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SUiKAST DAVASI rs;ş·;;kii'"G;·;~ı;~iı;;ı~ 
Dünkü Celsede Yeniden Hasbıhalde Bulundu 1 

Bazı ahı·tıer nı·nıendı· lDahiliye, H~riciye ve Ticaret Vekillerinin _de l 
! Hazır Bulundukları Toplantıda, Gazeteciler : 

----ı . .. . . İ Memleket Meseleleri Etrafında Tenvir Edildi j 
fRANSANIN Polonyalı Romafh, Suleymanın Kendısı ile Olan or~~~ru.·s~~J~.;,:~~;.t~';J~ 
1 U HARPTEKi Temasları Hakkında izahat Verdi. Abdürrahman ı::::i~e v!n::r~e!~;~;~~~ic~~~~! 
MANA.- S 1 • • 1 kabul ederek kendtlerıne urnumı 

Omerle Kornilofu Pavlofun Tanıştırdığını Söyled; ~:z~~t~~~~~~~e~ı~s~~:1~~r bh~: 
Laval'in 11 ba§tna gelmesi ile cerek 

!~ıı:;:ı~e~ere~i::~~ı~~'~::; Bir Şahit, Süleymanın infilaktan Sonra Hastalandığını, Sıtması 
!:C~~::· b~:ım1::~~~a·h;ı:~~uk:öt~~I T utmıya Başladığını, Dişlerini Çektirmiye Mecbur Kaldığım Söyledi 
~m bir~alde balunsa dahi, ba harp 
Jı;ındeki ycnl rolüne başlamış sa
yılabıllr. Mütarekeyi imzaladığı 
efindenberi "ya işhirJifi yahnt J!ı
:ya n,, rn merkezini teııkil etmek mev 
kiinde bulunan bu memleket bu 
acfer artık bu iki 11ıktan birini seç
mek iı;ln "vakit lı:annm:ı kredisi 
ni iyiden iyiye a~mdırmııı bulu:ı: 
maktadır. 

Yazan: Burhan BRLGE 

Bu harbin bır gün gelecek, 
.. tariJ:ıi yazılacaktır. işte o 

gün, eldekı malzemenin dikkati 
en çok Lizerınde toplıyacak olan 
tomarını, Fransaya daır olan teş.. 
kil edecektir. 

Suikast davasmda duruşmayı takip eden dinleyicilerden bir eörünilş 

Ankara, 16 ('l'ANI - Suikııst tesadüf ettiğim Alman Buyük El ı-
davasına bu sabah Ankara Ağır çisi Von Papen o·ereyuvarlannuş r .. -- -· ... • • •• 
ceza mahkemesinde devam edild.i bir türliı ayağa kalkamıyordu. : İ • • 
Celse. açıl~_ığı. za~nn i!k ol~rak Hemen koştum . Kalkmalarına i 8 R TURK 
~ornılo! soz ıstedı. Reıs, şahıtler yardım ettim. Von Papenin rcfi· 
dinlend~k~n. s~nr~ kendisine soz ~sının üs~ü başı pıhtılar içinde H EYETI" 
vereceğını bıldırdı. ıdı. Papenın kolune girdim. Dört 

Bugün dinlenen ilk şahit, Hari beş adım yürüdüm. Bu sırada • 
ciye Vekal~tinin motörcüsli Adli yerde kopmuş bir aynk gordüm. BERLINDE 

tabe ile toplnntı -ebebinı anlat · 
tıktaı1 \'e hilkümetin tak:p etmek 
te olduğu sıyaseti geni~ hatlarla 
çizdıkten sonra toP.lantıda hazır 
bulunan Dahiliye Vekili Cumhu
riyet hükümetinin dnh1li siyaseti' 
ni ızah etmış ve bılhnssa bu siya 
setin takip ve tatbikı hususund3 
hukCımetle gazetecilerin muvazi 
bir yoldan gıttiklerınc büyük bir 
mı>mnuniyetle işaret etmiştir. 
Harıciye Vekih Saraçoğlu. ha -

rid siyasetin son zamanlardaki 
inki~aflarını çok taraflı bir suret
te tahlil ettikten sonra soz alan 
Numan Menemenciogluna bırak
m.ş ve harıciye umıımi katibı de Gazeteciler, daha e"'·el Ankarada Basvekilin reisliğinde yapılan 
bilhassa önumüzde vuku ouiacak toplantılardan birinde 
ınkişaflar esnasında hukümetm 
ve gazetecilerin yakından takipC 
ve tatbik etmelerini H.ızumlu gor 1 J;ı 
duğü esaslı hntlan bclırt.mıştır. PASifiK HARBi 

Nihayet soz alan Ticaret Vekilı 
Momtaz Ökmen, umumi ıaşe va
ziyeti, ithalat, ekmek ve yağ me 
sc'eleri ve mahruk,u gfüi her bm 
oyr. ayn umurru efkiır 1işgal e -
d ··n meseleler hakkında huküme
tm hareket tarzını ve takıp ettiği 
g:ıyP.1eri etrafı ile dydınlatmı~tır. 

Gn~eteci:ier "'taraf1ttdan oru n 
bazı suallere icao eden cevP.plar 
Vf'.!;uller tarafından vcrJldikten 
sonJ '•Başvekil Dr P.efık Saydam 
yeniden beyanatta bu1unarak ç0k 
_amımi \ e veciz bu- ıfade ıle l>ıl
ha'-!"Ht dahili siyas:?t hakkında ıza 
lıat vermı~ ve meıu eırnt: ugılen. 

Filipinlere 
Ağır Hava 
:raarruzu 

Bir Amerikan Filosu 
Adaf ardaki Japon 
Üslerini Bombaladı 

SA·RK CEPHESi 
Muharebe ~ 

Mevzii Bir 
Şekil A!dı 

Bir kere, henüz bu harpten ha· 
ber dahi yokken, hatta, Alman _ 
yada Luther ve Müller gibi Baş· 
vekiller biribirini kovalarken, ya 
rıi nasyonal sosyalist partisi he
nüz me\ cut dahi değilken, Fran
sa, Ruhr bölgesini, tnmirat taksi
ti tahsil edeceğim diye işgalden 
ç~kinmez ve az sonra dünyayı a
lakadar etmiye, başlıyan siliı.hEız 
lanma te~ebbusüniı akamete uğ _ 
ratmak için, ' 'önce emniyet sonra 
siliıhsızlanma,, gibi tezlerle, Avru 
pada bir anlaşmaya varılmasını 
aksatır durdurur. Ve garibi şu ki, 
bu hareketlerden mesul olan 
Fransa, bugün Laval'in şahsında, 
kendini Vichy'de temsil ettiren 
Fransarun ta kendisi idi. Yani 
nıubafazakar ve mürteci Fransa 
idi, Riom muhakemesinde iddia 
tnakamını işgal eden Fransa idi. 

Kanmaz idı. Yemin ettikten son perhal Alman Büyük Elçısine bu 
ra bildiklerini şoyle anlattı: radan kaçalım,, diye bağırdım. • J ir~n lJır çok rnesc.elerde bazeı! 

Krupp Direktörü f!lı?üien duraklarr.nların ne gibi 

-o-

Alman Tebliğine Göre 
. Ruslar Bir Ayda J 142 

Tayyare Kaybetti 
Vaşington, 16 (A. A.) - Hari- Berlin, 16 (A. A.) -Alman teb 

Fakat bu hikayeyi kenarda bı
rakarak ve hatta Habeşistan ve 
ispanya meselelerinde ayni Fran 
1>anrn oynadığı rolü de ele alını -
yarak, bu harp esnasındaki Fran 
sanın bazı hususiyetlerini bulmı _ 
fa çalışalun. 

Bu harp başladığı gün, Fransa 
"başlıca muharip,. rolünde idi. 
Ordusu ve bilhassa bu ordunun 
kumanda heyeti, dillere destan 
olmuştu. Mnginot hattı etr.ıı!ın
da hangi masal uydurulsa, insana 
tabü geliyordu. Nasıl gelmesin 
ki, koca Fransız milletinin ken -
disi dahi, yıllarca, Maginot'nun 
~Dratacağr mucizeye inanmıştı. 

Sonra bir gün, Başvekil Rey -
haud, hiç Maginot'dan bahset -
rneksizin, Fransız milletinin dı
ccr türlü mucizeler yaratır bir 
hlillet olduğunu hatırlattı. Bu, 
Amerikadan, radyo ile, yardım is 
~ediği günlerde idi. Ve yine bu -
günlerde, Paris halkı (Reynaud 
dahi dahil olmak üzere), Notı-e 
Daıne kilisesinde toplanarak, hıç· 
Jnra - hıçkıra: 

- Notre Dame de Paris! Ayez 
pitie de naus! (1) 

Diye avazı çıktığı kadar bağı
tıyord u: Düşman, Parisin kapı -
Janna dayanmıştı 

*** Fransa, işte, bu esnada yıkıl
dı. Mütareke istedi. Silah

larını teslim etti. Ve Mareşal 
Petain, Vichy'de bir hükumet 
kurdu. 

Çok geçmeden, İngiltereye ka
Çan General de Gaule kendi ba -
§ına bir Fransayı; Petain'in ka
bineden çıkarıp attığı Laval, ken 
di başına blr Fransayı; Afrikada 
bulunan General Weygand, ken
di başına bir Fransayı; ve niha· 
:Yet Mareşalın kendisi de Vichy
de resmi diyebileceğimiz bir Fran 
6ayı temsil etmiye başladı. 

I.@ nu Sa. 4 Sü. 2 

~ \ ., rl H l (1) Ey, bız •ra 'l"crın :Meryem 
fAn sı, Sen bize ~tf .. nt et! 

1: 

"Türkiyenin istediği 
Malzemeyi Yollamak 
için Azami Gayret 
Göstereceğiz .. Dedi 

: : 
: . 

"-Ben o gün sefarethanelere Bu sırada arkadan ntaşeıniliterin 
gidiyordum. Tam italy:m sefaret arabası yetişti. Von Papen refika J ! 
hanesinin önüne geldiğim zaman sile birlikte arabaya binerken ba: i 
dehşetli bir infilak l)ldu . Bir an- na: "Polise haber ve:'iniz,, dedi i 
da motörden yuvarlandım. Alev Etrafıma bakındım. lki kenç : 
sütunile karışık muazzam bir d u kızdan biri bacağından kanlar a- i 
rnan bütün etrafı kaplamı~tı. Bir ka aka Macar ~efarcthnnesme : 
müddet kalkmadan ctraCıma ba. doğru kaçıyorlarih. Bu anda iyi $ 
kındırn. Biraz evvel kendilerine ~ Devamı Sa. 2 Sü. 1 ! 

Berlin, 16 (A.A.) - Krupp'u~ 
sahip ve direktörü dün Bohlen, 
Berline giderek Turk demir ve de 
niz yollan heyeti şerefine bir öğ
le yeıneğı vermıştir. Dıh sabah 
Herline gelen Buyük Elçı Hüsrev 
eGredenin de hazır bulunduğu bu 
ziyafette Von Bohlen ikı m~mie 
ketin ananevi dostluğuna işRret 
ederek Türkiye ile eskidenberi 
büyük işler yapan Krupp'un harp 
halinin istisnai zorluklarına rağ
men Türkiyenin istP<iiği malze. 
meyi yollamak için azami gayret 
göstereceğini vadetıni~ ve Türk 
heyeti reisi de b!.lnu teşekkürle 
karşı lam ıştır. 

Dünkü celsede dinlenen şnhitl erden üçii: Toros oteli katibi 
Seyfettin, Halit ve Ali Çevik 

ÖMERİN TOPLANAN 
PARÇALARI ÜZERİNDE 
YAPILAN TETKİKLER 

Ölünün Bir Çok Hususiyetlerini Ayrı Ayrı 
T esbite Yaradı Ömerin Elinde Taşıdığı 
Cismi Tabanca ile Ateşlediği Zannediliyor 

M. Laval 
Programını 

Derhal Nutukla 
Bildirecek 

Mareşal Rundstedt 
İşgal Kuvvetleri 

Kumandanı Oluyor 
Vichy, 16 (A. A.) - Resmi 

mahfiller kabinenin kuruluş şekli 
hakkında hıç bir şey söylemiyor 
lar. Kabinenin bu akşam teşkil 
edilmesı ihtimali vardır. Lavalin 
programını bir nutukla derhal o 

Ankara tıbbı adlisi Behç~t Ka- Bu iki mütehassıs tarafından kuması da ihtimal dahilinderlir. 
may ve polis enstitüsü profesörü hazırlanan raporda zikredildi~ine Laval ögleden evvel mareşal P~
doktor Mare Peyat, Ank:arada A- göre, heyet azası evvela vaka ye tain tarafından kabul edilmiş soıı 
tatürk bulvarında patlıyan bom- rinde tedkikler yapmış, vücudun ra yakın iş arkadaşlarile beraber 
ba hadisesinden sonra Ömerin muhtelif yerlerinden kopmuş bir öğle yemeğini yemiş saat 15 te 
toplanabilen ufak tefek et parça çok et, kemik ve kıllı Clcri parça Sevigne köşkünde istişarelerine 
ları üzerinde memuren tedkikler larile elbise ve eşyaya ait muhte devam etmiş ve saat 16.30 da ma 
yapmışlar. ölünün kilosunu, ren lif parçalar birer birer' toplanmış reşal Çaitcn'Je tekrar görüşmüş
gini1 boyunu ve diğer bir çok hu tır. Tabancanın parçalanmı~ ak - . tur. 
susiyetlerini tcsbit etmişlerdir. if:lff' Sonu Sa. 4 Sü. l Devamı Sa. 2 Sü. 5 

s t•beplere bağlı ·:>ld..ı ı:;unu mudcl-
lı! bir surette gostE:rmı~tır 

Tcıplantıuan sonrı davetliler 
Başvekil tarafından Ankara P:ı -· 
lasta verilen b ir öğle yemeğin -
de bulunarak 13.30 dan 16 ya 
kadar hükumet erkanile umumi 
müsahabelerde bulunmuşlnrdır. 

ciye Nazırlı~ının bir tebliği şöy liği: Şarkta, düşman bir kaç nok 
le d~:n;ktedır: tada taarruz etmiştır. Bu taarruz 

Fılıpınlerdc: General Mac Art lar geri püskürtülmüş ve düşman 
h~w~' h:ırbiye l?azırlığına. gönder - ağır kayıplara uğrarruştır. 
dıg1 bır mesa3da, Amerika ordu. Cephenin merkez kt!siminde us 
suna mensup ve Avust:-alyada sil ile irtibatı kesilen Sovyet kuv 
h?reket ya~~ın bomb_a. u~a.klanmn vetlerinden murekkcp bir grup, 
13 ve 14. n~anda F1~ıpın.crde ~a evvelce yaptığı yarma teşcbbüs
po~ gemilerıne ve duşman tesıs- leri ağır kayıplarla "!eri pı ı:;kür • 
lerıne karşı başarılı taarr. uzJarda tüldükteıı wOnra yok edilmic:tir. 

