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--( Telefon )--
Başyazarlık 1371 
Yazı İşleri MlldUrU 1061 
Miicsseııc MUdtirU 1144 

5 KURUŞ A C 1Hl1 Z · - AN C 1M1 % Ol l=ll Yazı İşleri 1062 
İdare 1064 

Milli Şef bugün Ankara'ya geliyor 
111111 1Y1 .... ':. . J'""{r 

iNöNü 
lstanbul C.H.P. Vilayet Kongresindeki nutkunda 

.. .. .. .. .. .. . .. 

yola çıkmadan 
İstanbul C.H.P. Vilayet 

E Kongresi toplantısmda .. .. .. .. .. .. .. haur bulundular ve 

Milli Setimiz vatandaşlara 
dü5en vazifeleri izah etti 

~ Kongrede bir İnönü son seyahatinin intibalar mı anlatarak dedi ki:· 

~ nutuk verdiler. .. -.. . 
: İstanbul, 2S (Tt>lt>fonJa) - : 
: Cu.mhunel~imiz Milli Şef tnönil : 
: bu sabah ııeJıirde tet.kikler yap- : 

"Vatandaşlarımı her yerde iyi halde gördüm. Geniş ve feyizli istihsal için çalışma
lar çok ümit vericidir. Zihinler sükunetli, emniyetli, dünya hadiselerinin tecellile
ri ne olursa olsun, onları sarsılmaz bir irade ile karş ılamıya hazıroırlar. '' 

: ( Sonu 3 üncil sayfada) : ''Vatanımız hür vatandaşlann diyarı olarak kölacaktar.,, . -
""································-- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Istanbul, 23 a.a. - Reisicumhur 
Milli ŞeI lsmet lnönü bugun Cum
huriyet Halk Part.ı:>l lst.ıın.ouı vilayet 
kongrt"Sindc aşagıdaıki nutıku söyle -
mişlerdir: Yerdepremi bölgesinde 

• - - - • "'it 

f elak~le uğrıyanlar (adır 
ve barakalara yerle51irildi 
Sıhhat Vekilimiz dün hadise yerıne gitti 

Erbaa' da 418 ölü, 484 yarah var 
ERBAA VE NİKSAR'DA 2064 BİNA TAMAMEN 

YIKILDI. 2605 BİNA DA HASARA UGRADI 
. -ı 

lberya ı 
bloku! 

Falih Rıfkı ATAY 

ispanya ile Portekiz arasın
!d.a bir dostluk ve saldırmazlık 
"-ntlatınası imza edilm.i§tir. Is
l>anya Hariciye Nazırı Llzbon 
l!'azetecilerine iki komşu dev
letin "bir lberya yarımadası 
bloku" kuracaklarını söyle
hliştir. Gelen haberler, ayrıca 
ktısadi ve askeri görüşmeler 
raprlacağmı da bildirmekte-

firMihver Devletleri ile Anglo
Saksonlar arasındaki harbin 
lğırlrk merkezi, Batı Akde-
iz' e kaymış olmasına rağmen, 

l&panya ile Portekiz arasmda
\i antlaşma, sava~ı taraflar
dan hiç birinde, kaygılı veya 
eyecanlı bir hava yaratma· 

~ıştır. Bunun sebebi, ispanya 
"re Portekiz devletlerinden iki
'İnin de hakiki menfaati harp
dışı kalmak olduğu iddiasınm 
doğruluiunda ne mihvercile
~İn, ne de Anglo-Saksonların 
ereddüt etmemeleridir. 

İspanya, gerek rejimin ide
"ılojisi, gerek. henüz hatıraları 
~l'lutulmryan, ihtilal harbi hi
~İseleri.bakrmmdan N asvonal
rsyalist Almanya ile Faşist 
lalya'va baiFlrdrT. s ..... 1.t cephe-
1İ-r1e bir hayli p-Öniillü yolla
'llııştır. Bununla beraber. realist 
~~ taınamiyle memleketçi bir 
botitika güden general Fra~
~o, iki meseleyi, yani, ideoloJı· 
~l' akrabalığı ile İspanyol men
ri\a.ti davasını birbirine karıs· 
1

.'nnamağı bilen bir 5ef oldu· 
nı11u simdive kadar ispat et-
i~tir. 7 milyondan daha az 

~İ.lfuslu Portekiz İse, ehemmi
>~tıi bir donanma sahibi ol
'lııtksızm. denizasm sÖmÜr~e
i~t'İni ancak İngiliz ittifak ve 
Jı.~ıstluğu ile tutmuştur. Porte
~ı:ı:,in. ne geef'Tl di;"va harbin
~ oldu~u ~ibi Almanva'va 
!\ı-p aemıo.k, ne de Anglo· 
,!\ksonlarla bozusmak i~İrte 1,?e-

l .. 
i 

Deprem bölgesine hareket 
eden Sıhhat Vekilimiz 

Dr. Hulüsi Alataş 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili 
Dokıor Hulu"i Alataş dün sabahki tren· 
le yer sarsıntı'>! bölgesine doğru Ankara· 
dan ayrılmıştır. 

Tokat çevresindeki zelzele zayiat ve 
ha,arı hakkında alınan son ınalümata gö
re, Almus nahiyesinde 3 ölü, 1 »aralı var· 
dır. 14 ev tamamen ve 46 ev kısmen yt· 

kılmıştır. Ni·ksar kazasında 53 ölü, 120 
}'aralı vardır. 410 bina yıkılmış, 45-0 bina 
da hasara uğramıştır. Erbaa kazasında 
ölenler 418 ve yaralananlar 48'1 kişidir. 
Bu kazada 2155 bina tamamiyle, 1654 bi· 
oa da kısmen yıkılmıştır. 

Felakete uğrıyanlar çadırlara ve mu· 
vakkaı barakalara yerle~tirilmişlerdir. 
Tokat, Samsun, Sivas ve Aroasya'dan gön· 
derilen çadırlar da halka dağıtılmıştır. 

Tel~raf ve telefon hatları ıslah ve tamir 
edilmiş, muhabere temin olunmuştur. 
Sıhhi heyetler zelzele mıntakasındaki köy
leri dol~malctadırlar. Yaralılardan lü7um 
F?Öriilenler Sam~un ve Tokat ha.~tanele • 
rine gönderildiği gibi hafif olanlar da 
mahallerinde tedavi altına alınmışlardır. 
Yiyecek, ,ı.riyecek ve di~er lev:mm da&'1 · 

( Sonu 2 inci sayfada ) 

Dünkü 

zanlıları 

duruşmada suykast 

hakkında karar verildi 

Pavlofla Kornilof 16 yıl 
8 ay ağır hapse ve 

Abdurrahman'la Süleyman onar yll 
ağ1r hapse mahkuin edildiler 

Fon Papen'e suykast yapmaktan suçlu Pavıor. Komilof, Süleyman ve Ab 
durrahman haklıırındakl dAvaya dün sacı.t 9.50 de devıı.m edllıdl. Avukat Şa -
kir Ziya g('JIDL'1111ı>tl. 

Reis Sabri Yoldae Süleyman•a müda· 1-------------

taasını yapıp yapmıyacakını ve başka ı 
bir dlyl'ccğl olup olmadıfpnı sordu. Sü · 
LC')"man geçeıf ct•IRt.'<lc olduğu ırlbl t.er • ı 
eümansız milda!aa.'!ını yapamıyaca'1;ıru 

Dildlrdl. Bunun üzer1ne reis, ırecen eel -
«ede mıida!aasını nafül yapllğını ı:.Uley · 
man'a wrdu. 

Süleyman: 
- GC'<:en ceL<ıcde de yazılı olamk mü

dafaamı yapmıştım . Halbuki şimdi lııU· 

da Yıt7dtracak param da yoktur. Eğ1)r 

beni ll•rrUmnn vaRıtaıı1yle dlnleraenlz 

Suykast zanhlar1 
hakkında. verilen 
kararın metni 

mu<1arnıımı yapmıya hazırım. 

~r- Bu şartlar icinde lberya dedi. ReL~ Süleyman'a bu ı~t<'ltlnln 
okun1ın hetlefi, iki komşu evvelce r~'<fdedilmls olduğunu hatırlat · 

Suykasl zanlıları hakkında verilen 
karar şudur: aynen netırediyoruz: 

İddia ve mildııfaa alındıktan bütiln 
tahki,kat evraıkı okunduktan &0nra 
gerı>ği konuşulup düşünüldü. 

