: 

r.uz !ti Jakeln tamamen masum • - Mademki matmazel Belfor 
dur. katil deği\dir, eu halde katllı bul. 

~!ye mırıldandı. Size başını ü • m.ak hususunda bize yardım cdr. 
zerine yemin ederim ki Ja.l:e1in bilir misiniz? 
tam:::.ml"ll masumdur. Bütün şüp _ Simon Doyl tlmit&:.zlikle başını 
heJerm oııun Dttrinde h)planmuı n?Iadı: 
icin sebepler var, Evet. fakat sfa! - Buglln bunlar be.na hayal. 

min eder.im ki o katil değildir. fena bir rüya gibi geliyor. dedl , 
I 

1 - Hollvut RevUsU icabında Günde 3 Ka,e ~lına!Ji!ir. Her Yerde Pullu Kutuln1 lsra•la isteyiniz. 
2 - Ittn!7. Fcdallerl 
S - Tan.an Maymun Adam. 

TURKiYE iŞ BANKASI 
llC DULILMJ-n;LEIU 

Küçük Tasarruf 1 adet 2000 LJraı.ık - 2000.- Ltn. 

Hesaplan 8 .. 1000 • - 8000.- • .. t • 7GO • -~ 
ı IM2 '\RAMİYE PLANl • • 600 .. - 1600..- • 
KEŞIDELEK: ! Şubat, 4 

10 .. 2:ıo .. -~ . 
tO 100 • - t-000.- • 

tlay1a. ! Atw'tns.. ! tJdn. 50 • 50 • -~- • 
c.l&eşrtn iarıblertack 200 • za • - :5000.- .. 

-pllll' 200 • 10 .. - 2000.-

l•ianbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Emniyet sandığı borçlularından Hamdiye Fevziye miraSÇılanna llAn 

yoluyla son tebliğ: 
MurLsinl.z sağlığında 49~/15956 hesap No. aile sandığımızdan aldığı 

\800) liraya kar§ı Kartal Maltepeslnde eski Kuruçeşme yeni gnıeuyu soka. 
ğma eskı 940/5 yeni 471/51 No. lı bahçeli evı birinci derecede ipotek etmişti 

11.4.940 tarihli hesap mucibince bakiye borç mıktan olan (170) Ura 
(22) kuruş verilmediğinden 3202 No. lı kanun mucibince yapılan takip ve 
açık arttırma. neticesinde mezktır gayrimenkul 1402 lira bedelle muvakkaten 
t.'.ıllblne ihale edilmiştir. İşbu HAn tarihinden itibaren bir ay içnde 940/1688 
No. ile sandığımıza mUrac:ı.aUa borç ballğlni ödemedlğinlz takdirde kati 
!hale kararı verilmek üzere dosyanın icra Mklmllği.ne tevdi olunacağı son 
ihbarname makamına kaim olmak üzere llAn olunur. (2739) 

latanbul Defterdarlığından: 
Üsktid.:ır Adliye binasında yaptırılacak (11367.22) lira ke§lfll tamir işi 

kapalı zarf uııulile eksiltmeye çıkantınıştır. 

f D«v&et Demiryolları Ye Limanlal'I t.Mıme 
f Um11ın idareai ilanlan 

Muhammen bedel. muvakkat teminat ve mlktarlnrile cinsleri ve eksll 
me gtin ve saatleri a§nğıclı alt olduğu J!stcsı hizasında yazılı nhşap t·avet 
ler her liste muhteviyatı nyrı ayrı ihale edilmek Uzerc ve kapaıı zarf ı.sull 
Ankarada tdare blnr:ısında satın alınacaktır. Bu işe girmek lstlyenlerin 11 
tes! h!.ZaSmda yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika ' 
tekliflerini aynı gün ekslltme saatinden bir saat evveline kadar komisy 
reisliğine vermeleri JAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da malzeme dairesinde Haydarp 
,:ada tesellüm ve sevk ııef11ğindc, li:skl~ehir ve Sıvaf.ts. idare mağazalarm · 
dağttrımaktad.ır. ( 2564) 