Rauf Orbay, Dün b~lun?ukları hakkı?dnkı haberle Şimal cephesinde ordu t;şkille 

1 rı teyıt eylemektedır. rile silah sltında bulunan hücum 
ngiliz Haberler Tuğgenetal Royos'un şııhsi go- kıt:ılan tarafından arızalı bir ara 

N il G•• .. +·· mutası altında bulunan 13 Ameri ~de yapılnn mevzıi tanrruzlar ne 
GZlrl e OrUŞ U ka bomba uçağı Filipınlerde uç- ticesinde yeniden arazi kazanıl -

Londra. 16 (A. A.l - Haberle muş ve l?ir ç9k no~~larda düş - mıştır. 
nazırı Brocken. dün Türkiye Bü- mana taarruz etmıştır, 12? Devamı Sa. 2 Sü. 5 
yük Elçisi Rauf Orbayı kabul Manllla yakınında Nikols hava mey. 
etmiştir. 'Elçilik erkanının da bu danmdaki bir çok h.an,arlar ve uı;.ış 

lunduğu öğle yemeğinden sonra yolları tahrip edılmışUr. Lu_zon ·~- M u·. t t e f .• k 
sinema salonununa · geçilmiş ve 

1 

s~?da Ba~angaz .kıyııı açıgında ~ır 
b ! 'l 1 g·· t · ı . ı· duşman yuk ccmlsı batırılmqtır. Miıı-
azı ı m er os erı mış ır. ~ D S 2 5~ 

- A:!N evamı a. u. 7 

• 

Mnlıtcllf hnrp hölgdedne gönderilmek ib:r re 
rnpurlnrn yüklenen Amerik an tankları 

Taarruz 
Planı Nedir? 
Evvela Almanyayı 
Parçalamak, Sonra 
Japonyayı Yenmek 

Bunun için de Lüzumu 
Kadar Asker Yığdac:ak 
Ankara, 1 6(Radyo gazetesi)

Gelen haberlere göre, Muttcfik 
lerin taarruz planı, evvela Alına 
yayı parçalamak ve sonra Japon 
yaya hücum etmektir. "Niyor 
Hcrald Tribune,, gazetesi, haleı 
Londrada yapılmak~ olan müza 
kerelerde'n ba.hse<icn bir yazısın 
da bu plana dair §U tafsılatı ve. 
riyor: 

1 - Müttefikler, İtalyayı zo1 
lamak ve Almanyayı zıırnsız h. 
le koyarak ondan sonra Japon) 
ya yüklenmek üzere lüzumu k• 
dar asker yığacaklardır. 

2 - Gaı:pte hava taarnızlaı 
şiddetlendirilmekle beraber şar 
cephesmde Ruslara yap1lmakt 
olan büyük yardıma devam olu 
nacaktır. 

3- Rusya, Almanya yenilin
ceye kadar, Japonyayı müttefikle 

l:if? Devamı Sa. 2 Sü. 4 

• 
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Suikast Davası 
1--•---••n•••••••-·---

1 HASTALARA K0NsER ... n·ı-ıL_D_I -, Dün Bir Katil 

~ Baştarafı 1 irıclde acele işim '911r'. Manbula gideceğim,, bilerdi. Süleyman, ben işime gider 
bir tesadüf olarak Mareşal Fevzi dedi. Heeabı kestik ÇamqU"Cıda ça- veya dönerken önüme çıkar, benimle 
Çakmağın otomobili yukarıdan maşırlan vardı. "Onlar ne olacak?,, konuturdu. Usturalarrmın iyi kesıp 
acıağıya doğru iniyordu. Arabası.. dedik. "Ben istanbuldan size yaza- kesmedijini sorardı. Bir aralık benim
nt durdurdu ve yaralı iki bayanı run. Oraya göndft'ininiz., dedi. Fa - le huıuli bir tekilde konaımak fate
otomobiline alarak ırehire götür. kat o akşam <Jaat 8 de çıkageldi. Gi- diiini ıöyledi. Ben, aldırmadım. Bir 

demedi!lni alSyledi. Elinde bavul sün. KıaılaJ' civannda, poatahaneye 
du.,, Yoktu. Sordum: .. Arkadaınna ver- yalan bir yerde kendisine tesadüf ot-
"- Orada başka kimseyi gör- dim,, dedi. Aym. 23 iincQ günQ tek- tim. Tekrar benimle konu,mak ist::-

mediniz mi?., eliğini ıöyledi. Yanımda arkadao.lanm rar hesap gördü. 24 ünde de bomba .. 
.. _ Bombanın patlamasından patlad!. Ömer, ıt'!'ek bombanm pat- vardı. Yirmi dakJka ve,.a yarım aa.ıt 

ıkı üç dakika evvel ve takriben ladığJ akşam, ıterekse ertesi akşam beni beldemetitıi aa,.ledim. Geriye dön 
15-20 metre kadar ilerisinde ye. otele gelmemişti. Mü~rilerden duy- dtiiüm saman Süleymanla konuştum. 
şil şapkalı bir adam görmiıştüm,, duğumuza göre bomba ile parc:alanan Bir iş istemiyeceğinl zannederken, 

''-Elinde bir şey v::ırmı idi?,. adamm bir ayağı ile altı kauÇUk fs- bana Sovyet sefarethanesindeki bir 
"- Yeşil şapkalı adam, Çan _ karpinlnden baska bf? şey talınamq. işinden bahsetti. Ve tavassut etmemi 

kaya istikametinde ilerliyordu. Ömer otelde iken ay2fmı sıktıtı için söyledi. Halbuki, So.yetler bizim Leh 

K .:ı.; • • k d · d · ~ ·· tska.,...ininl iskemle başlarına geçi~, ailelerimizden bazılarını SJbiryaya fi-
enwsmı ar asın an gor ugum · ,.. ııın sürmüşlerdi. Onlarla · temasımız 

ıçm elinde hır. 1 lın dı çekiştirirdi. Bu h:kaTJ)inlerln altt ka-

Ses sanatkarlaınnızdan Müzeyyen 1 hastanelerimizde de birer konser ver
Senar, dün Hauki hastanesinde has-, mek suretiyle devam edecektir. Res -
talara bir koıuıer vermiştir. Müzey- mimiz Müzeyyen Senan hastalara 
yen Senar bu bayırseverUJine <Jiğer konserini verirken göstermektedir 

şey O •Up O a - yoktu. Hattıı ben, ""hsen hemciremin 
bilini. u~ldu. Birden ~ime doğdu. "Aca- ,,... ., 

gınr yorum.,, öm t nereye silrüldi.i" llnü blllA bilmem. Sil-' V p ka ba dedim, bu er olmasm!,. Pa - 6 
·- on apen ve yeşil PP rona s&yledim. 0 da emniyete haber leymanm ailesinden birisinin de bu 

h adam birbirlerin1n arkasından verdi, gittik. tskarptnf ve ppkayı 16- kabn bir Akıbete de uğradtlmı zan-
mı gidiyorlardı?,, _,. t d nederek, .evvelce tamdtğım, aslen " H p , ... nce anı un.,. olan 

- ayır! apen, evinden se.. Şahit, sorulan dilet' suallere ceva- Fransız olup Tilrk tebaasından 
f aretbaneye yani Vekaletler ısti.. ben de Ömerin şQpheli bir hali ol- Şarttye adlı ve fransızca dera veren 
kametinde aşağı iniyor, yeşil şap- madtlıru. ekseriyetle llfleye kadar o- bir Madam akluna geldi. Bu Madam, 
kalı adam ise Vekaletler istik~e telde kaldı~ını, fatat bombe patladılt tuttutu büyük bir dairenin odalarını 
tinden gelerek Çankayaya doğru gün ilk defa 8.30 da otelden çıktığı- kiraya verirdi. Bu odalarda benim de 
çıkıyord nı. ~karken elinde 'P8kete benzer bir arkadatlanm otururdu. Bu münaae-

Tuna Y oliyle Yeni 
Nakliyat Başladı 

"-B~ bhibirlerile karp. 14'7 olmadıtım söyledi. "Ne kederli, betle kendUfyle taııJ1JDJVhm. Bu Ma-
ne de telAşlt tdt., dtdi. damm fransızca dftl5 verditi talebe-

Mühim Miktarda ithalat Eşyası Geliyor 
~~Jar u:ıyır? "! Birbirlerne talıcri • Saat 12,30 olmu,W. ])uruşma, &t- ler arumda blr Sovyet memuru da 

leden IOTıl"llVB bl""lrılch, bulunmaktaydı. Sille'yman bana o 
ben 15 metre kala infilak oldlL İKİNCİ CELSE gün, Sovyet sefarethaneslnden bah-
Çünkü Von Papeni kaldırdıktan sedince aklıma gtlen Madam Şartiye 
ve biru yürüdükten sonra lnfila. bdnd eelMde. Toroıı oteli kapıcuı den ismini ve adre!'ini söylemeden 
km oldufu yerden geçerek ve Ali Celik, phlt olaTak dinlendi. ö- ona bahsetim. P'akat Süleyman, ko
kopmuı bacağı gördük.. mertn 1 Şubatta ot.le- ıeldtfinl, ıe- nuşmıya devam ediyor. Pek de iyi 
"- o civarda başka otomobil ee1ert tapıcılık etmekte oldutu leln. anlamadığım dtllyle Balkanlardan, 
"rdün- - ~ ömertn sabahlar! nat taçta otelden komünizmden, Stalinden bahsedlyor-

go" --t:ın.t· had" inci bet çıkttlmı bilmediıtnJ, tızerinde ıtlAb du. Bu vaziyet karşısmda susmayı 
d Jdk b" ~ :m bil gönnedlltni, emni,.et mQdürlülüne tercih ettim. COnkil Süleymandan 

a • IOlU'a ır grı O 0 gittllf aman bmertn kunduralanm birdenbire &üphelf'!"lmfştim. Akl!ma 

Gelen haberlere ıö•. k11 )'(lzQn
den kapanan Tuna yolu aeılmlf ve 
ktiçük tonajda vapurlar işlemiye baş
laınlfbr. Almanyadal' Tuna yolile Ziı 
tov ve Rusçnla, oradan BU!'laza mü
him miktarda malzE'me ve eşya ıel
miştir. İlk parti ,;elen 2700 ton mal 
arasında k,Alıt. alilitler, demir boru. 
makine aksamı, kimyE'Vl maddeler. 
galvenı.. borular vardır. Mevcut ve
aaitle şimdilik 'bunhırtn her eiln 2do-

Fırınlara Yüzde On gordüm. Ankarada yalnız Çin, tanıdJlmı e57ledl. bunun btr komilnt~. btr polis veya 
Amerika ve İsviçre sefarethanele All Cellkta IOlll'a dinlenen pollt bir ajan olablleeeli ihtimali gelmi~. 
rine ait birer gri otomobil var • memuru Kban Öz, Kavaklıdere nok- Yanından ırilratle ayrıldım. Bu hldi-
dır.,, tasında nl5bet beklerken Von Papen ııeden üç ıün sonra tekrar Süleyma- Mısır 

Sabri Yoldaş, phtde, baı1anntll ile kansmm pı:tllin1 ~rdOlflnll ve na rastgeldlm. Bana. Sovyet sefaret-
,.eşil 18Pbb adamm Papen'in, arka- bee dakika acmra da deh$etli bir in- hanesinin kendi hakkmda ne düşün-

Unu V erllcll 

mdm ıeJdltini ve hıfU4km Papen'in ftlAkm du)'uldulunu anlattı ve dedi dülünU sordu. Tekrar _pşm:Iım. "Bil
arkasmda YUkubuldulunu eGyledik- ki: mlyorum,, diye cevap vererek yotu-
lerini. keza Vcın Papen'tn de QD1 •- tnfttlk olar olmaz telefona ~- ma devam ettim. Kendisi hakkmda-
mtitalAayı yürüttüğünü bildirdi. nldnn. Amirlerime haber verdim. Or- ki şüphelerim bOsbOtün artmıştı ... 