Aziz arkadru;,;lar, 
İstanbul Parti kongreleri.nl başla

dıkları gündenberi Lakföediyorum. O
cakların, nahiye ve kazaların çalışma-

' !arından daima malOmat aldım. Kon
greler memleketin sıkıntı geçirdiği. 
vatandS."Şların zorluk çektiği günlerde 
baışlamıs.lardır. Parti •vazifeleri her 
za.man feraıhlı $arLlarda ve kolay mu
valia.kıyE.'tler f.çJndc lı!a olunma:zlar. 
Asıl herkesiTI mUnakn.-salı ve çC"kişU
rici olduğu günlerdE.' Partinin, soğuk
kanlılıkln, gittiği Yolun do)1ruluı?:un

dan kuvvt>t alara.k çalı!l'mMıı li'ızımdır. 
Böyle zamanlarda Partıi üyelerlni11 
iyi göriislil halleri birçok vatandaş· 
lan sükilnE.'te ve sükOnetle muha'ke
meye davet e<ln. Parti toplantılan -
nın bu ba.kımdan da faıydalı oldu.kla
nna E.'minlm. 

ArkadMlllr, 
İktidarda bulunan Partinin 5.7.alan, 

bir noktayı gömnünde tutmalıdırlar. 
Parti Hü:kümeönin muvaffak olma
sı bütün gayretlerimizin hedclidir. 
Parti içinde t€'1lkidler, kontroller hep 
Hükiimetln muvaffııkryetl11e yardım 

Ptmek içlndirler. Partlli, Parti l'C'inde, 
hiçbir hakilkati olduğu gibi görmı>k· 
tf,'n, olıtıılhı ırı:ııı !!<'h·lPmPkten ~n
miyeC'f'>ldlr. Jfö•l<ümetln en i'YI ve ı>n 
doğru yolda yürüm~I l~in eldı:>n ıı:e
Ten hı>r gayreti gfu::tpl'('(.'(>ktir. Bir 
Partinin memlckPt için faydalı ve 
v:ıırııcı olmMı. a:ncak bu sur!'tle milm
kün<liir. tnlkıH\l>Cl hi'r Prırtınin, mem
lı><kı>ti H<'rl('ltip :ıtti·ks,..ıtme htımll'lPri· 
rıp nf"V:ım t>fmP"i ııncalk bu suretle 
'nhPk'kıık l'ttin1e-bi1ir. 

Arkada1ılar, 

ParU lçinde lntııhaıbın seı:ıbcst ve 
isaıbetlı olmasına diıkkat edi1Yoruz. Va
zife sahlplerlıtin ehliyetli olmaları, 
arkadaşlannın itimadını, muhaıbbeti
ni kazanmış bulunmaları, Part.i mu
vaf.Caıkıyetl için esaslı noktalardır. 
Kongrelerdeki mülli.ha2alar, ortaya 
konan dllelkler, Partinin daha yük.sek 
teşkilatında, Hükümet makamlarında 
ehemmiyetle tetkik olunuyor. Mesele
si ve 1htiyacı çok olan yaıpıcı yoldaki 
bir memlekette, hesapsız ten·kidler ve 
dilekler en kola'Y işlerdendir. lyJ ve 
ameli neticeler elde etmek için te'kllf 
sahiplerinin mcsullyet ve imkan te
laklkil<>rlylc hareket etmeleri 11\zım
dır. Emin olabilirsiniz ki ~aHihlıyet 
VE.' !iktidar sahipleri, her mülaha7.ayı 
ve dil(.'ğl kıymetlendirmek için dl!k· 
kafüdirler. 

Aziz arkadaşlar, 
Hu Devletin büyiik fedakarlıklar üze

rine kurulduğunu daima ı.1özümüıün ö · 
nünde tuınıalwı:z. Dünyanın ağır hadi
seleri içinde bu zihniyere daha ziyade 
lfüum vardır. Milli mücadelede baha oğ· 
lun yan)-ana saf için<le silahlı bulundu • 
ğunu ıı:ördük Memleketin büyük bir kıs
mı işgal altında oldujhı için ~erbest mü
cadele eden bölgeler hem ceı>he muhare-

( Sonu 3 üncü sayfada 
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Rus kıtalarmın son taarruz Iarrna sahne olan orta Don kesimiyle Voronej, Stalin
grat, Millerovo, Voroşilovs k ve Rostof gibi başlıca merkezleri gösterir harta 

MOSKOVA'YA GÖRE 

Orta Don'da 

.sovyet 
kıtalorı 
ilerliyor 

Son 24 saat içinde 

yeniden bir(ok meskun 
yerler ele ge(irildi 

Voronej cephesinde 
sava§an rus askerleri 

BERLİN'E GÖRE 

Terek şimalinde 

sovyetlerin 
hücumları 
geri atıldı 

Orta Don bölgesinde 

şiddetli carpıımalar 

devam etmektedir 
Moııkova, 23 a.a. - Roytcr: Alıman 

müdafaa böLJı($1 arasından li'('CCll sov-ı-
yet tanık kollan 11lm<U büyijk mtkyasta 1 ı=·ı<'a~r•ıef ve 
ırent~ harokAta elver1$11 orta Don böl -

Bcrlin, 23 a.a. - Alınan ordulan 
• başkonıutanbğının tebliği: Terek'in şi-

~inin açık arazi!~ vannışlar<lır. 

Blır COk büyük aovyet tank kollan bu -
ırün oonwba ve cenup ba1.ıya doıtru ileri 
ha.rcketlerlne <lovern etmekte ve al • 
man mevııll.er1nde )'C'Jli &edikler ai:lllalı: • 
tadır. 

Moslrova, 23 a.a. - Diln mamk>I sov
Y<!t tcblftınde ll'C'l'i alındıAı bl:ldlrhlerı 
Kamenski eehrl Popovka bö];gestnde 
ve MIHerovo'nun 160 kilometre kadar 
şimal batı5ında bulunmaktadır. 

Tankların i1erleyi:şi 
Mo-ıkova.. 23 a.a. - Ro.Yterln hul'l'Usl 

mu:hablrl bl.Ldlrcyor : 
Orta Don reı>hcslnlın yanlımaııından 

(Sonu 5 inci sa}'fada) 

lkfİSaf Vekillen m.:tlinde b~unan. aı~= zırhlı k•tal.ın 
1 düşmanın ~ddetlı tıucwnlarmı, Soı,')·ttle-

1
• • r d .. ld 1 re ağır kayıplar verdirerek pii$kün"ikıoo zmu den un ayn ılar sonra 400 esir almı~lar ve bir zırhlı tre-

mni }'akmışlardu. 
İzmir, 28 ıı.a. - Şehrlmi~dt>ki tet

kiklerini bit iten iktisat vekiLi Sırrı 
Day busalıah 7. 1:; de bandıl"ma 
ekspreı.ilc Somaya bereket etıni~tir. 
Vekil or:ıda Linyit havzasını tetkik 
edecek ve Anakra'y:ı doğru yoluna 
devam eyliyecektir. 

Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz da bu 
sahalı saat 8.:!ll te k'alknn Ankara 
tre-ıi ile ı\ nkarn btiknmctinde şeh· 
rinıizclen ayrılmışlardır. 

Her iki Vekil istasyonda lınstn Yali 
Sahri Oney olııııık 117.ere mülki askeri 
erk iin, miiı·s..~ı·sl"ler şdll'ri ve hirçok 
r.ev:ıt larahndan ıığurl nnnuş ve mu
tnd ihtiram merasimi yııpılnıtHrr. 

Yolµ ve Don nehirleri arasında 91! 

Stalingrat'ta sovyetleT yenideon beyhude 
hücumlara teşcbbü~ etmişler ve ağır ka, 
yıplara uğramışlardır. 

Orta Don Oölı:C'>inde şiddetli muha • 
rehel~ de'aın ediyor. 