Beher adedin Muvakkat Eksilt 
muhammen bedeli teminat ~n 

Cinsi Lira Krş:. J.Jra l"rıı. 88.ll 

Cart hat kayın traversi • 63 11899 -
24900 

" .. 3 74 5906 30 
3 8500 .. ~ • 63 2951 63 

" 9760 .. " .. 5- 3660 - 12.3.1942 
5 27440 

" " .. 4 1'0 7835 00 perşembe 

6 24560 ' ı:.o 7144 40 l!i,30 dan 
7 5000 Meııo köpıil traversi 11 ~o 6325 - Uib3ı"Cn 

5000 Baıııt meşe makıuı traversi 8 50 
8 18200 Dar hat kayın traverci 2 50 2475 -

[ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
1 - Mevcut şa.rtnamesi mucibince 23.000 adet Uzum kllfesl pazarlı 

•atm alınacaktır. Münakasaya girecekler 5000 adedi için do teklifte bul 
nablllrler. 

2 - Pazarlık 3.3.942 sah gtlnU saat 9.80 da Kabatqta levazım şu 
tinde merl<t>Z milbayan komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname mezkO.r şubeden parıuıız alınabilir. 
4 - İsteklilerin tayin edileq •gün ve saatte teklif edecekleri fiyat 

rlnden yU.zde 7,6 gUvenme paraslle birlikte adı geçen komisyona mUraca 
lan. (2293) 

'l'W'k ye tambariyetı 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruıuı ıarthl: l8lS8. - Sennayeıal: 1000,000.000 n.r11 u,.... 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
· Zirai ve ticari heF nevi banka muameleleri. 

Para t>lrlktlrenlere 28.800 Ura lkr&."ll\ye veriyor. 

araat Bankamıda kumbaralı •• lhbaratz tasarrul beaapıarmcıa 911 u 
60 Urüı!ll t>ulunanıara senede 4 cıeta c;ektlecek ıı:ur'a Ue •Jıdaat 

p!G.na !l'öre lkramıye rıagıtııaeaktu. 

• • 500 • ı.000 • l:ZO . " • UM • • • ~o:ı • ı.ooo • 1%0 ı-0 • •J'OCI • • .. 1!50 • 1,000 • 16CI . ıG • ıyo«ı • 
ı-0 • IOCJ • •.000 .. 
DlKKA'l !icsapıanndllk.I para'ar t>lr ıene lc;inde ~ Uradan qa 

11\lfmlyentere tkramlye ÇTktığl takdirde o/o 20 faz.laafyle 9'erllecekt1r. 
Keştdeıu. 11 Mart.. 11 Haziran. U Eyıoı.. U Blriııclk.&ıum ~ 

rinde yap:!ır 

İhalesi ıs.3.942 cuma glınü saat ll5 te Defterdarlıkta müteşekkil komis 
yonda yapılacaktır. Keşif, şartname \'esalr mUno.kasa evrakı. millt 41!lm1Ak 
4 Uncu l:nlcminde görlllebUh·. Muvakltııt teminat (833) liradır. İsteklilerin 
teklif mektuplan ve en az bir taahhütte (8000) liralık bu lı;ıe benzer ilj yap 
tlktarma dair idarelerinden almrıs olduğu '"eslkalara istinaden btanb•ıl vUtı
yetıne mllracaaUa eksiltme tarihinden tatil gUnlerı hariç Uç gilD evvel alın. ı 
mıı ehliyet ve 9l2 yılına alt ticaret odası vesikalarını 2490 No. lı kanunun 
tarlfatı dairesinde tıazırlanml§ zarf deruııunda ihale saatinden birsaat evve. ı 
llnekadarkomlsyonrelsllğlne tevdi etmeleri muktezidlr. (2732) İll•••iill••••••••lllinM••••••••••••ll'I 