Adli Kanmaz'm, mfHlkm Papen'in tahtı kaplıyım ke1lf duman datrlmı- Bundan sonra Romaftl'Y9 mahke-

Toprak Oflsl, dünden itibaren de
iirmenlere )'ilzde on mmırl• karııtı
rılmak illere çavdarlt buJday ver
miştir. DelirJnenlerin muamele ver -
gtsi hakkındaki ihtiW halledUmlt 
olduiundan, bu#dayla mısırlarm ka
rqtırdmaaını dotrudan dotruya de
ttrmenler yapacaklardır. Bugün fı
rlnlara yüzde on mmn-la kaneık bul
day verilecek ve 71l'mki ekmekler 
bu cine unlardan yapılaeaktır. 

yüzüne kar,ı vukubulduğunda marl ya başlar b4atlamaz Von Papen ile me reisi ve ınUddehımuml tarafm
ilzerine Reis Sabri Yoldllf, dinleyici- 'kartsmm 7erden kalktıldarmı gör· dan muhtelif sualler soruldu. Bu hA
ler anamda bulunaıı ve dün akşam düm. Bir taksi ile vaka mahalline disenin Qzerinden on beş, yirmi gün 
geç vakit ifadesine mmacaat edilen rfttilim zaman, ,,erd~ kopuk blr be- geçtikten sonra niçin Süleymanın 
Bigliın Tokgözll, bu müb81'9neti ar- cak buhmdulu'ul phit oldum,.. dOkkAnına ıPıieTek bilemek üzere 
t:ıdan kaldırmalı: için adalet hum - Polis memunı, somlan ııaallere kendisine ustura verd!ği soruldu. 
nma çaiırd.ı. Fakat gerek Biaöm karşı boınbanm Yon Paı>en'in.. 12 - Romafti. Büleymantn usturalan iyi Erıani Tahvillerinden 
T~ prebe Adli ıtamna bldi- 15 metre 6a tarafmda patladJlmı, bilediti cevabını verdi. Müddeluınu- lkra i K 
eyi katlyetle blldJkler.ln! söylediler. \"akadan @n'el ve sonra etraftan P- mt muavini Kemal Bora, Romatti'nln m ye azanan 
Şahitlerin ftrdlli Jfadeler, tercü- çen bir otomobil ıörmediğinl söyledi. Novikordan Süll"Ymana randevu al- Numaralar 
an Vehap Tebri.z.t vuıtutyle Pav- Şahit Mat'Uf Omurltaya ise, mu- dığı hakkındaki imada ne cevap ve- Ankara, 16 (A.A.) - tlrramiyeU 

1 f '9e ltornilofa da anlatıldı. Her nun Stlleymımın oda arkadaphr. recetıni sordu. Rotnaftl ise, Novikof'u ve yüzde 5 fabli 1938 Ergani istik-
ört maznun şahidhı ifadesine bir GOlizarm bekArlara oda oda verdili hiç tannnadttmr bilt!irdi, raz tafıvınennm bull(Qn ,.apılan keşi-

300 1aıı11 memleketimi:ı:e ıretirUmek
tedlr. 

Buradan ela milhim miktarda tü
tün, trndık, ket81'.', palamut, ay çiçe
ği, susam, ham bakrr ve küçQk baş 
hayvan derileri görıderUmektedir. 

Orta Avrupacla hilküm süren kışm 
ar.alması ilserine n;.kliyatın mühim 
bir nisbette art3cağı ve Avrupa ile 
ticaı1 münasebetlerde milhlm bir in
klcııf ırl'lrft1ece~ ıınlı':şılmaktadır. 

Zeytinyağı Fiyatı 

Tesblt Edilecek 
ZeytbıJ'al tacirleri fiyat milrakabe 

komlaJ'C)nana müracaatla Ticaret Vr
tdlllttnin teabit ettiii toptan se:vtinJ'•i 
fiyatlarınm iatlhaal bölselerine ait ol
dalana aCS:vlemltlerdir Tacirlerin bU
dirdillne söre yallar bölselerden pi
yaaamı.n setlnceye kadar on dCSrt tilr
lii maarafla Jıarıılatmalrtadır. Bu 
masraflar tenekeden baıhyarak mağa
za tealimine Jı:adar Jı:ilo başına on bet 
lı:urutu seçmektedir. Tacirler, maamf
lann hesap edilerek fiyatt,rm fttıa 
söre teıbit edflmeaini iıteıni,lerdir, 
Komisyon ba huaplan tetlı:ilı: ve ıeh
rimis için fi:rat teablt etmek bere ba 
gün Yilbtte bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantıda odun ve kömür iıl .. .ri 
de gSrüııütecelı:tir. 

Yakalandı 

Osmaniyede Bir Bar 
Artistini Öldürmüş 
Bir müddet evvf'l Seyhanda Osma

niye civarında Melek isminde bir 
bar artistini öldüren motosıklet cam
baıf Ahmet Sezer dOn tstanbulda 
yakalanmıştır Ahmet Sezer adliyeye 
verilınl• ve Su1tanehmet ikinci !Ulh 
ceza mahkemesinde 90rguau yapıla -
rak tevkif edilmiştir. 

Ahmet sorgu~ sırasında sUÇUnu 
itiraf etmis ve clııayetl nasıl işledljti
ııi söyle anlatmıştır: 

"Melekle altı ay evvel tanışmışhm . 

Evvelce benimll! i.vf ıt~ntrken. son 
q()nlerde tıılmin bonılmast ve para
mm kılmıması {\zerine benden yür 
cevirdi Bir ~ün A dr.~a:va dönmek ü
zere Mııııyona ~diyorduk: aramızda 
bir münakaşa çıktı, kav~aya başladık 
bana alır tözler MSvled! . Tabancamı 
çektim. sonra ne oldultunu bflmlyo
mm, Kaç ~n attıitrnın. nasıl 
öldürdilğümün fıırktnda dei!ilim. 

O akşam dqğ)arda gezdim, sonra 
bir ma!'$andiz tt•r.ine atladım. Gizli
ce Kayseriye, crıdan da İstanbula 
reldim. burada da beni yakaladdar .•. 

Ahmet cJnayetf işlediği yerin ağır 
ceza mahkeme-;indE' muhakeme edil
mek nzere mevkufen Osmanlyeye 
ı;ıönderilecektir 

212 'R;" Lira Yardım 
Tahsisatı Ayrırd, 

Belediye Daimi Encftmenl. Villıyet 
fevka1Ade masraf blit(esinde muhte
lif muavenetler için 212,150 bin liH
hk tahsisat kabul etmiştir. Bu mu
avenetler şu ıekfldıt teabit edilmistir· 

Dari1"8fakQ'a 17,500. llkoullardaki 
yoksul çocuklat' cemiyetleri blrllli
ne 5000, Şile dii8t>anıerlrıe 2000, ıa
natoryomlarda yııtJnlacak muhtaç ve
remlilerin tedıwf masrafı için 20000 
prevantoryomlarda tedarik olunacak 
yataklar bedeli 7500, TOrk maarif ce
miyetine 2000, ekalliyetlerin hayrr 
müesseselerine 10000, Halkevlerlnt> 
60000, Halkevlerl bhıalarmm ıeniıle
tilmesine so.ooo. tıtınbul halk tefkl
llıtma 35000, dit dlapanıerlerl için ce
miyete 500, Kartal ıdhhat itlerine 
1150, Çocuk Esl'l'leıfte Kurumuna 
tOOO, musiki tahııiline l{lnderilen ve 
cönderllecek talebeye 1000, ~ san
dıklarına 2000, çocuk kitaphanelerlne 
500, Bakırköy doıtumevine 1000, ıe
hitlilı:lerf imal' eflrılyetine SOOO, içti
ma! muavenettere 8000 llradsr. 

BAKIMEVLERf - Diğer taraftan 
Villıyet bu yıl aU• ve mektep çocuk
lan bakımevleri için 14168 lira tah-
alsat ayırmıştır ,..,_ ....... 

~kleri olmadığını ~- apartımanm l>lr odaa!nda hqlice be- Romaftl"nhı phadrilnden eonra P- desinde şu numaT111aı'a ikramiyeler ıeaeao IDllllAl'll ı bin lira, 24321 nu-
Segfettlnin sözleri raber oturmuŞlarlll'. Manıf, Sftley - hit İsmail Korkulu dinlenaı . tsman mara 909 lira, 28530 numara 909 li- Altın Fiyatlan 

İkinci . mımla pek ROriltıMdlıtlni söyledi. Korkulu, .. Gtıneı berber ulonu,, sa- ls~~~~,f9~ 30 bin Ura, 188501 ra, 58334 numua 909 lira, 60645 nu-

r-- DiKKAT: 
Ekmeği Fazla 
Fiyatla Satanlar 
Cezalandırılmalı 

Ekmek fylııı•larına on para sam 
yapdcb. Fakat bu aam taM ile 
alınan ekmeklerden alıtıaoak, ya· 
rım ve dllrtte bh· ekmekler sam• 
•z aatılacaktl, Sebebi de on p•· 
ranın, buglJnkD ufak paralarla 
ıcablll takılm olmamamycb. 

ÖOrenlyoruz ki, bir kı•m fı· 
rınoder ve bakkallar Beledlyenln 
bu kararını ın.ıllat lmal etmlye, 
bllhıaa kenar ıemtlerde olanlar 
dllrtte bir ekmekten de, paPlm 
ekmekten de on pıra zam almı• 
ya baflamlflardır. Bu suretle ok• 
mek dllrtte bir olarak aatıldıtı ı• 
zaman 40 para. yanm olarak •· 
tıldıöı zaman ise yirmi para zam 1 
ile satılmaktadır. Ehemmlyetlt i 
olmamakla berııber, bu da bir 1 
nevi ihtlklrd4r Ekmeli Belediye· ' 
nln koyduOu asamt flyattan fazla 
fiyatla satmak cOretlnl ıe.teren 1 
fırıncı olsun, lokantıcı olsun, MY· 
yar eınaf ~•sun, hDlba kim olur· 
aa olıun ce&1landrnlmah, hııttl 
bunlar hakkında Mlllf Korunma 
Kanununun hUkUmlerl tatbik e
dllmelldlr. 

Mısırçarşısı 
Alemleri 

Mısır çarşısı kubbelerine 1ronuhnt 
alemler üzerine belediye, mhnar Se• 
dat Çetintaı ile eski eaerterl korama 
encümenine müracaat ederek fiJı:it-. 
lerinl bildirmelerini fıtemlıti. Sedat 
Cetlntaı alemlerin fena bir ıelı:ilde 
kop1a editdiiinl bitdinniİti. Den de 
elkl eaerlerf Jı:oruma encflmeal b1I 
mevsudaki raponmu belediye reisli-o 
iine vermiıtir. Bu rapor da bilhassa 
ısöyledir: 

"1 - Yerlerine lı:onmaı ft komı
lacak olan bütün alemler oelı:il ltiba-o 
ri,.le tamamen eıklılnln aynidir. 

''2 - ÇarsıdaJı:iler lebu eserin Of"\. 
jinalitesini aynen multafaza etmtı ot
duiuna söre alemlerin üserlnde hef' 
hanci bir tadillt icrasını iaap etti
recek bir sebep g8rfilmemlştlr.,, 

Belediye bu iki noktal nazarı ~t.-o 
kik ederek kat't bir karar verecettht 

ll:l!•ti•I 
BUGCNKt PROGBAJI 

f .10 P!o11"a• 
7 U JICO,,ik IPL) 
7.45 Haberler 
ı.oo KtıJılk <Pt.> 
... llWa .... 

1 ı ıo Procram 
12 3 3 Tllrldllet' 
tı.45 Haberler 
U 00 Tiirlriller 
11.00 Prosram 
11.03 Fasıl 

18.41 Ziraat 
U U D•na 11111111 
19. aO Haberler 
lt.45 TUR atldll 
ao.u .a.u. .... tat1 
~o u Tllrlıtller 
21.DO 'ftomılll!a 
tı U ll'erıı• 
22.00 lıf&rllı 
ıı.acı H•berlıır 
22.45 Kap11111< Se.J...w.. =ğluT~~ ~ Cilnld1 Silleymım sabahlan işine er- hlbidir Yalnız Sl\leymam tanıyor. ~ara 15 Hin llraı 11576 numara 3 mara 909 lira, '17271J numara 909 li- Dün bir altın 3470 kanıttan ve bir 

,. ..... -.& 
0 

• ken jitmelrte, akşamlan da geç gel- sül~an. 1914 senedr.ln 15 Teşrini- • bl r ra, 158658 numara 909 lira. ıram külçe 472 kanıttan aatılnuttır. 
ş-..mlıın IÖYledi: rnektedir Bir gtın Sl\leyman kendi- evvelinde dilkklııfndıı çahımıya baş- b:i:n_l~ira~·-1:_:ot::5~1:._:m:nn=ara=_:.3:_:::n:...:::ır.:a~, :--=---===========-7--:-:-.:.,_---::--:-~:::--;-:===========-