Voronej civannda alm31'1 btalar1 
nehri buzlar üzerinden ,ı:eçerelc düşman 
hamna girmişler ve birçok 01C'V2ileri :zap. 
ıetmişlerdir. Bu muharebe mevzileri~ 
bulunan düşman a 1-erleri imha veya em 
edilmişrir. Düşmanın kar,ı hücumbn 
kıçmcn haıırltk dt.'Vre~inde iken akamete 
uğratılmışırr. 

Şimal ve merkez ke<imleriooe mevTii 
çarrn~malar ve kc<if faaliyeti olmuŞttrr. 

Velikiluki'ye dü~anın yaJ>ttit bü • 
curnlar alman kııalannııı ı;'('tİn mukave • 
meti karşısında akim kalmıştır. 

Münih'e 
yapılan 
akında 

Almanlara göre 

hasar az oldu ve 12 
İngiliz uçağı düştü 
Londra, 23 a.a. - Haber alındı.!hna 

göre, evvclisi ,ı:ece Münih'e akın eden 
İnRİliı uçak teşkili hemen hc:men hep 
dörı motörlü uçaklardan mürekkcpıi. 

Taarruz oldukça ilerledikten ~oııra 
Münih'e , ·aran ve hedef üzerinde dört 
~aac uçan bir bomba uçağının pilotu 
demiştir ki: 

~e'l'hJeketin harndııu kalmak tı. 
~lragetini kuvvetlendirmekten 
~:ka manası olmamak lazım -

Bundan sonra Pavlof'a müdafaasını 

yapmaRı blldlrlldl. Mudp sebepleri sonradan yazıla
ca.k mufassal kararda gösterileceği ü-

8 inci oiaunun gittikçe ;y_ak la§makta olduğ.u Trablus garp'rn genel görünü§ü 

Münih'ıen uzaklaşmadan e"'el birçok 
ranııınların kızılıılarını ,.e dumarı ,tiıun· 
!arının riik•elmekıe oldu~nu ~iirdüm. 
Birçok hinaJann da alC'v!er içinde: oldu. 
ğunu iyice müşaht.-de ettim. 

Şehir müdafaası :r:ayıfur. Projckıörlf'r 
a.ı ve uç.ıksayar ateşi de hafifıir. Fakat 

(Sonu 3. üncü sayfada) ( SQJıu 2 inci sayfada ) <Sonu 4 üncü sayıta.da.), (Sonu 4 uncu sarfada.2 
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ı Seyahat notları 
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1 Denizaltı harbi ve · n 1 ere Et/ensin/er, bl k f 
fakat O U • 

~ '!'* ... 

• 
Gemiler İ ngiltere'ye 

nasıl 

gelip gidiyorlar? 

r:--:- Yazan: l 
f Şükrü ESMER f ................................................ . ' 

1 !\CtL!ZLERt cephedeki mu-
harebeler kadar aJAkalan

dırıı.n b r mesele de dımtzııltı 
harblnbı i:el mes dır. Cünkü >al
nız tngilız harp gayrctlerinın tem
posu değil, hattA lngll halkının 
gunlllk yaşnyı ı denızıılt muhııre
bcs nin gel mC'.s ne bn lıdır. İngil
tere harp gııyretlerinl idare ede
bılmok ~ln dışnrdan hamm dde 
set rmelld r. Hnrp sanaylinln ıstih
aaHn1 uzak ceph<.>lere taşımalıdır. 
ln lz halkının günlük yfyece nl 
yabancı memleketlcrd n ~lrtme
lldir. Bunlan temin edeb imek k n 
de denlz)ollannın ıı,,ık • bulundu
rulm11S1 llwmdır. 

Fransa'nın yrkıll.$1, frnllSlz sahil
ler ln mJhvcrcller tarafından tş
sal ve hele sert hava bombnrdı
manlan halk Uzerlne bu bakımdan 
<ıOk bUyUk tazyık yıı.pmı br. lnıdl· 
tere o gündC'llberi cenup sah lkrln
d blly{lk u~:ınlannı kullnna
mamnktadır. Bugün tnglltere'nhı 
taşra lle başlıca temnsı Ltverpul 
v~ Mancester gibi ş mal ıtnrnnla
r!ylc teınln ed lmektedlr. Llverpul 
b r aralık ı;ok şiddl'tll bombnlıına
rak doklan yıkıldığından lnı:rt tere
nin, bir müddet, el nd ki stoklan 
sarfMtU:I anl:ı ılmaktndır. O za
man, L!verpul lirnanındıııkl hasar
Jann tamiri, yıı.lnız bir şehir me· 
selesi değ J, bütün lngntere m se
lesi halini almı.ştL 

Beledıye re ı bu sehrl zlyııl't't 
ett ~tm.ız zamı:ıh şercflmtze verdiği 
b r aiksam zlyafMinde bu llmnnın 
ehemmiyetini bel rttl VP bombnrdı
manlardnn sonraki tecl vw.tyetl 
anlattı Söylemi ğfne görP, dokla· 
nn b(ly(lk kısmı hara.bolmuş ve 
s hrln blrtok nınhnllelerl yanmıştı. 
Buna rağmen limandaki faıı'll:yet 
b r hafta 1~ nde normal halını w
mıstır. Bız bu şehirde bulunduğu
muz eyfüJ ayının sonuncu hıı.ftnsı 
zarfında doklıı.rı gC!7.dlğLm.l.z zaman, 
buytlk kısmının ta.mir E;-dildl.ğml "e 
L verpul'un her uı.rnıı.ndn.n dnha 
büyılk bır :tnaliyet iç nde bulundu
ğunu görduk. B rl k Amertka'
dan, Cenubi Amerika dan, Afrl:ka
dan, Hlndı:sUın'dnn, B rn'dan, Rus
ya'da.n., Tür.klye'den gelen vapur
lar boşaıltılcyor ve bu memleketle
re gidecek o an vapurlar da >ilk· 
lenlyordu. Doklann Usta, her ne
vJ harp malzemesi ve hıı:nımadde
Jerle dolmuştu. Liverpul dcrılzaltı 
muharebesınd n QOk mlltccsslr ol
mu b r Jlmnnn benzemiyordu. 

Bu $Chlrde k n hareket edecek 
lblr kafilenin kaptanlnrtyle yıı.pılan 
konuşmada hazır bulunduk. Bize 
bild rlldl e gore, bu konferanslıır 
her kafile h re.ket edeceği zaman 
toplnnm8'1ctııdır. Konfcrnruı llman 
dairesinde toplandı. Biz muayyen 
saatte konferans salonuna glrdlitl· 
mlz zaman, elli kadar gemi kapta
nının uzun bir masa etrafında torı
landıtım sördClk. Bir milddet son
ra kafileye refaıkat edecek olan 
filonun kumand nı, beraberinde Uç 
asker ve bir atvll memurin berıııber 
gp d. EvvelA fJlonun kumandanı 
sôı alatıı'k kafılenln hangi yolu ta· 
kibedec ·lnl izah etU. Gemilerin 
btrb rlnden ne koonr açıkta SE'Yre
deceklerlnl, hıınşd işaret verildiği 
zaman bu mesafeleri kısaltacak· 
lannı ve h~ işareUe uzatacakla· 
rmı anlatb. 

Bundan sonra asl<C'rln biri fe· 
nerler ve ziyalar h klonda uzun 
maHlmat verdi. öteki asker düş
man tayyarelerinin dost tayyare
Jerlnden nasıl tefrik edflebllecekle
rlnl izah etti ve tayyarelere kar$1 
r:em ı-r ilzenne konulan t.oplnnn 
nasıl kullanılo.cağıru etraflı olaro.'k: 
anlattL 

Dahili Emniyet Nazırlığına men· 
lllP o2an sı.vll zat da gemiler <:in· 
d 'd baltalama ve cıı.susluk ho.re
k.ılerlne karşı kaptnnlo.n uyanık 
\ll)unmıya davet etti. Bu vesile ile 
bl hAdlse a.nlattı: bir limandan 
hareket eden gemlnln tayfalo.nn· 
dan b rlnden ıuphe edılrnış. BütUn 
yol bu tayfa tarassut altına alın
mış. Tarafsız memleket llmanlann· 
dan b rtne varıldığı zaman orada
ki inalllz memurlan keyfiyetten 
haberdar edilmiş. Tayfa tak edi· 
Jerek. dil man t nrıtıyle tf"mnsta 
b lundu u ani lmış. Ml'mur bu 
o ayı anlattll<tan sonra kaptanla
ra dönerek dedi ki: 

- HUkilmet g m erimizi bu t!'.!h· 
like rden korumak it; n her şeyi 
ya m t dır. T K !Atımız cok kuv
vet r ve pm d r. F at sizin 
yardımınız o mazsa. bazı vaknların 
önün geçmek nıUmkUn olnu)a
ca tır. 