Yardtın diyorsunuz. Aklıma ilk ge 
Jen Vindlesham oluyor. Karımın 
• . .mun hoşuna gittiğini billyordull'~ 
l'alrnt öyle bir centilmenln böyle 
"di .blr cinayet işliye-::eğini as!;ı, 
tnhmin ctmiyoum. Sonra o şimdi 
buradan l:ilo..-netrelercc uzakta • 
drr. Bir de str Jorj Vud hatır:ma 
g-eliyör. Adını daha modem bir 
şe!tilde tamir eltirdiği için kanma 
ka.n:ı bazı zaro.r ve z'yandan b:ıh
ı:;ediyor. Hatta <liva a~.acağlnı ile. 
tl sürüyordu. Fakat ı:-üphesiz böy 
ic çocukça bir ~ebep için kimse 
k:.nsenin cam.::m k~ynmaz. 

Hergiil Puvaro Simon Doyl'un 
aözi.inü ~:esti: 

- Dınleyiniz beni mösyB, dedi. 
Ka.nıa.kta bulunduğum zaman ka. 
rmızh yaptığım bir mülika.ttı'.n 

çok müteesaj- olıriuştum. Bana bü-

yük hrr heyecan içinde aynen şu _ Yc-lculır listesindeki bir i-
6()zleri söylemL,ti: &lJll mi? Hangisi? .• 

"Mösyö Puvnro, demi,ti. burada - Bana nöı·J~medi. Daha doğ. 
herkes benden nefret edivor rusu. ben Jak llni takiple çok 

O kacl:ır ki, kendini dUşm~lar- meşgul oldı.ıg,ımtlruı fnır..la :ıl:l.ka • 
la ı:evrllmi~ zannediyordu. dar olınadtm. Linetin ailesi lıak _ 

V c bu hakikati bana itiraf et- kında aıınesiıı.l.n b"'r milyoner kızı 
mektcn çekinmedi. oluşundan h~kıı bir şey bilmiyo-

- Jakelinin ayni gemlde oluşu rum. Babasınuı h:lij Ya!tti yerinde 
ikimiz" de harap etti. ımiş. Fakat evlt-ndiktcıı sonra i.11.. 

- Çok doğru •. Fakat bu Mme. 'Jkar ve borta oyunlarına baı;la • 
C'oyle söz· erini hiçbir zaman iza 1ı mış; birçoklarnu iflfı.sa. sürükle -
C'tmez. Kend!sinin düşmıınlarla m.iş. Hatırlııdrğnna göre karım, 
çevrildiğini id<lia etti~r zaman mu vcpurda, bu ~11zden iflfısa sürük -
hakkak ki nılibaıtiğa ediyordu. O. lenmi~ b'rinln bulunduğunu söyle. 
mm ba.h~t.me.1< istedılği berhn ldc ınişti ... Hatta tannn{'.S...1.lnr bile 
birltaç klıiiden ibaretti. ~zden nefret 'eee-n kimselerle aynl 

- Tnhmin'niz belki ctoğrudur. vnpurda scyalınt clmt"k nekadu 
Yolcular listeemdeld bir isim, a • ".an sıkıyor,, diye ilave etmi.sti. 
c'l.ıPtA kendisinde bir emııiyctaizlik - Söyledikleriniz ).ime Doyl • 
uyandırmıştı. an ba.na anlatttklannı takviye edi-

yor. Bu ad:ımm admı söylemedi 
~ine iyice emin misiniz M. Dor1 

- Doğrusu bu lifla.rm hiç · · 
ehemmiyet vermedim. Yalnız k 
d-;slne: "Şimdi ba.ba.nızm maD 
~ııptildıırı ile UzUlıncnlz doğru 
masa gerek. Hay:at çok ça.buık ~ 
ç!yor., diye cevap vermekle jlı:ti 
fı. ettim. 

Posner: 
- Mli'ıaade edtniz diye -' 

kam.ıh. Vamırda dikkatimi, 
güttUğU aşikar bir surette goril 
kn vahııi bir genç çelan;lfü. 

Puvaro: ' 
- l•'crguson<hn mı bahSe 

istiyorsunuz. diye .ordu. 
- Evot, lr..r iki defa 

Doyl'un kindar lılflar sarf ettllf 
.ımlağımla işittim. 

(Devamı ı•ar 