.. _ HAd1eenin kurbm:ıı. .mı ~. ıhrl on~ eahltıtı berber clükkAnı 6- 1aımt ve tevkif edildiği güne kadar Alman Den·11altı PASifiK · HARBi ı Şubatta otelimbe pl:mifti. Ken- nilnden geçerken yc'lunu çevirmlt, te- vazifesine devam etmiştir, tsmaU Müttefik Taarruz 
disinde f(ipheyi çeken hiçbir bil tanbuldan bit' talebe arkadaşınm ıel- Korkulu. ıtlnunutani ayında Süley- Fİi K ncla 
:voıcta. ömer aracıan 13 gün geçtik- dilini müsaade ederse kendi octaıa- mana iatanb\ıldan bir misafir ge1d1- Planı Nedir ? ~ eaşıaratı ı tnctde osu uma nı 
ten llClll!'a heııabmı kesti. Çantaamı rmda 'yatacajbd söylernl,tir. Maruf ğini blldiriYar. Bu misafir, bllAbare lllunnanalı: üzerine l'ftpılan hava a. R G leli 
tdr. tstanbula ıtdecejini, çamapl'Cl- lıe: "'Bu bana ait bir it c!ettl. ev sa- parçalanan ömerdiT, ~ Bqtarafı 1 incide kmlan a.eticeıdnde nhtımlırdaki te- Omaya 8 I 

d bulunan çamaşırlarınm altnarak hibi ile konuş.,, demiltir. Omsrle Kol'lailoPu kim rİJi yardımı ile Sibirya cephesin ıiılcro ve depolara bir çolı: bombalar Londra, 18 (A.A.) - Alman rad-
b Wıare kendi~hıin İstanbuldan ya- Attan 9l'fl selhM:e de. Omeda 81-- tut caktır isabet ettirilmiıt.ir. Büyük ve orta )'OIUnun verditi bir habere ıöre, Al-
zacatı adrese ~ndermemlzl s&yledi, le7'ftWWl ,..taimda •J11daiama sör- fa1Uffırdı de hareketsiz a • hacimde iki ticaret ıenıiıinde :nnsın man denizaltı tuoau kumandanı A-
~am tekrar blıe geldi. Arkadaşı- mtittilr. Süleyman ba adama hic bir B1I i'fac!eden sonra PPlof, 7fne ce- 4 - Müttefikler, İta.lyada ve pkanbmıt~. Refakat av tayyareltr mira! Dönetz dtl.n Romaya ıelmlştir. 
nm Sfl bltmemlş oJdutu için seyaha- saman Omer dememil. Hlıo, lea. laü n unltl bnunumnı lhlll edllılitinl i§lal altında bululllJl memleket 1cdi düşman tayyaresi düşürmüıılerdir Amiral İtalyan Bahriye Nazının ve 
tini teb1r ett1llnl söyledi, Fakat. bu diye bitap etmiıtir. Kencili ömerle aö)'ledi, ve lrencliıl Uma edildikten ton lerde Almanyaya karf1 baş ıöste Lenİn(ITat bölgealnde Genel Kurmay ba.ıtsnmı zi78l'et et
::O~k:ı ça= ge~:· biç kona~ıtır. Bil~~~· ra reis Sabri Yoldq, uba_h ceusesin- ren hoşnutsuzluktan geniş ölçü - Moalı:on, us (A.A.) - "Sovyet te._ 11liştlr. 

...... e en: &fi- patladıktan ııonra Sete:vman "" .. en - de ıöyliyeceli ?ldaiu":u bıldr~ ~oc- de istifade edecektir. liit elı:i": Topçu ve hücum arabalarly- Malta a.daBı üzerinde 
m. bıraktım,, dedi. re baetalammftıt'· Srtmaaı t11tJD111, dit- nUofa söz verdi. Xornilof dedi ki. 5 M .. ttefik devletler hür le desteklenen Alman l.htiyatlan, Ruı M lt 

16 
(AA) _ Salt ..nnu tah-

Ömer sabahlan muntaza!rıan .. ı teri qımufbr. Hattı ditçi:re ciderek .. llilla.ade ediline Süleyman 'VC - U ' • durdunnak 1 · Le. a a, ... 
9.30 da kalkar, 11 e lı:adw" kitap ve diılerinl Çlbrtmllllr. liil.,......, bir A~ ild ımaı eoracatım.,, Fransızlan açıktan açıAa tanıya- U~rl hareketini çın rlp edilen dil~•~ uçatlan ..,,.mın 
azete otur, gazetelerdeki bilmecele- aralık k neda,lnle nn(aJmlascJmnc!Jı: A ... .a...rr-"'-- ve iüleJDl&lllD ifadele- oaklardır. nıqrat cepbesindelı:i Alman taamın dokus oldutu timdi ölrenllmiıtir. 

ri haDeclerdi sa 1 dJIW- ..&o y ........ _nede f IJU1& .....-.ı - ııraamda muharebe hattına aiirillm'llı· Bundan baıka aektz dGlman ucalı da 
. Ye .... e ,.-•• u- aralık Jı:endlaina, 1* eefar....... te rinden anıamtıma söre, beni ~erle p l/Uc l&arp meeU.i terdir. Almuılar ,.ınm püakürtülmek- hasara ulratılmqtu' Cartamba ıtınü 

~ Wall Gserine Almanlar pnonhtk bahadan, faJı:at slttiii t.- banlar ~tlar ve bent O. ati le kabnam11Jar, Ruılar 7enl' bir ileri düımanm hava ak..;ları hafif olmuş-
rada ook zulüm ~- ömerin tanbaldan sec seldlli İCİlt ba iti kay- merle s6rmelllitlerdir. Bmılarduı '1111\1 Londra. 

11 
(A.A.) _ Puifilı: harp hareketi ~etmlıl~ ve dittmanm tur 

rkadaşlarmı öldilrmQşler. O da kor- bettittal 86,tenrittir. IOrD70t'UJll. Beni ömerle ıörmüılf'I" liai 1...-a. IUt 15 te Beyu tarQ'• müatahlı:em b6lıe haline ıetirc1ii1 dı- • l uz le z L-•n-'-
arak Türlciyeyv kaçmış. ömer, Şu- Pansiyon aalaiblıdn mleri midirl Görmecniıter ınidir?,. :r;topı=.~r v .. ınstoncla bulw· ter aıealı:6n bir ma1ıam de abmılar- ng ...... ı rın 1n1., .. ,_.,. 

batın 34 ünde ortııdan büıtbütiln kay- aahtbi HiJı:imiıı. SüleJQWldan bu ıaale ne _ _.. .. Lord Hal·if--'ı orta eı~ı Roaald dır, .. BerUn, 18 (A. A.) - "Tebliğ,. 
baldu.,. Bandan 90Dl'1l 9lnw)amml _. ce••P vcreceihü aormuı üzerine Sll- ~~ ._ ,,. D.r.• :n- t •- -·1 ""-

.,_ Xendisine 1*fn AnbraJ& ıet- Giitı.w c11nleocll: leJ'lllU. ömeri Komilofa kcodialni Cunpel temail etmiftir. Bc)'U ara~ ..,.ur~n tıl/'IJtD'etcr Mans berinde ya.-an uava mu-
d'ilh:d 90rmadml& mı! .. _ TanlıiD1 bat:ıı'f:lınu7o. Ta tamıtırmadıiım ve Ömerle Komitof11 1ID misafiri olan Kanada bafvelrili de Bertin. 1CS (A,A.) - "DNB": A· harebeleriQde v• Abnan lt6rtedne 
"- Sordwa. Lıtımbul :blr9allNn clıımek vesikam çıktılı ctm. ya bir sllrı hiç bir zaman bir yerde sörmedilfni i,tımaa iıtlrak etmiftU. Jaımıun bUdlrdlllne s6re, 15 Marttan yapılan dtışman hava akmlan esna-

kend!sine yaramadıtmı, bunun için evvel ven bir sttn aoııra Smeyman bir söyledi, Aynca Abcttırrahmanm. Ö· denJ altıl 14 Nlun 1942 ,.. kadar Ruılar 1142 81nda Alman av tayyareleri ve deniz 
de Ankara bnkukn• ~aca- mektepli mtaftrinill odaamda blaca- merle Kormıofmı tam1tıinu da kendi- Yeni Amerikan Z aır ta1J'U'• ka)'betmfelert!ir. ı Sonlılnun· topeuları on fnıillı tayyareahrl dft -
lım söylemffti.. tını bildirdi. lnftllkta 80llfa rea- aine ta1lome4itbd bildirdi. Abdur- Vatlnctao. 16 (A,A.) - lılimetiller dan ıs Niuna kadar dolu cephuin- türmtıllerdlr. 111 - 18 Nlun ~ 

.,_ Çantasım aTkadaşına bD'akh- mini tamchtım ömer cıb seldi. rahman tae, ifadelerinla tarih olduiu- mecllsi topr~ ıoo bin tocıilltolulı: de 2451 SovJ'et tuıkı tahrip edilm 1 ve ıavq tayyareleri mtıhlm bir an 
imde babaetmlş. kim oldutunu sor- Tale~ ~dıanda bedıwa ~ için nu, ömerln Komllofa tanıdıtmı yine 7eni denin ar 1ııtaaına aallhiyet ya Alman ataıan:m eline ıeçnüetlr. ~1:;w8.:::"1.:'!r:.m:r~;~~~~: 
rmvhasz ml7 V~ ömerln tanıdtlı- partide atini takip etmekte tmie. Sem- ömerden clu1datama a67ledi, ve ikisi- 9 eren kanun jesini Jı:abul etmlt ve b 
ım baŞka bir aTkadaşı var mı? Uze- ra, mecbart ltismete tabi tatllft';8ı ilk ,tıi beraber sörmeditlnl Ulve etti. pcün ban meclisine ıandennlıtir. M. LAV AL man tayyareleri bU:rilk e1pta bom a-

tinde 8illh filln atlrdftnftz mü?,, sun sebne~ ol~di ~~~- Komilof _ lleaele b67le oldufuna i,!ümetlller mecllai bir yardımcı kadın .-:;.p B .. .-..-ı. 1 incide ~'-~~~.:!cteb=~ı1C:~r-
.. Çanta,., :ıı:nn· bD'aır+.ı.- -- handan cay ........ ..,y&e • UDJCT, ...,.. "----ı bi · i '- 1 _.. .._ ....ırn-e•:ne eallbi- ~P ""9.,...._ ..... _ ,,........... ,... 

- ,,. • n ... ..- .,.., .. - • i1omunda bldılı ırünler lc!n söre aonıJO"llD: Beni UIDW e na - • 0 u ... cu- ...... ... .... ....... l111al o-.ı···u Lomutanı 
m.admı. Hiçbir arkadaşmt tammam. ::. ':'pa topa 4.5 lira vermiıtlr, nin taaJttınnaaı llamdn'. Beni O- 9 eren kanun profetlnl de taadilı: w ,..._ ~, Din Gecell y aftıPllf' 
Userinde silAh fllln yoktu. HattA :ıı:a- 61rendiltme 61' bir mail merle, kim. nerede ,,. ne aman tanıt- miıtir. değifiyor .., 
em acmak için bile benden cala Is- ~~ SüleJ'lll&ll& .:U..:...... llley- tmmtur1 Madem lı:i ömer, Abdurrah- Nevyork, 16 <A. A.) - Nev -

terdi.., Omerfn maıı. be eocaiaD ilmW bana •ı.. manda bic bir teY stslemi}'Orda. Ba- ınüddeiunmmlsi Cemil Altay IÖ• .ala- york Times gazetesinin Beme 
"- Pe1d, nenııln P.- al- memltti. nu da A-l>&ınahmana aö7lemesi ic'lP rak, 1Uclulardan Pa•lofla Kornllofua muhabirine göre Vichy hüktıme 
~ sormadınız mı? B H-..._.._ _. Kcındlıııf 6 a- eder.. •-"'1=- taleblalll reddini lbmetslhı · b ·· B lin ' ı· ·ı .. wl ak .. _ Babam ~nderi)"or, clm'cft.,. u - bclurrabmn _ K1l99ede zanneti- _.._,e . • . tı ugun, er saa ı ı e og e v 
•- !kmıbe ~ ...-ı •lttf larak, Ttlrk fttanclqlarmla bir,.....,,. A 8 f ortadan kaybol lstanbulda 0~ tahitlcrin ve phıt tine kadar, yeni kabinenin teşkili 

ollluutu:? bir yen aaldetıt.lklerl sama 9Qa bir ibne sii~_!e ~ caJı: blr-=~ Mefharetin ihtıAr• mab~ celp- ni Almanlann tasvibine arzetme 
" ..a..- ....,._ otel bir panaboDa tıı41klerl saman Pavlof vrmırıe aOft111811117• lesini talep etti. d 1 k aki 

,._ Zabıta. otellere b(yTpaan u-u~ bavbeuer.lnl lbnıl edip etmediklerini le p1mlf ve ı JC~ ömertn Mahkeme müzakereJe çekildikten ğe ve yahut mey ana ge ece 
~ sarmu§hı. ömer Dd alı: htıriıM- 80rda. mne Kornllofla beraber sttmltlerdt. konra Jı:aran tebli ietti: betleri kabule mecbur bulunmak 
pm otele gehnedilfnden haber ver-- Söa aJaa mlclıW ı H• Cmdl Altu XoraUof - AbdıuaJmwnı• ...a.i tadır. 
dik. Emn.ıYet mUöürliitfhıde ömertn Oıur1n ~ aw- ac* dellldir. "'Muınmlan1aa Pnlofla Kornilofa Bafka bir Berna haberine gore 
lakarpbıf. -,re elbise parçalarmı tam- :ar: oldah nwhmtara bildir• Abchmı1mma - ~edenem O- bonüz tercümesi verilmiyen •eailı:alarm de marepl Rundstedt igal ordu 
Wıad... edili tctıı ~ •erilerek pa. m•l• Konıilofa PaYlof taJUltUllUltrr. naip H•J'l'tirmlunm neza:reti lltı~da su komutanlığını deruhte etmek 