Saatlerce ıllren bu konfernns!a 
kapt nar not a!ı)O'" ardı. Bundan 
sonra ptım ar flk rlerln1 söyledi · 
ler ve sua 1 r sordular. Kaf le)e 
r k t edec!'.!k olan bazı gemile
rin s rat l'rı etrafında uzun mU· 

!la oldu B r de s 1 hıı.vadn 
g rın b rb rlnden ne kadar a
ç kta seyah3t edec!'.!kleri meselesi 
etraf nda görü üldü. Ve kumnn· 
dan u sözlerle konferansa niha
yet verdi. 

- S d mQhllrlCl uırfüınnın 
m Om o an d n al c k~ınız. 
Hep nlze sellim UI blr IC)'ahat dl· 
lertm. 

Anlad k ki bu konft-ranırta söv· 
lelM'nl rden nyn, mühürlü zarflar 
il; nde, b r ta m ılizl tallmaUar da 
varmış Konferanstan sonra hPYe· 
tmm kumandanı\ tn.1<d m edildi. 
!nail z den tn tf'rt''yl Vt' LI· 
vemul'u :r. vnr t mli" çok alllkndnr 
oldu. Kencl n n blrcok kııf 'elPrl 
İngtltp~ ve get riı:> a-5türdüU1n0 
~ e<l • 

Konferal\' tan bueiln deniz mü· 
ne'k11.1Hln n n dı>rece ıor şartlar 
aJtmda yapılmakta olduıtu hakkın
da d r t balarlA a"'-nld k. Bu
nunla bPr~. l!E"r 1' İnıı:'fltE"rt! VP 

... ~·da ötreııditimlze 

l)a11u tmlirilrnd uure ol.ın Jorı ıleılroyer 

für gemı k.ıfllesıt11u harp 

göre, deniuııltı muharebes1nln hızı 
yaz cıkıv d sonl.ı:ııhıır ve kış gel
dikçe ıızııJnııştır. A manlnrın dı.."-

, nlzlcrde ru: sıı.yıda deııızaltı ı:cnu
lerl bulundusu hıııkkındn sarlh mn
H'lmat alamadık. F kat sorduı:u
muz suallere "yüzlerce' iolunda 
müı>hcm cevnvlar verllmlşUr. Bel
ki kend eri de iyice blimryorlar. 
Bize soylendiğ!ru:! göre, · deniuı.llı 
gemilerinin sayısı artmış ve bu ge
mllerln vasıflan da mUkemmelleş
mıetlr. Fakat denlznltı geımllcrlyle 
mücadele u.sullerl d<lihn sUratll bir 
tempa ile mD.kemmeUeşmışUr. Ne
ticede mtJıvercllerm kayıplan art
mış ve demokratların gemi Jca.yıp
Jan azalmıştır. 

Denizaltı gemileri zaman zaman 
ıQr(l halinde AUantiık denlzinln şu 
ve bu sahosına giderek hareketle
rini dar b r saha ~inde toplamak
tadırlar. D mokratlar o saha ıctn
de tesirli tedb rler alınca, d nlzalU 
iemllerl bııışka sahalara hicret et
mektedirler. Bir aralık Ameıiıka
nın cenup sulan denl2nltı gemile
rinin faallyetlerine sahne olmUŞtu. 
Sonra bu faaliyet Kanada sah ileri
ne intikal etmbı. Anıerika.Slllınleri
nln, Avrupa'da almanlann ellerln
de bulunan denl:z Uslerlnden bin
lerce kilometre \IUl4(ta olduğu
nu ve bu ge.mllerln nasıl faaliyet
te bulunduklannı anlıyamadığımızı 
söyled ğlml2 zaman. aldığımız ce
vap şu olmuştur: 

- BugClnkU deni2alb gemnerı 
cok ~!ara kadar irldeblllrler. A
merika sahlllerlne kadar gelip bu
rada günlerce faai"yette bulunduk
tan sonra tekrar Uslerine döncbl-
1 rler. 

Amerlknhlar. MarUnlk, CDyan 
ve Yeni YanmkClre'deki d t:er 
frnnsn: topr!liklarının da m'hver 
denizaltı rı:emllerl tarafından üs o
larak Jcvllanıldığından sfü>helen-

Nıultrı /ar<1/111d<111 bıma>tSı 

ın lt>r ve bu toı>raklardakl fransız 
~murlannı h ylJ Lnzyık et.mişler
dL Fakat bu ş ıphclerı d 1 lerle Js
ıı:ı.t etmek miımkün olmamıştır. 
F;s;:ıs n Amenka ile .Aml.ral Rober 
ıırasınd son ılnşmal. rdruı son
ra bu frıınsız toı ı o. ıo.n artık mlb· 
ver denizaltı ın l('ı ı.ne t.a.mam~
le kapanmış bu unuyor. 

lngll zl r, dcnı.uıltı gem erinln 
faallyetlerl netı · ndcki knyıpları
mn ha) ll ıı.z::ı.ldığını SO) lenıôkle t>e
rıııber, bu mücadd ııln lıenlız kaza
nılmadı •ını da raf etm lerd r. 
Mücadelenin b r sn!lı:ısı dn batan 
gemfü.•r n )erine y n gemi lnşasly-
11! kayıpların t ltıflsldır. Bu saıha
dakl fa 1 l't"n cok <>rl gltl •I mu
hakkoıktır. lngi l re'de .iken Glask:o 
1 manında Cbd nclırl üzerindeki 

em! in aatını gördük. Nehrin iki 
!!llhlli k lomPtrel<>rCe sUrrn g<.'ml 
t ôhlarl.yle doludur. Bu tczgiih
.ırda ylrml dört t <:nl ıy r. tn
gıltere'nln her 1 manındn gl'ml trışn
atınn büyük kcrnıl vcrilm stlr. Bu 
faaliyet.in b r öm~rınl de Ameri'kn
dn gördi . D kate IA.yı'ktır kt ge
rek İngllt<>re'de ve gerek Amerl
kn'ila yapılan gemlJf'r oelfktcn ma
mul QOk sa[:lam teknelerd r. <""~l'?l 
muharebede denizaltı gemileriyle 
müendele ed rken nmerikalılann 
alı ap ve beton g('m! ynptıklnnnı 
hntlrlıvarak bu df'fa bu dercce sağ
ı m geml :1aıımıı.lnnndn1Jd hikme
t n ne oldu unu sordum. Gerek tn
gl!lzlcr ve ger<>k amerlkalılarm 
muharohe kadnr muharl'bl'dN1 son
rnld dcvn de düşündüklerini öJ
rendlm. 

SözUn kısası tn.'!'lli2 harp gayrct
lerlntn en mlllılm sn.fhnsını bu de
n zaltı muharC'bcsl teşkil etmekte
dir. Ve ıt~n muharebN'le olduğu 
gfbl. bu df'fa dn bu mfi<'ndel<'Yi er 
gec kllıZllnncnklanodan emin olduk
lnnnı biıze ifade ı>tmlşlerdlr. 