Şabft, sora1Mı diğer suallere var- : 4*UDW nwJdrtm .atclilinl bildir• Yatma. tvllllll 1ıa74e4e,ım ki. biz tercümeler! J&Ptınlacalı:tır. Konıilof üzere Parise gelmiştir. 
\1111 eewplarda ömerin AbdthTah- dl. ~a undal,...lne mtlpbem delillerle ve Pa.tof lstedUderl takdirde cloe7a- Ame "ka • madd leri 
rnaııdan bi~ bahsetm~, kendial- Gillisar&a IOlll'll ~ llıldt bet· otarmacl& da mtftat emıJaa Tlrk~ nretınt a- rı UJfe e 
ni teıetoala da ldmııeııın aramachil- b Ahmet Kaim. ulııarc1m d&ıdllkten Komllof - Ba meıelml!n mlbıhem labllecelderdlr. Kendllen •in CU87I eevkiyatını durdurdu 
m, hıfllik sa~~ otelden kacta çlk• s:nra Blrllk her1ıer ealonuclıa. 111191. olap olmadılna takdir etmek Abc1uor- miistolsiııı fhıtercleft biriyle s~ı ba- Vqiqton, 16 (A.A ) _ Vidıy'clSi 
tılmt bi~litıl 8Öylecli, ReJs, ken- mania ,..1ım ile da .caıı.blmı ve ~ rabmina ait cleill. he,.tl hötmeye a- lunclaldanndan mevlı:ufi:votlen devam Blrletilı: Amerika aefi~inin geri çaiı
~ önw:rın bir f~tografını &lister- gtin eonra da Sttle7111amn btanbula ittir, edecektir. lltaııbuldakl tahiUerle Mof- nlmuı mllnaaebetlerln Jı:eJlbneıri de· 
dı. Seyfettin y oteneı:mde kalan ada- ılttilhıi Mil'ledl. Konıllof J'erille otarar otannu, reis baret zorla mahkerne7e getirilecekler- melı: d~ldir. Amerika, takip ede teli 
mm bu old~gunu soyledi, Sqçlular, Polo alının eBderi Sabri Yoldq, aöri Abdunahmamn a- dir. Konıllofla Pav~ofun ceza evinı!e al ot hakkında henils bir karar ver-
~de bir diyecekler3 olmadııtnı bil- ftl/ı wbtı Zl:ra s,Jdr• verdi. Zi:ra Saktr, ıiirüıilp kODflbl.lan, cezaevi nisanına- m::ttir. Fakat vui)'et a)'dml•nmca~ 
dirdil~. Sıra, Poloa:rah • mllhwtiel B4- Pavlofa dlla mleJddHnln Ttlrk ol- meslne tabi hetlundalandan mahkeme- ,._ kadar Fraıısu ıiaıall Afrikasına 

Vifne ,ürüğil bavulla vard llomafti'ye selmiftlr. Bu tabi- madıtnu aö7leclltial, banan cltlpeclb nln ba haaıılfta bir lı:arar .,.ermesi u- J'aPllan laıe acvkiyatı durdurulacaktır 
_,_ len ır. .. t • din ifacleli~le lılr GOk c1t1Pınlertn ı;ij. bir babret old11ıa- ımla:ttı, Pavlofun tthlyett haricindedir. Terdltne lıleriy- l -ı.oL-.. · 

ofae ge n&ug en ztileceli 1U1b7orc1a. ÇtlnJdl lllqma- IQlanlık icincle balunduiana b:vde- le afrapn Vababa 50, El!'efe 80, Fch- 8palll/GmR ıı:ılf4MIGı 

Dün gece, Şis}ldr Osmanbeyde Ha
llııkArıul caddesinde 159 numaralı. 
OoktOT Cemal BeJ'k'in oturduitu evde 
yangın çıkmış, evin çatıst tamamen 
üoündl ve ildnct katı kısmen J&ndık
tan sonra ttfai19 ta,.afından söndü
rülmüştür. 

Yanan ev, ıtarakln adında bir şah
• ait ve sigortalıdır Zabıta ~anım 
h klcmda tahkikat yapmaktadır. 

G. Auchinleck Orta Şarkta 
Teftişler Yapb 

Kahire ıe (A.A.) - General Au
chinleck"m 9 ucu .. ıo 11ttcu lnıtltz 
ordularmm teftlslni bitfl'411l rosmen 
bildirilmektedir. Hava 7ollyle seyahat 
eclen General tnnı. traıa, l11!'1yeyi, 
Mavera71 Erdün'U ve FUistini ziyaret 
.. tmı,_tfr. 

ettJrmelrtedir. Ba ,...ıdan. Vteh,..de ta. 
kip edilecell ııplitlkanm taptUl)'a ne •· 
llkaaı balmıacalı anıu buıl ohnak· 
tadır. 

* 

f.1i8 Bastarafı 1 tnctde 
danao'da Davao yakınında ]aponlat' 
tarafından ltcal edilen bir hava ala
nmda bir dtiıman bomba ucalı tahrip 
eclilmit ve bir çolrlan ds hasara alr.,. 
tdmııtır. Davao klSrfeslnde Ud denls 
tapuna iubetler olmuı •e banlardu 
biri batmalı: tUere buluıumııtu\' it.,,_ 
ni noktada iki donil ucaiı cltltllrill• 
miiı ve diier ildıri buara uintdmıl' 
tır, Davao'daki doklar ve depolara i
sabetler olmu~. Davıo clvanndald 
dilıınan aılı:er toplulalı:lan datıtılmıt
tır. Ceba ,.kmında tlç denfs taaıtı ba
tınlmq ve diler ilı:iıine laabetler DJ'
dadflnrlıtlr. Cebn ttzerincle Uc dllpn• 
UÇJtı dütllrtilmüıtür. Ceba tlhit' ha
va alanına taarruz edilmiı vo 7erck 
bir çok uçaklar tahrip oluzıınattıır. 
Ceba ıehrlnd ki doklara isabetler oL
muş ve Jı:ayıplar verdirilmiıt1r. 

Tayyarelerimisden bin kaybolma ... 
ıada müretteb4atı lınırtulm11fb11'. Di
ler bomba 11çaklamıdan biç birinde 
addf bir baur yoktur 

Corregitlor dövülügor 
Tokyo, ıe (A.A.) - Batu.n cephe

sinden bfldirfllyor: Japon alır tol'(tlo 
su dtln Corregldor'dalı:i Amerika llMV• 
zilerini kuvvetli bir atq altına almalı:ta 
de.am otmiıtiı', Düımanın topça •ta.
ti ••1'1f •t fasılab olmuıtur. Geçen 
cünler zarfında mtiatahlı:em 1ralec1e ft
pılan tahribat bwıaııla da sabit ol• 
maktadır. 

Jl'tlipintcrde btr hava luUndeıı bll
t!irlldiiine c6re. Japon bomba açakla
n dibı aabü ve ISllet!en eonra Cebn 
9ehri civarlarmda clalhll kuimdeki 
ılütman mevsilerlne lı:afll IJı:i mtlthif 
taarruz npmııtır. Hasar cok ehem.
mi7etlldlr. 

S. Cripps Kahlrede 
Kahire, 1G (A.A.) - Crlpps refa

katinde İngiliz btl7Uk elçisi olduta 
halde MıaD' batvelı:ili Nabaa pqa71 •1-
yaret ctmiıtir. Mülikat :yarım aut 
ıilrmtiştUr 

1 KOÇ~~ ~A~ERL~R::J 
• iAIJt AllJ)Uı.HAJC- HAIUD& AiT li:I· 

YA"'LA• - Anlıua efil • tarila • ~ la 
ıroıte•bıde UnıJ .. aıı tür Aweıı..ır Hbai• 
mOıeai i5bı Bvaa L8ı~•nden lıteıılle11 M•· 
ınlcte alt eve •• ırPdu 48a Maarif llUtr 
llljUne tnllnı ..ıtJınittir Verilen avı uı-
4a AbclOUıa• Hlılllclln Parlete " Loıııclr• 
Uma aını.uı ft lkMr nrcle ....,...Ura-'t 
fototraflan. 1calom MPı. bir tetbUı t.-1 ._. 
ıu-alrtadır. 

+ Yn'ECBK llADDELUl - Twııl' 
oflil re..ı clılnJere, hanane " -ın.,.~ 
vereeeli ~cek maddelerialn dalıtnıa F 
eluıtls bltrerıııplıtlr Bıı itibarlı ltakbl re 
ancak :vuıa tevaJat :vapılacakttr. Bundan sonr:ı şahit Halit Unsal ıun tfadealne s&e Romaftl, SaleJm•- clerek Abchsmtlnnaa kth Ahnan ileti, mi)'e 30 Ura verilmesi kararlaıtnıl· Ankara, 16 (Radyo Gazetesi) - lı-

Clinlendı . Toros oteli müstahdemle- nın 8oyyet Mfarethanealne· slrmeainl k8h 'froclıiat cledlllni. halbuki bu iki mqtır. 8ıi para, billhare mabldlra o- panya hariciye nasırı Serrano Suner, 
rindendı. ömertn 1 Şubatta elinde temin etmtıtf. zıt ideolojinin birbiriyle Jı:ar11tınlma- !anlardan alınmak Usere tlmcBllk met- "Laval ve komünizm,, batlıiı altında 

+ ÇAY ve K.\HVE - C•J' vw tala99 Ü 
baP.ııdaa ltilll"n lnlıiear• ldanslne sece

Hanry Haye'i kabul edecektir. Bu ıö• cettnclen clDn bDtin ballilıı1far vw ı;a:reılarcl• 
·· d F m s'-•t durumunu Htılan ca:v ve kahvenlıf l{llkt arlan tcıbh olun 

Vaıinston, 16 (A.A.) - M. WellH 
bu akpm Franaıı büyiik elcisi M. 

Yişne çürillü bir bıtvulla otele ıeldi- Romafti, pnlal'I ııs,.ledi: aına fmkia olmaclaiınr be!irttt ve but saçlar tahsisatından tercümanlara netrettiii bil' makalede Fransadald 
lfnl, borcunu muntazaman ödediğini ••- Sfileymanı tanırım. Oturdaium ''Pavlofa hakaretlerilü nefretle iade ödenecektir.,. kabine deiişlklitinl memnuniyetle knr-
rıöyl yerek dedi k i: apartımanm altında berberlik yapar- ediyoruz.,, dedi, Mahkeme 29 Nisan 942 cünü ııaat şılamakta, Laval'in kabineye bflyiik 
"- Aym 13 veya 14 ünde: "Benim dı. Saçlanmı keser, uıturalamm iyi Avukattan sonra Cümhuriyet baş 9,30 a bırakıhnııtır. Avrupa ülküsü için girdiifni tebarüz 

ruşme e ranean .,..... mııatwr. 

inceliyecekl«t!tr Amerika kabinesi t, IASE llOITBJARI - ı ... mtııteıarı 
evvelce verilen 'haber billfma bugün ::ıe~tt~:,kmcaıOcr uartHl aillıO aeJıriıaİd 
toplanmtYacaktır. 
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T'N 
Muharrir Bu YaıJsında Memurlann Hukuk! Tecziyeleri Kabil İken İdari Mesuliyetleri 

Cihetine Gidilmesinin Memur Haleti Ruhiyesi Üzerinde Yaptığı Tesirleri Be
lirtmekte ve Her Memurun Vazife ve Salahiyet Bakımlarından Nasıl Hareket Etmesi 

İcap Edeceğini Tahlil Etmektedir. 

,. .. '\ 
L ŞE~IRDE~ RÖPORTAJLAR ) 
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HAK, VAZiFE VE • 

Birdenbire Ehemmiyet 
Kazanan Bir Y emis·: 

• 

LEBLEBi 
Biricik Jı~snaf Tipi - 14 Aza Yerine 1400 - Bu itibara MESUl.iYET 

D••let idaresinde en ziyade e- rin tatbikinde iıe pek büyük mnu- göriileblllr; ve suç mevzuu meTcut Sebep Ne? - 1942 Senesinin En Revaçta Yemlıi 
hemm!,et venlecek başlıca mahalar ıöıterlldiiı vikic:Ur. Zaten olmadıiı halde dahi o vuıfcdeo kal- sırtındaki Jul bey hfl oldatU Jqlde 

nokta.hak. vuife ve mesulıyet esası- mevınıatımrz da buna müııaittlr. Ciln- dırılması kap eder. Bu hallerde de betli, ba he'J'- r Yazan: ' 10 - ıs kili cah11· 
dil'. Ba e111ın tamam yle tatb"k e- ku memıırlann muhakeme altına a- o memur mahaurlu olmıyan dijer bir benin içındc leblebi 1 1 yor. Kocaman kal-
dllmeme11 mwlıbk ıurette bazı lmmalan memurin muhakematı kı- vazifeye naklolunamaz mr? Mutlaka dola kara torbaeı, SAiD KESLER burlar, dumwlan 
abakhklar vucude setlrir. nunu hiiklimlerıne tabi olup bu \ca. sebepsiz ule ne lüzum vardır? kirli kutaiı •• ku - _ _ sallanı7or ve leble-