~.M. Meclisinin dünkü toplantısında 
Devlet Şurasında açık bulunan 

1 İnci Daire Reisliği ile iki 
azalığın seçimi yapıldı 

Büyük Millet Meclisi dün Semsettin ı ler ilavesine ~it kanunun encümene iade 
Günalt_ay'ın başkanlığında toplanmıştır edılcn dört madde§i hariç olmak üzere 
Celsenıa açılmasını müteakıp l)e\•Jeı Sü· dığer maddeleri kabul edilmiştir. 
ra ı Birinci Daire Reisliği ile İkinci Da· Meclis gelecek ıoplammnı cuma gi.ı· 
ıre Reisliği ve iki azalığı itin intihap ş&• nü saat 15 te )'lpacakıır. (a.a.) 
pılmış ve füind Daire Reisliğine Sall • 
hanin Odabaşı, ikinci Daire balıkları· 
na da Rasim Arsal ve Raıit Çelebi seçil · 
mi~lcrdir. 

ikinci Daire Rei !iği intibahında ek· 
~criyet ha..'11 olmadığındao buna ait se -
çim gelecek ıoplantı)-a bırakılmıştır. Bun· 
<lan sonra ruznamey~ geçilerek Devlet 
Havayollan Umum Müdurluiü 1942 yı. 
lı butçe-inde değişikli1ı ve münakale ra· 
pılmuı hakkındaki kanun li>ihasiyle; 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mudür· 
luğü 'büıçesıne 3.600 lira fe\-kaUde ıah
d~t \erİlme!l ve 134 000 liralık mun -
zam tah~saı konulmuına ait li}"ihalar 
muıakcre ve kabul edilmiştir. 

Memur ve müstahdeml~e verilecek 
fe, kal.ide zam hakkındııkı kanunun do -
kuzuncu maddninin 90nuna bir fıkra ek· 
lenmesine, Posta, Telgraf ve Telefoo 
Umum Mudurluiü süvari muveuılerine 
>-em bedeli verılmesi, Devlet Konservatu· 
varı tiyatro, operet ve balet ıubelerindcn 
mezun olanlara elbise 'ftrilmesine, hava 
sınıfı mensuplarına 'ffrilecek :ıam ve 
tazminlere ait kanunua bazı maddeleri . 
nin deliştirilmesine, subay yüksek mu . 
~ndis, a kert yüksek mühendis ve a.ske· 
ri mühendi lere verilecek ihtısas ücreı· 
!erine ait kanun li>ihalariyle fevkal!de 
ıhtiyaçlar için Milll Müdafaa Veklleıin· 
ce yurda sokulacak maddelerin vergi ırnı· 
aflılclan hakkındaki kanun llyihası da 
Mecli~in bugı1nkü roplanıı~ında müza . 
kere ve kabul .dilmi,tir. f Sı>en{İyari ve 
tıbhf müstahzarlar hakkındaki kanunun 
bazı maddeJeriaiıı tadili YC baza b\aüm . 

Hazine Hukuk Müpvirliği 
teıkilih yeni ihtiya(lara 
göre takviye ediliyor 

Maliye Vekilliği başh'*uk miışa,irli· 
ğlnın ve muhakemat umum müdurluğü • 
nün vazifelerine, Devlet davalarının u -
kibi usullerilıe, merkez ve valilik kad • 
rolarrnda baz.ı deği iklilcler yapılmaşına 
dair olan kanun projc5i Meclis nwıame
si ne alınrnışur. 

Proje ile hazine hukuk müşavirliii 

teşkili•, bugunkü ihti}-acı karıılıyacak 
bir şekilde tanzim ve .takviye olunmakta· 
dır. Devlete ait davaların açılmuı ve ta· 
lcibi, bazı hu usların da kanun ka)'ıtla -
nnın yııranığı zorl kl:ırdan kurtarılması 

proje hükumleri cünılesiqdcndir. Bu teı· 
killıa girecek avuk ıların bütün varlık • 
lariyle vaüfelerine bağlı kalmalarını 
~ağlıyacak ıedbirler ve ncüınle a) !ık Üc· 
retlerin maaşa çevrile~k yeter hadde ÇJ· 

kanlmHı suretiyle serbest avukatların 
rağbetini celhetmek projenin ana hüküm 
1..-inden· buluıimakıadır. 

Van Valisi Ankara'da 
Van VAil.ı B Dl!Avei Arırun dür. 

7.lnl olarnk t<>hrlmlze ırelmlştlr. B. Ar -
run l('hrnl7.de bir müddet ka1Acak ve 
bU f!!lflada vA11llf:lne att iller etratınd 
U,llıl veldlH~l~Jıe tmulu' l8.2&çqw• 

bir şartla! 
Bugünlerde, bilyilk &ehlrlerde oturan 

bıı.zı zenginlerin ook Hı.kından il
gilendikleri bır hadise vardır; 
llgHendiklerJ dcmlyellını, ilzUl<illJc
lcrı. kafa ı>atlattrklıırı kendilerln
ce ho.ynU chı-mm!ıyette snydıklan 
bir mesele vardır; 

(Ba,ı 1 ioci sa}iada) 
Harbin gittikçe daha nazik, 

ve bulaşmalara daha elveri~li 
bir hale geldiği sıralarda, he
nüz iatiklallerini muhafaza e
den devletlerin milli müdafaa
larma daha fazla sarıldıkan
nı görüyoruz. Gene dün gelen 
bir telgraf, lsveç'in kendi or
dusunu kuvvetlendirmek ıçın 
milleti yeni fedakarlıklara ça
ğırdığmı bildirmekte idi. Kü -
çük lsviçre dahi tek kaza-bela 
sigortası olan "her gün daha 
kuvvetli olmak" tedbirleri için
dedir. Şimal Afrika asker çı
karma hadisesi ile Vichy Fran
saama alman işgal kuvvetleri 
girdiğindenberi, ispanya, aske
ri hazırlıklarına hız vermi~ti. 
Şimdi bu hazırlıkları komşusu 
Portekiz'le anlatmak ve iki 
devletin kuvvetlerini aynı mak
sat ve hedef etrafmda topla
mak suretiyle bu hazrrlrklarm 
ehemmiyet ve değerini artrr
maktadJT. 

Bir deprem bölgesinden 
bir aş ocağına ... 

Yıl bıışını geçlrmek! ..• 
Bu üzQntQ yeni değildir, tasarruf 

hıı!tası başladığı günlerdenberi de
vımı etmektedır. Daha tas."'lrruf 
hıı.rtltill afışlerl direklerden inme
den, rncbo "tasarruf, t.mmrruf? .. " 
hnykırmıı.lnnnn son vermeden, ga
zetelerin sayfalar dolu yazısı tü
kenmeden onlann dertlerl dcırırct;· 
mlşU ... Onlar yıl~ı hazırlığının 
huınınası tı:lnde ne a!lşlerı gorü
)Or, ne rndyayu dlnlı:yor, ne de 
gazeteleri okuyorlardı. Tuvall!tler 
ısmarlanıyor, şapkalar ynıpılıyor, 
bır hazırhktrr gldıyordu ... ,,.. 

Turkçeye eçHrip 1938 de bastır· 
dığım "'Plcme Mudafaa ı" ru >'llln 
Yüzbaşı F. \V. von Herbcrt, ıtahın 
t.lo&<uıuıKu fa5lı olan "Üçuncu Plevne 
muharebe ı "' ni ~·yle bitirir: 

"Üçuncü Plc\ne harbinde Tu.rkle
rin gosıerdiği yararlık, nı.ığru.r \C 

imanlı bir nıilleıın of,ullarınrn ~atan· 
pcrverliktcn ilham aldıkları aı uın ne 
kadar y\İkS<!klcre yukselebileccklerını, 
u tun istil.t kuvvetleri, muşterek teh
like karıısımla bir nıilleı fazilı.:unin 
~sıl bir birlik 'ile İntizam ıçınde şah • 
Janabilccegını, hu milh:tin sevilen bir 
lider idaresinde ne mruı1.:vi bir azamet 
iktisabedebileceğini .... J;İ>Sıemıi~ıir." 

Plevııe muharebesinde gen~ bir su· 
bay olarak çarpışan bir )'llhancının 
)-aulıgı bu 'aıırlar, Turk mıllctmın hu 
iç iiı:üııu on dokuzum'U asır okurları
na öğreten ilk vesikadır belki. 

ister banş ı~ndc olalım; ister -
'ıışa kaulalım, ha)oıtın şu \C')'ll bu yoo
den bizım için hır "Üçuncu Plevne", 
hir "Çıuıakk le', hır "Sakıırya'', bir 
"İnonu'" oldu'hınu h.ııırlamalıyız. lla
)'ltın acı ve ı ılı burun olaylan ka~ı-
5ında mılleııni $C\en ve mılletçe sevi • 
len Scf'in ,;onlu, guniille.dnıiün yanı 
başındadır. 