Devlet makine11nde çaltıanlann en nan hukmunce bir memurun ihm 1 İşte pek çok emaallru g6rdiliiimils saktan orülmut eleiı bıci. o kendine mab-
bilyüjiinden en kilçiifüne kadar yiık- veya •uiiıtimalı •e diler bir kısım gibi vazifenin tfa olunmamasından de leblebıci bizde eski kılıfını deiit- suı ölı:çeıls ve basılı: lı:anduraaı, ~ 
lentlen vazifelerin ıerek fhmaliaden, suçlan bakkmda takibat ıcrası b:- veya suiıstimalinden mütevellit lıu- tirmlJ'eıı biricik esnaf tipıdir, Çofu m pulıları delinmiı ytin eoraln. sıplrına 
gtrek ıuiiıtlmalinden dolayı o vazi- hemhal lmirl idarinin costere<:eii liı- kuki meaaliyetlerden 110rinı1mamuı ltlek c:addclenn iızerindc olan leble- bensiyen kara ..Wan ile he,.be9inl 
feyi yUlılenenlerln kabul ettikleri nıe ~uma mıistenittir. haıebı,.ıe birçok kimselerin lhtisa'- blei dülıldnlanna bakınız: Bunlar da sırtına dürüp IObk IOkak dolqaJIQI'. 
sullyetlerln tatb lıınde söıtAırilec:ek ve Mevzuattakı ıu hukumlcr mecnu- lan dahilinde olnuyaa vazifeleri b- tıpla leblebiciler sibllir. EIH sene .,_ Falr&t bu sefer, camss umm. 
mtitekabil olarak memurlann halda- nı daıma kanundan zıyade &mirin bal etmeleri ve kariyere ehemmiyet vel nanl idi}'Seler yine ö7le dururlar. - Leblcbicüö, dl" mlemiJııor. S--
nnın temin nde vukua setlrllecek li. emrınin tesıratma tabi tutmaktadır. verilmemesi o vazifelerde daimi yol- Sö&üm aoa vıtrinleri, ca geri bir ka- Iİ.a .. dasıa seçiyor. Çiinkii biliyor Jd 
kaydiler bu ma.lrlnenin iılemesinde * * * suzluklan intaç eylcmelrtodir. aabacıktald diikkln cemaklnları nli- herkes pençce önünct. dört ıöale onu 
büyük tesırler husule setirlr. Hepimizce ekseriya tc aduf edıl- * * * anmelericlir. Kırmızı bezlerden perde- bekliyor. Sokaiın baeınct. ıörüldi aıfi 

Her memur bir •ulfe c1erubte e- miş vikıalardan olarak zikre- lm, senit Jrerevetleri, alçak tavaları, bıitun kapıları blrden açdıyor ve u-
derken o vazifenin dotaracatı me- debilırım ki, bazı daırelerde b r hak- 9a sistem iki memur tipi yaratır. illi ocakları ve bu ocafın baıında ıeli çocuk aealeri yerine, iç açıcı U-
suliyetlerı de behemhal yüldenmek lan tcmıni içın kanunun sarih huk- 1 - Amirlere bilJCU cdcek chumadan leblebi bTVaa kıdi ıöın- chn cıvıltıları duyaluJ'QI". 
mecburiyetinde buhındutana söz,,. mu ıleri suruldugıi halde dahı me- onların himayelerini temin eden Ye leldi, iki lıat olaı\lf, kıllı ıôiüslll ada.- J1. ...... 
nıine alarak o naıfeJ'i deruhte "t- murdan alınan cevap (emir böyledir, bundan faydalanan memurlar au ile ba dükklnlar bize ıormediti- Leblebi neden bu kadar ltı"-
melı ıonıncla kalır1a, o aaman eh- enur harıcinde hareket edemem) ce- 2 - Bcklemediii bir zamanda her mia. bilmediilmiz bir muhitin fen.- kavuıta? 
Ilyetalalerin bapramı,..caklan vazi- vabıdır. !ıte bu haleti ruhl7e m~- haagl bir meıuH,.ete kurban ohne- satlılrhtnu " derbederlijiai söete- Bqka lıann do,,.racalı ,,emlt iııaJ.. 
feleri, yalnıa nımetlerlndea iıtıfade murlar nuannda lmmn her ıeyin mak için tam ~le barebıt •- rirler. macb da oadlın. 8an leblelll, ~ il-
etmek hlllyaıl,.le der]ql elde etmek fevkinde olduiunu gosterlr. Buna da mJyerck muhtemel tenkitlere tmkln Leblebici, tiç bet &7 endiae kadar tlJ'ar, çolııJı:, ~k berkeala dftine .. 
petlnde koşmıyacaklan ı.bildir. Ta· sebep, tatbikatta kanunun ekseriya verecek deJilıleri kaPQ"U memartu. •dece ilk mektep çocukları ile benu ,.an, )'Umqacrk, övtitfllebllm bir ,._ 
rlhln bize sl!ıtlT'dill tn mühim içtı. muhmel kalan mesuhyetinden ziy•- Halbuki bizde u ela olu bu tipler- ba çaia celmemit eocuklarm itina- mit. Memur, iKi rnaallim, talebe, ~ 
mal maraa, devlet idaresinde ihtisas, de kendısinın ıdareten azil ed 1- den ziyade vazifeıılnln bUttin mesa- •17dı. Benain aadece bon mcv.imlne llsa ikindi kahvalt111 aamanmcla bo
aallhJ7et, meslekten yetiııniş olmak mcsl ıhtlmallnin memuriyet ]qyatı liyetlerinl tamamiyle müdrik ve ka- inhiAr eden pelı: 1a.. bir samanda laça, ıimlt, gevrek sibi uudaıı ,..prı .... 
11bi huıuıiyetler aranmakıuzm en üzerinde daha müessir bulunmasıdtr. nundaa baıka biç bir tesire tabf ol- )'Ü&e nisbetle bir rakamı ile bile ifade bir ıeyleri bulup &afra baıtınnak b
bUJ'ilk nsffelerin tlahi ehliyetsız el- Hukuki mesuliyeUerin taınamiyle mıyan medeni cesaret ıabibi feda- edllenıiJ'ec:ck kilelik bir sümre belki de bllinden bir ıeyler yemek iatı,.eaıer 
lere tevdi edilmeılnden ileri geldiii- tatbiki ballncle (vekltet emrine alın- kir memar 11nıfmm bulunaıan 11- leblebici ile temua selirdL. Bwııuı ba- timdi. bunlar ıbalamaymca leblebi)"O 
nf sösterir. malt) sibi adart aıesuUyete neden lh- znnd:ır. Buna temin fçin de ba an- rtciacle leblebicinin bütilıı ınilttcrialni döktUdUler. 300 sramJık elanelfa pet-

Her bak bir vazife Ye rneınıU,.et 9e tiyaç oldufuna anlamak da biraz temlerin delitmni lbmulır. çocuklar tetkll ederdi. mit bet sramını aabab lıaPaltnmdıa, 
her vazife de bir halı mukabilidir c\ıçtür. Bir memur hakkmda vuifede Mabat saten pek açık olarak tef Leblebic1nin alıo verltte (pua) mev sert kaJaamm ,..,,. .. atle ~-· 

Bir memur daima deruhte ettlil ihmal veya auiistimallerden do)QI biı edilmit olmalı Jhım selen bir na ile pek alibaı JOkta. Onan mil- sö..S.,,. blctina çoc:ak mektepten 4115o
ft%ffenla dotaracalı mesullntl söZ hukuki mesuli1etlerin tatbikiyle me- marazın ifadesidir. En iyi teflrilltlu baMle •uı:ta11 udece kal'f'Ul, pirlaç, düttl saman mltebald elanett dıa &. 
"1üııde tatarak nzlfe s6rtlr ve ta- mur tecziye edildikten sonra arta •e en gilzel kanunlar fena tatbikat çialıo, eüi bakır 11hl hurda. madeni kiadl lrahnltnrada ,...... aktıuaa -c 
D1DI daiNlhıde pördülti ftSİfenla de tmırin bu gibi idari mesuliyetleri ile daima fena neticeler Yerirter. Bl- etJ'& idi. Zaı.a para ile alıı •.O.ten kalacak. Ba 1ebeple illincti bhwaltnm. 
claima 1ıir halr doturacalını " tyf tatbik etmesine ihtiyaç 7oktur, b.- aaenaleyb teşkilltlar ve kananlar- ele udeue pek botlamnu. böyle lurık da ekmelin yerini leblebi alıyor. ı_.. 
ıörülen nzifeden dolayı balılmıın, naatındeyim, Bellıi bazı si:rall n 1ı- dan enel ba memar baleti rahiJ'Clini dökük .. ~ tercih Merdi. lebleblniD itiban baDdaL Katbetıtc e-
hle bir lr1&&ya dtiçar olmı1K&iına clari vazifelerde bir memurun O va- dbeltmek bence ,..pılacak in1nllp. ... .f. ... lan &&ele Hn leblebi mil lala& leble-
daJma emin balancluiamı biline, •L sifede devamı btik4metçe mabsarla lar111 en batmdacbr. DiiD çnc:ukkrclu batlı:& mütterisl biıi de rencta. S.kfden Tabtable 
cak o SUDUI ıumarlardaa llimut obm)'U lebleblc:i bqiiD birden- caddesinde bir telr leblebici fmnı "1"-

Mldemek mlhnlribl olabilir. 1 bire aınalmadık bir ehemmiyet &a- dı. timdi bu ıobktald büttln kana * * * 1.- 1 ... ..- be<ti.U&-olabk,-,ı-...-...,b8tlnı.u.,...ı..ıı ... w. 

.!~~~ 1 l•J ~MU~ jtı b'tr! =:::::~=~ := ~~==~ :~ 
~nnek; bır aıemurda •az'fe hısma• • llllk ıı O ı w W.lelıMıi, 8ir dıa utıl11CW ki sinrAYia. Leblebi 
- siJadıa lmlrine bqlanmak dol.. ç 1 L L E R E K A R c ı . . . ble ... tas• Pi ...... .......... ... 1941 ... ..uw. en ""ita ,...a,ı. Ka-
nır. Y .Um ..U lllUM ..wL klde11 n111 ı ... ı,.. ai11Mtt4a IQlbr-

Ba tanda iatihdıaln olanan me- Basene lnt menlminlD 0 b.dar tid- lrimee balunamıncalı sfbi, 80laıldar- Ya leblebiabl ~eti: Tümln .al- dl. pdi aollat. S.S.cle bile lelllebl 
murlv millet•• ...-ıeket b:dimi t'l- detli olmaaına, hem de bl1l denm et- da oynarken ıs.df1eriıü kaptıracak leaQecek 1radaı' arttı. Nohudu 1ıilo- :Jtpmalr aaall 61rCDilcll. 
maktan d:rade, lml.rlerin pluılanoa meaine söre. bir CÜD ohıp da 7U mev- kadar budala cıocaldar .. bU1ammaaa • 30 lı:ar1lf ohn....,. ~ Wallbi 
.. iradelerine tllri kimMler olmd- 9iılıiıılD selwlbıi tfmdiMk ldmM 1ıi- senırm. 100 -..._ ıı:a töti, lanldı cimim EVLIDI EB•1vı 
tan bqlra bir lllftalc1iJl'et ~ ı...ı,... ela, bwutan &ncekl 71Dardıa ...... .._ ..... ~. a. 
.....ı.r. kit ....,pmtnden eoara bir de ,.. mn lhı9li fscldaıa IOIU'&. cillere laıqı ~ S. ..ı labat " llart &J'ı.naclJ lklNll EOCMIA ....,.. mGı t ,_. 

Kammlarm1111da iki ....t men1bet alminbı balandutmna batırbyanlar 7i- cat edile lllçlarm ~ı, budan ...ı ~eri toplantdan ,....... den t.aan llakln OAeJelln ıeftlrul 
-•.ardır. Banlardan biri, laman- ne ·671e olacafım amayorlar ... Ômuı Mr laıc bin, buılan da u bir mil- il - sant.ıer •14 uuı olanı.- ınerllum Ba7a1l Abidenin ftfatma 
lana dlrtlm ..,.&ldar( fW .,. hare- için iter 111 ba •manda oldata pbl, 10ll ta1mdn ederler. Bir be bin ele ot- lelıkUer c.miıııetirda ............... J'S- 1Prlaneı «üntı rnOnaııebe~le 11 xı.a 
lretlerln icap ettir4ill lmbld me- .,_ ._. de •7m okQacalanmıs ~ aa, onlarda hlc blriabl clllere kartı urlar*. Ba 14 aa .....wı. ı• e- iMi Puar ıano S.,lllt eanaU lllriftn
AliJ.t; dliai ele. Jia baalaraı· NSm4a cılller• karp..,. 80raa1ar eo- ke9ia bir ille olaau~ siMerir. lneNL • stdille salilla 14 Mal 4t de Glle namadnda.. IOlll'& mevtM 
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TAKViMDEN 
IA YAPRAK 

Musld we Hastalar 
Yazan ULUNAY p ıes artiatimi.z dun hallt&Jıane.. 

imi• birine pclerek butalanll 
hüziınlerlnl bıraz sidermek ve 11tıra~ 
lannı anuttunnak içiD onlara süz4 
ıarlıdar söylemiı; sanatltirııı bayın-. 
verliiini takdir ile kaydediyoruz. p.,. 
kat acaba ha prkılar tasavvur e4ilea 
tesiri yapmıı mıdır!' Zira unutmamm 
lııi, SlllCJ'ftl&ll Nuifln, kamıı blent"° 
nia cınrlıınu h&J'l'etle dinliJ'cn ine 
Avrupalı kadma dedifi cfbi, 1&rlnn he9 
teS'i htiziinUidör. Dallan !n1-, ...._ 
leri ajlar... 

6 

llııaikiai de 671edlr. 
Ba itibarla sıhhat elenilen .._.. 

kaybederek boynu bükülen --= 
nasıl bir f&rkr söylemeli ki bll 
fçin bir deva yerme ceçsfn 

Meseli ınninlk faslından: 

e--.aa le&a old9I c!crıHa• 

~ bati ... saten fnhn ini ~ 
baltalan bir c1e "qk" bardatnu .. 
rirtip dertU etmekte mana yoktur. 

O halde artkt hemen fulı de~ 
rip: 

·C- w........, ... ,,.....,. 
J'elr yani< 01411 dil-f-bl5~ 

llıımlllarna olnana -........_ .. 
cfbi sôz7&11 alrıtacatma fiphe ~ 

Hele anda bir tabim ~ .... 
.... da: • ., 

oıar- ...... at o ........... ::JJ 
Gauıhi ..... .... ...... , ... __ 

lladdi hesabı olma&. 
Ba libi •uiJıoetlerde - çok )ilet .. 

eöyleaenler: 

1Ath71e ........................ 