8 nu bö) le orup duydukra Türk 
milletınin dayanamı).ıcağı hangi zor -
luk, ~o ıercmı)cccği hangi birlik. aşa
mı>ııcağı h:ın en el kalır? 

Hava soğuktur; kış şiddetini arttlf'o 

maktadır. F k:ıt Türk milletinin "se
ven ve se\ilen !\efi"' bugunlerde evleri 
yıkılmış bir vıuan bOl.ı;e ındm kalk
mış, aç ve yok 1 '\"atandaşla.ra çort. 
ka)"Oatıp pil"v pişırcn bır aş OCJ8ınt 
gl>rmiye koşmuştur. 

Bır okurum, M. B. K. l:mznlı mektu
bunda, bDyük şehırlerln yıl başı 
gı~esınde hnrcnyncnkları rıaranın 
bilyük tutnr.ı üzerinde durmlliktn 
ve aşağı yukarı şöyle b r tn~ e
de bulunmakta idi: 

"Gilzcl... bir gccı..xlc hali vnktlycrln
oo olanlar varsın a~ dolusu para 
harcasınlar, fakat ) OitSullnrı da 
unutmasınlar. O goce bütiln )"ıye
ct k \e i<;ocok fiyatlarına blr mis· 
11 de ;ı;oksullar için lılfıve edilemez 
mi?" 

Yıl hnşı gccesınde, bütiln eğlenı:-e yer
lerJntn kapanması, halkın nıC<"bu
rl tasarrufa tabi tutulması gıbi 
aşırı tedbirlere ne lüzum ne de 
Jh U:ynç var. Banş içinde yool bir 
yıla giriyoruz, neşelenmek, sevin· 
mek hakkımızdır. Fakat bu Y}I 
başının bir 939 yıl b:ışısı olmadığı
nı bilmemiz; dördüncü harp yılı 
iç nele bu1undul:'Ul11uzu bir an a
kıldan çıkarmamamız, ruıcak bir 
harp ekonomisinin mUsaadC!SI nls
boUnde ('ğlcnlp ncşelcnmekten 11e
rl g tırnemı mlz de şarttır. Hele 
borc h~ iıçlndc bir g~cllk eğlen
ce, ı:oluk eo<:ul:un gıdası pahasına 
b r şişe şaanpanyn bir cinnettir. 
Herkes kannca ıkıırnnncn yenl yı
la sevinçle glrooıllr, o kndar. 

Tarafsızlarm siyasi ve aske
ri tedbirleri, sadece harbin bu
laşma ve geniıleme ihtiınalleri
ni azaltmağa yarıyacağı ıçın, 
harbin bulaımasında ve geniş
lemesinde fayda görmiyenler 
tarafından hoşnutlukla karşı
lanmak lazımgelir. Harbin 
bundan öteki safhalarında, za
yıflık ve gevteklik, harbin 
bundan Önceki safhalarrndan 
daha fazla tehlikeli olacaktır. 
Zayıflık ve gevşekliğin, hem 
başkalarmda bir takan heves
ler uyandırmak, hem de ken
di takibettiği politikayı müda
faa edebileceğine başkalarını 
inandJTamamak gibi iki büyÜk 
mahzuru vard.,. 

Turk milleti, 1877 elen once de, 
wrıra da "seı ilerı bir lider id.ıresi,,Je 
mmıu·i .ı:amel ikıisap" eııııckıen geri 
kalmamıştır. 

.. Se'll ilen lide.r'' I 
Buna bir sıfaı cfaha ilave ediniz; 

"seven ve ~cviJen 1 idcr" tir.) ini:ı;. O 
zaman soğuk bir kı~ JnıDUnde deprem
le yıl.ılmış Erzıncan'da elleri ve yuzü 
bağlı )'liralı hir kadının hıçkıran b.ışı· 
nı göğsune <laradığt ve orada aradığı 
teselli)· bulduğu Sdi haurıar•ınız 

O manzaranın resmini çc.-kMl Ce
mal, bana o "resim karşı ınd1' du)
<llfklımmı birkaç mısra halinde yaz
mak im kınını <la vermişti: 
Sil yama/J ynıhlle, kardqim, gözytrtı· 

ııı: 

Dayadığ111 göğüsle redtlemni1 hasmı 
ller r:ata11 öksii:üne bir baba lalbi 

* 

Bu engın sev inin, hu sonsuz şef. 
kat ve faziletin karşısında hangi ıı&. 
yaşı kurumt) acak, hangi ıı.ı \Xkllın1 • 
)"llcaktır.? 

*** Tahliye - boşaltma ! 

"Vakit" arkadaşımızın dit kö,e
sinde haklı hir ıhtar var: "'Aş ocıığı 
\'irken a hane d memeli!" Aynı gaze.. 
tenin a)11ı ~•>ia ında hır Jıaudis baş
lığı d.ı hiz.im umııze ham: "Vcm
d"k ve Tri> ı ıahli)c edıliyor." Fa
kat ·~ lıılıror ' durup dururken ıah
li)e ediliyor fiiline ne !uzum vardı· 

*** 
Bir resmin altmd.aki 

kelimeler ! 

Bir t~tanbul g&2Ctesinin ilk sayfıı
sını usli)m bir re m, fakaı ahında 
fll )'ali: 

Falih Rrlkı ATAY $M lift yığınların.ı gömdi4#sı da ttİlıi, 
Söndürme yÜrtğituJe umiJitr guııeımi; 
o-,, bty.ız btıjıNÜ SONmİytR günı -

Ama, cılıtın bir gırce ynşnmıı:k, har 
vurup harman savurmfl'k, banş 

yıllannın tılemlerlııe parmak ısır
tncnık bir lsmfn dalmııık lstl~e:n
ler varsa; onlara bu haklan yanın
da blr de vnzl:t forl bulunduğunu 
hatırlatmamız llwmdır 

Dünkü yardımları bir yana, dnha 
bugün yer öcı>rcmln<lcn zarar gö
renlere :koşan; <>n binlerce ftıikir 
halka sıcak aş dağıtan Kızıl~'ı 
unutmamak .• Her şampanya. kade
hinin bir esinin tcırıkct görenlı>re 
t8hsl 1 ve her şampanya kadehi· 
nln bir eşiyle fU'kara nşocaklnnna 
b r yen fakir 'kAseslnln 11Avcsl! .. 

Hııttd hu vazifeyi hatırlntma:k da kA
fl et~ Mir; bel'kl tıısnrruf hatta
sında1<1 snihrh'klnn ve körlliklerl 
hAIA devam cdl:yordur: ldeıtıal ha· 
rf'lketl' geçirı·ınlaı eğlence yerlerin
de fjyat llstelmne bir misil Kı
zılay hııddcı JIAve C'tmek lfızımdır. 
Dumı yapa'hm, ondan eorıra vanıırı 
~lenslnler! .. 

Sabaheddin SÖNMEZ 

Beşiktaşlılar 
• 

cumartesıye 

geliyorlar 
Beşlktaıı futbol kulübü önUmUz

deki cumartesi ve pazar günleri 
fehrlm!zde iki mnç yapmak Uzere 
müracaatta bulunmu5tur. Bu m!lra
caatın kabul eıllleceA"i ve Beşlktaııın 
da bölgeniıa seçeceıti Ankara'nın ikl 
kulUbUne kar!ll maçlar yapacağı ha
ber alınmı§tır. 

Yarhk Yergisi 
cetvelleri 

Ordu. 23 a.a. - Vaı'lık verır191 lilıt.e • 
lerl dün Villyetııı her taratuıda 1lAn e • 
dtımı.ur. Ru listelere göre veorırt tu1arı 

2.'i0.750 liı"Mı meııkez .ıcazaaına aı.t olmak 
üzere 424.000 llrndır. 

Burdur' da 
BuTdur, 23 a.a. - Dün biltQn vUAyet 

1cinde Jlell'edilen varlık v«a161 ll8tele
r1ne i'Öre v11l)'etJm~ ~ verırt w 
tarı 172.4-09 lirayı bulmaktadır. 

P. T. J. U. Müdürlüğüne 
1.538.550 lirahk munzam 

bir tahsisat verilecelr 

Yerdepremi 
bölgesinde 
<Başı ı met sayfada> 

ıılmasına devam edilmektedir. Sıcak ye· 
mek '·crilmcsine de başlanılmıştır. To -
kat valisi, Erbaa'da bürün tertibata biz • 
zat nezaret eunektedir. Halk hükümeıin 
,ıöster<liği çahu\: ve şe~aıli alika<lan ve 
civar viJa>·eıh:rin derhal imdat.la koşma· 
!arından çok müt~. 

Erbaa'da sağlam dört 
ev kaldı 

Dün Erbaa hususi muhabirimiz 'Ooat. 
dan aldığımız bir telgrafta ad.adaıınuz, 
yer sarsıntısı esnasında evinin yıkılm.ısı 

neticesi eşi ile iki ravıusumm enkaz al· 
unda kalarak ölmeleri dolarısi) le ı.ıbii 
olarak ®>duğu acı>ıı rağmeo h:ıdiscre 
ait hahcrleri zamanında yetiştirmek ar . 
zusuna ıeJgraf muhal>e.resinin kesilmesi 
engel olduğunu ka}dl!uııekte ve 1\1 tafsi· 
!atı vermt'ktedir. 

' Hemen hemen 1939 yılında vukua 

gelen ve bütün yurdu bü>iık bir ras ıçİn· 
de bırakmış olan bü}'Ük )er sarsıntmnın 
vukubulduğu tarihe tesadüf eden gunler· 
de mınıakamızı yeni bir felakete surük . 
rem~ olan bu son yer sarsıntısı bölge . 
miıde 1939 yılınkine nazaran dana çok 
$iddetli ve daha çok tahripkar olnnıştur. 

Yer sarsıntısının mer4cezi ve vuruş 

yeri F.rhaa olduğundan kasabamız ile 
köylerinde mühim insan zayiatına ve ha-
sara sebep olmu,ıur. Erbaa'da sağlam ola· 
ralc: 4 bina kalmıştır. Binaların yıkılı11 
ile birlikte çıkan )'ln,ıunlar, hükiımetin 
vaktinde icaheden tedbirleri alması sa>·e· 
sinde Sam!Rlfl ve Tokat'ıan yetiştirilen 
itfaiye ve yardımcı ekipleri tarafından 
~üraıle söııdürülmiişıür. 

Bir raralıan yer ~ınt1'ının sebep 
olduğu felaketin yangınla biı: kat daha 
genişlenı~i Nıykce önlenirken bir yan • 
dan Hükümetin ve Kızıla)'ın yardımları 
felakete uğramı, vatandaşların imdadına 
yetişmiştir. Hükü.met ve Kızda)ın bu 
büyUk ve yerinde ~ardımından halkımız 
büyük bir minnettarlık duymuş ve hu 
şefkat alikasıı:ıdan teselli bulmu,nır. 

(u.) 

Çağrı 

* Slıhat ve lctımaı Muavenet En . 
cürnent bUırüıı aaat 15 te toplanacakt.ır. * DahUtye Dıc&nenıl 78-flO He\Yetl 
Um~erı 80l1J"a toı>lııMcaıctu-. * Adltye Erıcllmen1 buırün saat. ı:s tc 
toplan:ıcakbr. * Biltce ~ı buırlln sa 14 te 
toplanacaktır. * İktisat Encllmenl b gUn s at 
15 te t-oplanac-.aktır. * Aılliye Enc!imenl bugün sant 
15 le toplanacaktır. 

Kasımpaıa' da da 
bir aıocağı a~lldı 

Posta, Telgraf ve Teldon Umum MÜ· 
dürlüğunün 1942 mali yılı büıçewne 
1.538.5~0 lira munzam tahsisat verilme
si h-"kındaki kanun projesi Bü>'Ülc Mil
let Meclisinin ilgili encümenle.rinden ge. 
çttek ruZlllUJ'leye alınmııtır. Bu munzam 
tah-.isaıJa P.T.T. idareııi kadrosu nok • 
ıuuı bulunan merkezlerde fazk çalı11111 

memurlarına prim verecek, telefon gö • 
ıüşrnelerinin artması dolayısi)'le telefon 
tahsildarlanna çoğaltacak, Posta tarifele
rinde yapılan son ~ğişiklik üzerine ye
niden karı: postallar basuracaılc, ft harp 
durumu yüzünden fiyadacı arcan P.T.T. 
malzeme bedeJlerini tamamiyle ödi)'Cbi· 
lecek, ayrıca memur ailelerine verilecek 
giyim eıyası mamıflarını karJılı)acakur. 

Fiyatlarda düşüklük var 
tstanbul, 23 <Telefonla)' - Piyasa 

• viyeceok fjyatlariyle muhtelif e$Ya 
f nrın<la nlsbl bir dtlfit1'!Uık var .. 

İstanbul, 23 <Telefonla) - Ka.ııım
pnşa Af(>Cağı 10.000 ltra sarfiıyle ya
ı>ılan yeni binasında. bugün törenle 
ıııcıldı. Bu ocaıkta da her gün 2.000 
vatandaşa sıcıwk yeımek verilecektir. 
Yoksulların fazla bulunduklan semt
lere kazanlarla sıcak yemek &'Qnde
rllmcl< işine yıl başında başlanacak
tır. Baıhkçılar Cemiyet.! haıftanın mu
ayyen «i}n1e.rlnde ~lanna beda
va bahk vermek vadJ.Qdıo bwwwnus -
wr. 

sın ı;ar. . . . . . . . . . . 
* Seven ve sevilen Şef, son günler 

içinde sekiz villyeıi dolaşmış, bunlar 
içinde depremden tarar j:oren vatan
daşlarına, hCI!l,iCl'ilerine ~~ığı di
ledıti.r. 

Yeni bir eser 
Filistin 

ve 

•Taksım'de rekıedılecek olan 'in
önü iıhide~i" nin hazırlanan nıakcıi" 

1 
' • c;; f'imız n dıl dhasi)lc >• • 

kın bıld ğimize gore rahat ra-
h3ı cdebılırız: "fnoııu" nün i.b~ 
desi" nlmaz: 'anıtı" olur 

"fnonu anıtı ' "rckzolunmaz"; di
kilir. 

T. t. 

Doğu-Ürdün 
Burhan BELGE 

Birind maa tiarhindenberi, harar, vaktiyle bizim idaremize mevdu birkaç ~ 
hem h.iz<le'hem ımparaıorluğun bi den o anrnjiın bır araya gelme ~ ibareuır. 16 
zaman ayrılmış olan topmlarında bir- Osmanlı fmparJtorlu unun ne Rumeli ı 
çok te>ieri değiştirmiştir. O kadar ki, ne de Öna )ıı da bıraktığı ıoprakla; hak'. .-\ 
meseia, o topraklardan bize gelenler ve kında, hıldigımc ırore belli b.ışlı bir e9ef 

bizim memlcketiıııizi ziyaerı edenler, neşredılnıış değıldır. O kadar ki ha«l 
h.i~e~i dcğişiklilder karşısında hayretle·! Mı ır, içımizdcn bazılarına gore ~fdunec ~ 
rııu gızlememekıe ve gordüklerini mem· Ali devrin eki Mmr d ğerl nne gorc de "1: 
l~eılerinde ~~lata~. Turk milletinin niha)et Hıdiv Abhas Halim Paşa zama '. 