Yahat: 

D9lıtlll' - .................. ..,.. 

Olbf titorlan aft IULM oll& 4llll 
lmJ"llCIJDllD dalpalıkla: 

-'- ..... - ......... 
Derdı.. bir slrel 

Ttirlrilahil oırmr.. 1lota .ı11t1toı.._• 
Mr hna ,....atabl!ir. 

Ba halde ae ,..pma1rp 'Mil .. 
hihmnalı IOJalr -lf"Jere atllaıe ~ 
ceı..- anaUılara: ......... _ ..... 
---~-- ..... 
Y.ı.tı ......................... 
- ........... sutıet ...... 

Ucek;elf 16J'lenema. SaJ'tlt _.,. 
leaecek olta bepeiain birden: 

........ -- .. -· · - ·:=:= 

Yannki 
Mühim Ma~lar 
Şeref ve J=eftal'I~ 
•• .. nnc1eVıme..-
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Ömerin Toplanan 
Parçaları Üzerinde 

, Yapılan Tetkikler 

Fransanın Bu Harp· '~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~· 

l:lff"' Baştarafı ı ıncıde 

teki Manası 
L~ tia~L,.ıraıı ı ıncide 

General Weygand, Vichy Fran 
sasına itaat ediyordu. Fakat La -
val ile de Gaule, itaat etmiyorlar
dı. 

samı ile bacağın bir tanesi de bu- Ve uzun müddet, Laval, Fr~ 
.rada bulunm~ştur. sanın Almanya ile işbirliği yap-
. ~ad_ise yerineki araştırmalar, rnak arzusunu, General de Gaule 
ıştıgalın fevkalade kuvvetli oldu. ise, Fransanın Almanyaya karşı 
ğunu da tesbit etmiştir. Adli tıb silahla isyan etmek kararını tem
dairesinin çalışma ve muayene sil ettiler. 
kısmında bu parçalar üzerinde ya Weygand, Fransız donanması 
pılan tedkikler sonunda, şu neti gibi, daha ziyade Mareşal lehine 
celere varılmıştır: ve Almanyayı fazla taleplerde bu 
Parçalanan adamın boyu 1,60 - lunmaktan alıkoyan bir tehdit 

İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
1,62 dir. Rengi ne çok sarı, ne çok idi. Her yeme~ten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi Fırçalayınız 
h<:;raz .. olmayıp açık buğdaydır. O gün bugün, Fransa, iki şık_ 
Vucudu az kıllıdır. Saçı kestane tan birini tercih etmek mevkiin
rengindedir. Sünnetsizdir. Yaşı,, dedir: İşbirliği, yahut yeniden 

................ 1 .......................... . 

elde mevcut pek nakıs delillere silaha sarılmak. • ANAPIYOJEN ~ 
Dr. lhı:\AN SAMI 1 

!streptokok, İsta:filokok, pnö
mokok, koli, piyosiyaniklerirı 

yaptığı cıban, yara akmti ve cilt 
ha~talıklarma k&rşt çok tesirli 

nazaran. 30 - 40 arasındadır. Teslim olduğu gün, Fransaya, 
Raporda, daha sonrı: ölünun e~ya- artık bitti nazarı ile bakanlar, 

sma cıit parçal:ı.rm tetkikinden elde aldandılar. Fransanın bu harpte 
eclilen neticeler c!lölrilmekte, bunla- artık herhangi bir rolü kalmadı
on hususiyetleri b.r bir ~ayılmakta- ğını sananlar, keza. 

' taı;e aşıdtI' , 1 dır, Zira, Fransa ile münasebetle
~:~r: tetkiklerden varılan netice de ri kesilen İngilterenin yerinj, 

derhal Amerika almıştı. Ve Ma - Tüccar ve Esnafımıza 
1 - Gayet kuvvrtll biT in.!ilfık vu

kubulmuştur. Eu infiliı.km merkezi 
kail surette ~ şekild tayin olunabi
lir: Çankayaya dc•ğru çıkarken, Ata
türk bulvartnm !'c.ı trotvarıııda ve 
369 No. lu evin kapısına giden yolun 
18 metre aşağısında Ye trotvarm bah 
çe kenarından, 1 metre cadde kena
rmdan, 2 metr.? me~dede bir nokta
sında ve yerdP.n bir metreden bir 
parça yüksek bir noktadan. 

2 - Bu intilak maddeşi madeni bir 
kap içerisinde olm:ıcitğı gibi, ic;eriı;in
de kuÇük veya büyük misket tanele
rini de ihtiva etnıt-dJ~ini söyliyebili
riz.. Çünkü f\e i~tial sahası içindeki 
yerde, ne de kan ve et parçalarını da 
taşıyan aparhman binasının cephe
; nde ve bilhassa bü1ün elimize geçen 
büti.ın beden aksamında yaptığımız 
en ince araştırmalara raii:men bunun 
en ufak maddi bir deliline rastlama
dık. 

3 - Bu paUı~·an madde, vücudun 
üzerine slkı .sıkıya bitişik ve bir te
mas halinde olctuğvnu ve ayni za
manda vücudun yarı kısmından yu -
karıda bulunduğunu kuvvet ve kati
yetle söyliyebiliriz. Çünkü, raporu -
muzun metninde de izah ettiğimfa 
gibi, bu madde, vücuda kadar sıkı 
iştirak halinde id: ki. beden ve göv
deden hemen h<>men büyük hiçbir 
pnrça kalmamış ve buna mukabil, 
bacaktan ayağa cicğru inildikte, tah
rip derecesi azalara hiçe inmekteydi. 

reşal'in nezdine tayin olunan A-
miral Leahy, Vichy'de sozu en 
çok dinlenen diplomat olmuştu. 

Almanlar da, kendi politikala
rını, bir taraftan, doğrudan doğ 
ruya Mareşal ve onun yenı Baş
vekili Amiral Darlan vasıtasiyle 
bir taraftan da Paristeki mıhvcr
ci zümre yani Laval vasıtasivle 
yürütüyorlardı . • 

Bu arada, Fransız donanması 
İngilizlerin tecavüzüne uğradı. 
Bir 'müddet sonra da, Fransız im
paratorluğunun bazı parçaların

da de Gaule'e taraftar hareket -
ler başgösterdi. Ve Suriye mese
lesi, bunların en mühimmini teş
kil etti. 

Her defasında, Vichy, Ameri -
ka kanalından, eski dostluklara. 
imzaladığı mütareke doiay1Siyle 
de, yeni taahhütlere bağlı kal · 
mak zarure!inde idi. Vichy bu iki 
tazyik altında, bir hay;li geçind1. 
Fakat bir l'tlıtl Weygand ile Fran 
sız donanmasını, Fransız topra.k 
larına nakletmek mecburiyetinde 
kaldı . 

O gündenberi ve bir de Ame
rikanın harbe girmesi üz<:rine. 
Vichy'nin bu bir nevi "I.33bıfı1i 
politikası,, birdenbire güçleşmı... 
ye başladL Çünkü bizzat Amerı
ka, kendi ~mniyeti ba!{Jmından, 
Almanlara karşı Atlantikteki Ja 
ponlara karŞJ da Pasifikteki bazı 
Fransız söm;irgE!lerinde (Yeni - E!tmek ve F ra!ıs: l milleline sev _ 
Kaledonya v. s.ı esaslı tedbirler dirmek lazım;~ r Bu, kolay de _ 
a~mıya mecb•ır kaldı. ki, bunlar - ğ•ldir. I..:aval, Fransız milletınin 
dan · en sonuncusu, Afrikada nazarında, henüz "karışık., bir 
c!e Gaule'ün eline geçen Brazza - ı:<lamdır. On.ı ınanabilmek ıcın 
ville'e konso1oım göndermesi ol- 01ıun, dostu "'~ koruyucu~u Aı 
muştur. mıınyadan, Fran::ıa adına, buçl.l'·. 

B artı lt d v· h menfaatler, hem de gözle gorü - • 
u ş ar a ı;ı a, ıc y. <ır - 1.. f tl k ı · 1 

tık eskı politıknsını, uzW1. mtid - ur men a~ ~r 0parmas~ azım -

KURU KAHVECİ 
MEHMET EFENDİ Mahtumları 

TiCARETHAN ESi 
Muhterem Müşterilerinin Beklemeden Kahve 

Alabileceklerini Saygılarile Bildirir. 

l stanbul Merkezi - Tahmis 

Karaağaç mi.ıı::.sesat mcmuı ve tnuı.L,ıtıotmıennc dH muhtetı cins 
çamaşrrların bir sene müddetle yıka rup ütülendikt~n sor.ra mü~seseye 
teslimi işi temdlden açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 2900 
lira ve ilk teminatı 217 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 27 /4/942 Pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktrr, Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 942 yılma alt Ticaret Odası vesikalariyle ihale günü mu-
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4634) -r 
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HOLANTSE BANK ÜNI N . v. 
ISTANBUL Ş UBESi 

GALATA : KARAK Ö V PAL AS 

AJANSI : MEYOANCIK, AL.ALEMCi HA" .... 
BÜTÜN DANKA MUAMELELE Rİ 

K A SA t C AR 

MER K EZi KÜRASAO 

$\.IB E\.ERI AMSTER DAM - AOTTEROAM - 8UENO<; AIRE~ 

CAl'ACAS.- MAAACAIBO - HAIFA - Wll..1..E:MSTAO - ORANJESTAO 

RIO DE JAN EIRO • SANTOS - SAO PAU L.() 

., 
4 - Bu iştial maddesi, ağlebi ihti

mal şahsm göğsünün üzerinde ve sol 
tarafında ve kalb ne.biyesi üzerinde 
bıt~k olup, şahıs bu iştial stt'asmda 
yüzünü Ankara iEtlkarnetinde c:evir -
mlf, dönmüş bir holde iken lştlal et
miştir. Çünkü vüc:u~ ve e~ya parçalıı
rlnı bir zaviye şeklinde apartımana 
bitişik bahçe ;re <'pr.rtıman tarafmd:ı 
görmemize ra~mrm, diğer vücut aks:ı
mım sol tara!ta kalan İtalyan sefareti 
civarında hiç göailmüyor. Buna mu
kabil sağ bacağı yine bahçe içerisin
den ve sol bacağı da asfalt üzerinde 
ve. yukarıda yazdırdığımız mesafe ü
zerinde bulabiliyoruz. Binaenaleyh 
eşyanın ve iştialın intişar sehast, ba
cakların bulunu;;u vı:.ıiyeti, bize bu 
iikri çok kuvvetle ve kanaat h11linde 
belirtmektedir. Bir an için bu kazi
yenin aksini dti~i.i'1Ecek olursak, şah
sın bu elindeki c;~min arkasına ve 

det devam ettiremezdi. Kahil ki, dır. !Jesela, ışgalın kemıyet ve ! 
İngilizler biı·k.a~ ufak • vakadan keyfıyet bakımınd~n baskısını a: 
da ıbaret olsa, Fransız ana va - zait~alı~ır. Me_sela, . Fransadak~ / 
tan topra.klanna akın yapabili - aç ıgı gıdermelı y~n.ı Fransadakı 
) orlar ve zarar venp zararc;ızı.::a y:nece~ maddelerını Almanyaya .;--;.;::;:;;;;;;;:======:;;:;;;;..;;;;.;;:;:;~;;;.--_;;;;:=======;.:.._ 
kacıp gidiyorlardı. gonderılmekten kurtarm~.Iı~ır. 

ısağ eline, sağ t::ır<•fırııı saklaması, sağ 
ooğrü üzerinde bulundurması ve sol 
eliyle arkadan ateş etmesi icap ede
cek ki, bu tamamıyle anormal bır va
ziyet ve düşünülmesi müşküldür. 

5 - Eldeki iştial maddesinin mevcut 
tabanca ile iştial ettirlld'ği !htimalinı 
c;ok kuvvetle varit görüyoruz. Bu hu
sustaki kuvvetli delillerimiz şunlardır: 

A - Silah repte değildir. Çünkü si
llh üzerinde herhangi elyaf izine rast
lamadığmuz gibi, rep parçasını da tam 
olarak ele geçirmili bulunuyonız. Şu 
halde cepte bulunmıyan tabanc.aı•:n 
elde bulunması kadar tabü bir netice 
dil~ünülemez, 

B - Şahtı bir etinde i,tıaı madde~i
tıi bulundurduğuna, diier elinde de 
sillhı taşıdrjına nazaran üçüncü bir va 
ıntaıı yoktur ki bu iıtiat, maddesİ'l.İ 
ateısliyebllsin. 

C - Tabancanın parc;alanmasr şelcli 
namludan kabzaya doiiı·udur. Kü!a
ıgeriye tepmi11 ve arkasında buluı\an 
horoz ve aksamı parçalanmış. Namiu 
öne iiilmiş, bu parc;alanmanrn şekli, 
•llihm, gayet yakın olarak iştial edea 
cisme yaklattırıldıimı ve bu şekılde 
iıtial ettiğini gösterecek mahiyettedir. 

D - Elimizde bulunan mermisiz iki 
kovanın mevcudiyeti, bn iştial için kul 
lanılmak gayesine matuf olduiunda.--ı, 

.hiç 3üphe yoktur. 
E - Tabancanm numarasının itina 

ile, çelik kalemle silinerek kaldırılması 
da, bu tabancanın istimal için hazr!'
lanmış olması gayesine matuftur. 

Bütun bu tetkikat ve bu tetkikatı 
neticelendiren hülasadan da ,u hüknıe 
varabılirLı: ki, bu hadise iyi hazırlan
mış. tertıp edilmiş, en ince noktasm:ı 

franda ve ::\Iısırda, müttefik - Bu~dan başkd da ~ansız hükum 
ıer, icabında mihver ve Japonya ran ık h_aklarının hjr kısmım ol
elçilerine pas-tportlarını verdııiı- sun, gerı almalıdır. 
ken, Almanya, kendisi ile harp Bilmiyoruz, Laval'in idar1:sıne 
halinde bulwıan bir Amerikanın, geçen Vichy, bunlar ıtemin edebi 
Vichy'de bir öiiyü.k elçi nem de lecek midir? Yoksa, Laval bunlar 
politika yapa.1 blr büyük el~i bu. dan hiç birini değil de, sadece iş
lundurmasını hazmedemezdi. gal altında bulunmayan Fransa. 
Diğer taraftJ.rı, Almanya, şark yı Almanya adına kontrol ~tmeğe 

ta kat'i bir t~.ınuza gcçı-r-.cık ad- mi memur bir adamdır? Yanı, 
!esindedir. bilmiyoruz, Almanya, yeni bir 

Bundan başka. Anglo.Sakson- Avrupa politikasına mı bailamış 
!arın Avrupanı.1 ~aıbinde bir ta. tır, yoksa Avrupanın garbinde, 
arruza haztrhındtkları söylen • sadece emniyet bakımından bazı 
mektedir. tedbirler mi almaktadır. 

Binaenaleyh, Almanya için, Vi- Bütün bunlara rağmen Lavalin 
chy meselesini, behemehal hallet iş başına gelmesile, gerek Fransa 
mek lazımdır. nın gerek Avrupanın durumtinda 

İşte bu sebepler hep bir araya yeni bir safha başlamış demektir. 
gelerek, Laval'i yeniden Mareşa Ve Fransa politika ve askerlik ha 
lin Başvekil muavinliğine yük - kımından henüz kötürüm bir hal 
seltmiştir. de bulunsa dahi, bu harp içinde. * * * ki yeni bir rolüne başlamış sayı-

simdi, Fca::-sa, bu harb:n labilir. 
ıçinde bir yeni duruma Şoyle ki: Mütarekeyi im-ıaladı-

g;rmiş bulunuyor, Artık, muta - ğı günden beri "ya iş birliği ya
rekeyi imzalayıır. Fransayı. an - hut isyan,, ın merkezini teşkil et 
cak bir Laval temsil edebilmek- mek mevkiinde bulunan bu mem 
lec!ir. leket, bu sefer artık, b u iki şık • 

Laval'in Başvekil muavını o. tan birini seçmek için "vak.it ka
lacağı haberi vtrilirken Pat'isten zanma kredisi,, ni iyiden iyiye 
de Marcel De'at'ya, yani ge:;«n. aşındırmış bulunmakLadır. 
lt!rde Laval ile birlikte bir kur- Laval'in ilk demecine bakılır -
şun yarası a?ar. işbirliğine taraf sa, ne Amerika ile münasebetle 
tar bir diğer polıtikacıya şu söz- ri kesmek, ne de Fransız donan -
!e~ atfedilriıeıttcrlir. masını müttefikler aleyhine kul-

- Artık pont;k&.mızı deği~tirP. !anmak niyetindedir. 
rek Almanya ile işbirliği yapma. Bununla işe başlıyan bu esrarı 
lıvız; artık Akdenizdeki ticaret engiz devlet adamı, bakalım ayni 
gemilerimiz\ harp filomu·~·ın. işi. nerede ve nasıl bitırecektir. 

ve teferrüatma kadar diişünülmüş ve ,1111111111111111111111111111111111111111Hllllllllllllllllll lllllllll a.._ 
bu uikasdı kuvveden fiile ıetirecek ~ 
ilan 1ahsm hayatını bile feda etme3İni - y • M •• t • B 1 k s t -
b!le icap ettirecek bir suikasttır, Ni- § enı UC erı U ma ana 1 $ 
tekim şahsm parçalanarak hayatını = 3 E 
kaybetmesi de bu hükmümüzü ~evit .= Dr. Gasson diyor ki: ~ 
eder bir delildir. ..... 

Suikastm kaybolmuş olan failine ,:e. i "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik i 
lince, yukarıda hUviyetini tesbit ettiii- - iZ 
mlz bu kimse. gayri mtisllmdir. Yahu- i etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman içinde a 
ili değildir. Hıristiyandır. Yaıı 30 ile : müaterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu : 

Bursa Nafia .Müdürlüğünden: 
1 - Bursa sanat okulunda yenıden yapılacak 66tlfiU lıra 18 k:uruş 

keşi:f bedelli ba~l:ıntı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Eksiltme 29/4/942 Çarşamba günü saat 16 da Bursa .Nafia Mü

dürlüğü binastnda toplanacak Nafia eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler, proje keşif, eksiltme ve baymdırhk i~ler1 genel, yapı 

işleri umuml ve fennt şartnameleriyle husust ve tennt şartname ve fi
yat bordrosu ve muka,·~le orojesinden ibaret bu işin fenni evrakını Na
fia dairesinde görebilirler. 

ol - Eksiltmeye girmek ıstiyen taliplerin 4553 lira muvııkkat teminat 
vermeleri. Ticaret Oda!'ına kayıtlı olduğuna dair vesika gö~termelerl ve 
bu işl başarabilecek ehlıyet ve iktıclarda bulunduguna dair lhale günün
den üç g\ln evvel vilayet makamma istida ile müracaat ederek yapttklan 
işlere dair vesikalar göstererek ehlivet vesikası almalan ve Uçilncü mad
dede yazdı evhakı okuyup kabul ettiklerine dair imza eylemeler! velha
sıl 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesınde hazırlıyacakları zarfları 
2914/942 Çarşamba günü saat on beşe kadar Nafia daireşinde ekslltmr 
ıcomisyonu reisliğine ınakbu7 mukabll!nde vermeleri lllztmdrr 

Po~tıııiı Vlıkııbul;ırıılt ""'"ikmPI"' k:ıbul Ptiilme1 (4242\ 

IQctft.1;t.!iiJ , 1 i!1 ,, l~l!tlfttiilJ?tjffll 
ı - Şartnamı ~·e ni.ıınunesi mucibınce (2000) actc! tuz küfesi pazar

lıkla satın altnııraktır. 
2 - Pazarh,;: 28.4.942 Sah günü «aat 10,10 da Kabata~ta Levazım şub 

esinde Merkez Mübayaa komisyonun-l.a yapdacaktır. 
3 - Nümune ve şartname her gün öğleden sonra sözü geçen ~u

bede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün \'e saatte teklif ede

cekleri fiyat Uzerınden % 7.5 güvenme paralariyle birlikte meı;kur ko-
misyona müracaatları (4529) 

.Devlet pemiryolları :·ve Umahlan-iş~tme idaresi ılanlan 
Muhamme11 otaeı ı4;ıır, ı .ıı .. ,:ı~, .,,,uı·u~ uldıı muntelıt eb'atta ı7 

Kalem Bllyalı yatak (30.4.1942) Perşembe günü saat (14) on dörtte Hay
darpaşada Gar bina!öı dahilindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme u
~uliyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iı:tiyenlerin (344) lira (10) kuruşluk muvakkat temı
nat ve kanunun tayir. ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine k -
dar komi~yona mi.iraca&Uarı lazımdır. 

Bu işe ait ~artnamclcr komisyondan pıırası:z olarak dağıttlmaktc dn 
(4497) 

D A ,_ S AT I L 1 K ' 
epo ranıyor ~ GÜZEL BİR KÖŞK 

Deniz kenarında büyükçe 
bir depo aranıyor 

Müracaat: 
Posta kutusu 1090 

Erenköyünde Ethem Efendi 
caddesinde asfalta yüz metre iki 

1 buçuk dönümlük çiçek ve mey-

l va ağaçlı iyi bakılmıs muntazam 

1 
tenis kordlu bı.hçr: içinde dokuz 

1 odalı kargir koşk satdrktır. Gör-

...._ ı•••••••••••-' mek istiyenlP.r Salı, Perşembe, 

IUNGSR.l:M 

Teneke Yapan Müesseselerin 
Nazarı Dikkatine 

istanbul Mıntakası lktısa+ Müdürlüğünden 
Standard eb'attıı yağ tenekeleri yerine daha küçfik yağ tenekeleri 

imalinin teneke saı·fiyatını çoğaltacağı düşüniilerek bundan sonra ktlçük: 
teneke imal edilmesi yasak edilmiştir. Bu yasağa karşı hı;reket edenle· 
rin Milli Korunma Kanununun 8 ve 21 ci maddelerine muhalefet etmi~ 
sayrlarak cezala11dırfücnkları ehemmiyete bildirilir. (4606) -' . 

· stanbul Vakıflar Direktörlüğü ·ilanları 

.. unammen 
klymeti Pey akçesi 

Lira Kuruı l.lr.ı Kuruş 

827 36 

206 84 

123 33 

102 28 

63 

16 

10 

8 

00 Kiiçükpaı;arda Taht:ıkale Rlistempa~a mahalle-

00 

on 

on 

sinde Ktıtlhan sokağında ~ski ve yeni 22 No. 
lu kArgir d ükkanm tamamı (8372) 
Dayabatun mahallesinde Hamam sokağinda es
ki ve yeni 9 No. lu bodrum mahallinin tama ... 
mı (1135) 
Edirnekapt eski Dervişali yeni Beyceğiz mahal
le inde eski Nurettintekkcsı ye.n! Dilmaç soka-
ğında. eskl 27 mükerrer yeni 6 No, lu 60 metre 
murabbamdaki hane ars sının tamamı (7167) 
Mahmutp § da Çuhacı h 1 alt katında eski ve 
yeni 40 No lu karglr o n tamamı (7302) 

Yukarıda mnhalle, sokak ve p1 No. lan yazılı gayrimenkuller sa• 
trlmak üzere on beş gün müddetle açfk arttII' ya ,çık .. rılmı~trr. İhale
si 20/ 4/ 942 Pazartesı günü saa.t on beşte icra kılmnc::ığından, taliplerin 
pey akçeleriyle birlikte muayyen g\ln ve saatten evvel Çembcrlltaı;ta İs-

_::~~ul Vak~a.:.....! şmüdürlüğü Mahlülat idaresine mürncaatları. (4203) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Memur Ahnacak İmtihanla 
l - Taşra teşkiJAtımızdaki münhal memuriyetler için 4 Mayıs 942 

Pazartesi (Lise mezunları) ve 5/5/942 Salı (Orta mektep mezunları) a
rasında saat 13 de Sirkecide İnhisarlar memurin kursu bınasmda bir im
tihan yapılacakhr. 

2 - Tnlip olanlar; bir dilekçe evrakr müsbite ve iki fotografla bir
likte Zat İsleri şubemize müracaat etmelidirler. 

3 - İmtihana girmek istıyenlcrin aşağtda yazdı vasıf ve şartları haiz 
olmaları lAmndrr. 

A - Lise veya orta mektep mezunu olmak, 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından yulrnrı olmamak, 
C - Vazife lfasma mAni bir hali bulunmamak, 
D - Askerlığıııi yapmış olmak veya mi.leccel buluıımak ve bilhas

sa her iki halde de son yoklamalarını mifus cüzdanırıa kaydettirmis ol
mak, 

4 - İmtihanda kazananlartn muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine 
göre baremdeki dereceler üzerinden ücretlerı tesbit edilerek sırasiyle ta
yinleri yapılrr. 

5 - Müracaathır 30/ 4/ 942 akşamına kadar kabul edilir. (4569) 

~A'l'lLl.l\. hNKA.l. 
Muhammen kıymeti 

Lira 
Teminat. 

L K 

250 18 '75 
Boğazlçinde Emirganda Mektep sokağında 14 - 16 sayılı ahşap ha

nelerin yıktlmtş enkazı kaimen satılacaktır. İhale.~l 27 / 4/942 Pazartesi 
gilnü saat 14 de m&.h&llinde yapılacaktır. İsteklilerin or&da bulunmaları 
ilan olunur. ( 4482) 
~~--~~--~~-----------~~----~----~--..;....~-----

40 arasındadır. ı.62 boyundadır. t yil·e : 'il !: 
giyinmiştir. Belki orta sınıf ve hatta = kitabımda size bu sanatı Öğretiyorum.,, = 
bunun biraz fevkindedir. (Burada ıı- : : 

.. Cuma ' günleri öğleden ı;onrı> 

"-müracaat edtbiJirler 41 a, 1 
Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden 

Ücret cetvellerı tadil edilip 15 Şubat 1942 tarihınden itibaren tatbik 
edil.miye başlanan Liman İşletme tarifesinin işbu tlcret cetvellerine mü
tedair hükümlerınln de bu kere tadili hasebiyle, yeni İstanbul Liman İ5-
}('tme tari!esnin 1 Mayıa 11142 tarihinden i\ibaren tatbık. olunacağı nan o
lunur. (4550) 

nıftan kastımız, seviye meselesidir.) : Fiyatı 50 Kuruş ! 
Bu raporumuz. 26-2-942 glinü tan- - : 

tim ediJerek müşterek kararımızla im- 1;"111111m111111UI111111111111111111111111111111111111111111mnu1111 
salandı.,. 

KAYIP : tnebolu .. kırlik ,ubeainden aldr· 
iım t erhis tezkeremi kaybettim yenisini ala· 
cıfımdan ukiıinin hükmü yoktur. tnebohı~u., 
Çercille kil:r\lnden UO dotumlu Huan oilu 
Aho\t\ Y ıldına 

Sahip ve Neşriyat Müdürü: Halil 
L~tfl Dördüncü. Gazeteclllk ve • 
Ne~rıyat T, L, Ş, TAN matbaası 