1 

kı§a zaman ıçı11<ldc1 başarıları hakkın • nındaki memlc kıtır Bir 7.a·ıuı ve bir 
da, kendi yurttaşlarına maliımaııar kıl· ':r.lıa 'a daır ol: n malümatımız, rahue ; 
mak.ıadı~. Vaft lur keıini ta) e medar olacak olan h 
. Bızlerın o m~leketlere olan ma· hılgimi:ı;, )Ok dcm~k kadar kıı ve sat • !ıi, 
lunıatımıza gelınce, hu, bırluı roporıaj lıidir. 
ıruıkalesinin ötesine gıd ıştir. Bu 
>iizden, biz o meınlekeclen, hep, impa· 
raıorlu'k devrindeki hallerinde taa.W\' 
L'<leriz. Şam ve Suri)'e'<le, Lübnan d.ı J 
lisıin'dc ve lrak'ıa ne.le.r olmuşt > 
gibi kulıi.ır d.ivalarla, ne ç~it it. 
mcse.le.ler zuhur eımi1tir, bunu, Turk 
münevverinin umumi bilgi~inc hahıkola· 
cak bir şekilde ne toıllamış ne de İş· 
lemişizdir. Hele Hıcaz ve Yemm bölge
lerine <l:ıir kulağımıza çalınan ŞC)ler ele 
pek azdır. Yani biz ki kola)<lır di)c, ht·ı> 
kulaktan f:ireni tercih ederiz, 19l4 te uğ. 
runa dt"lı'füşıuğümüz yerlere dair, hu po
puler kanaldan dahi, belli başlı hir ma· 
liımat l'dinmiş deı'miz. Ve öıcde, kosko· 
ca bir lran, bir Tıi~ m rririmn bir 
kitabına me,-zu teşkil e c.4ı: ,<})le dur • 
sun, başta saydıklarımız kR<lar, hir ~C)ıı 
birkaç makale ile ol~un, idrakinıizin ay 
nasına aks~-denıenıiştir. 

Sô> le bo) le tanıdığımız, o da Bal· 
kan harbi 'e birinci cıhan harbi gıbi 
merhalelerden sonra, hır Dalt.:anlar ,ar· 
dır. Komşu mgraf)alara ait bilsilcrımi • 
ıin lıa7in hiliınçosu, bundan ıbarcııır. 

İnsan i~ıe bu t.luşıincclcrle iııülup du· 
rurkcn, karşısına Celal Karasapan ın l.;i. 
ubı ,ıkı}or. 

Bu arka\laş, kitabını, Kudıis'te ba$ 
kon olosluk c.lerken h:uırlanıı)tır. Ne: 
İ) ı \C ne ı;a) retli bir harici) e memuru · 
muı; ı ış Kara.sapan ki, bir )'lndaıı DC\· 
leı n kendıne t.'llıanet etıigi vaLifeleri go
ruıicen, bır )'andan da, mcoıkkeıin de 
bir takım hiznmler beklediğim duşune· 
rtlc bulunduğu memleket hakkında top-
ladıgı maliınıaıı \C )3ptığı ıeıkikleri, bir 
kııapıa toplam.ık ilıti)ıtcını du)nı~tur. 

Karasapan'ın iki hu)U'c cıh ıah i~ 
eıti~i dhıı, aliı.kaya Hıyıktı r. Birkaç b;ı,. 
kını<lan: 

bize hiç olmazsa, ~ki 
de Sancaklarında, h.ıleıı 

tc oldus;~hildir • 
ı:ır. Kendiı.ine, na-

hem 
nokta, hı b n cenu 
burnumuzun dıhınde, tl'<lı=rı...n 
bir bü ıktısadi 

henın n uhıcmel 
m:ılümnt hulunnu~ı ır. Z 
~ioni~t harekcıin ıi<ıısın yet mu • 
him ve ilım ve ı.cknike da nan bir sa 
nadleşme pUnının imdi} e kadar gelıt
ıiAini ve harpıen sonra da çok daha bü
)iik bir olçüde geJi ece in hiı Tuıiclet", 
ne kadar tez ö ·renı t~, hu hu uMa. lcen- ı 
dımize ait olan tedb"rlen o kadar ede• 
nlmış oluruz. E er l ılhass."'I bu bakımdao 
tam zamanında çıkmış a)ılabili.r. 

Harpten sonra, Avrupa chşındatd , 
memleketlerin ~anayileşme i, ön plindıı 

gelecektir. Bu hareket, tahi ti)le, YalcHI 

·Sark höl esinin de ıamamına da"r bil 
takım mun kaşa ve muc-.ıdclelerc YÜ<\JC 

\c:t c t r. Sımdi)e kadar, bu sahada, dılc· 
kııte de· er sana) ıleşmc hanılelen yapmıf 
mcmlck ı olarak bır bız vardık. Bir <W, 
enupıa, Filıstın'dc başlı)an tı..'<'rubeJet 

1 
mevrutıu. Harpıen sonra, Yakın Sark pr ~ 

z rları hakkında )"&pılacak hir ikusadi 
tanz.İfll()c, kimlerle karşıl.,,mnmı:ı: ihıimr 
li bulundu" uııu, şımdiden bilmemizde 
ancak fa da dır. 

Kara il , bize, hu husıı.~ta d;ı, hiJ'(l..lı 
umlu •e fa\dalı n lümaıı vcrmı~ btr' 

n uğundan, vazıfc mı )apmıştır. 

Bir kere, dün)ıı )"llhu<liliğinin bu 
harpte ornanıış olduğu mi söz onıind 
tutulacak ve yahudilerin bazı Auupa 
nıemlckctlcrindc maruz kaldığı muamele 
h:ıtıra geıirilecck olursa, Fili tin'ddd 
"Yahudi )'Urdu" na 'e bu yurdun, Bal- k 
four be~annamesindcn itibaren bC) nelmi· 

Maf"yede tôyinler 

lel hasın ve pnliıika il.leminde U)'lndır • 
dığı akislerin <le gii ıerdiği üzere, art • 
ına'cta olan etıemmi)etine ehenımi)ct ,er. 
memi)'C' imkiln )oktur. Binaenaleyh, bu 
d:lva hakkın.ta, bizde de, bazı ıcrkikler 
yapılmış ve hazı eserler neşredilmiş ol -
malıdır. Bu işler, araını1dan biri tarafın· 
dan yapılarsa, bu hususta l:lzım olacak 
malümatı bir ıakım tercüme eserlerden 
uıkihcımemi1e elheue tercih ediliyor. 

.f'alw füiaMA de,i.p ıeçtijimi;ı 't.«ı 
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unus'tadağ 

t-

mevzileri 
zaptedildi 

Libya' da İngiliz hücum 
kıt alan imha edildi 

i . 
Sirte' de izaç teşebbüsleri 

suya düştü 
lderlin, 23 a.a. - BuınJnıkü reı1ml tel>-

k ııore L!bya'da dllıomamn hücum kı· 
ları imha edlhnlştlr. 
'runUB'ta alman - ltal:yaıı muhareb<: 
!\tpJan dUenuı.n kuvetlcı1ıı1 inatla mU· 
lııa ettlklert <lak mevıllerlndE'll çıkar
ltlard.ır. Düşmandan blır cok esıır ve 
U7 eme alırunıe ve bir stlval'I kıt.ruıı 
~adalın C'<tllmtştlr. 
Bougie'nln clö~sunda blri 120.000 to
tölU-k bir yolcu vaı>uru olmak üzere 
biU"lik nakliye ll"misl alman sa va• 

~lan tarafından yapılan bir akında 
llllmıllbr. Bu ır«nll- ka)"bolmut na· 
hyı" bakılflb!Ur. 
tı.ıhı ııece Bone l:lrnanındakl te<l.• lı>I'(' 
'll)'tr'dE'kl btr hava UMU bomban'lı-

edllm lışt lr. 

ltalyan resmi tebliği 
~a. 23 n.a. - İtalylln umumi ka -
Ahının tebl1ıl'l : 

l'ıınu,.'takl Ltalyan ve alman kıtaları 
t>t il mevzii carpl.$lTlalardıı.n ıKmra 

1 kn.zıı.nmışlnt" ve düırınan taratın • 
inatla müdafaa edilen dat mevzi • 

lıu zaı>tetmlşlcrdl.r. Dil8manın karşı 
mıarı püskürtUlmUetilr'!' Düşne.n 
esir ve ganlmeot e.lınmıstır. 

r-ı.e bölRcsill<le dilsmıının ızac te 
s!Prl akamE>•e utratılmı,tır. 

Cn.ksa var bataryaları 2 lnıılllz u<;a
sümı lıst Ur. 

:'Ulyır sulnrında llıgll1z - arnt"rlK.:ın 

r kıırJlell'rLn(' htieum eden alman 
bti\-Uk ticaret ır~l&l:ı:le 

aaır ı.urette ha.sara ua • 

DAK İ KA 

~ceyarısı neşred ilen 

bvyet resmi te bl iğ i 
!IQv>"et Haberler Bürosu dün aecıe ya· 

1 fUnları l>ildirmiştirı 
itina Don höl~e~inde kıtalıı.rımızın 
fruzu devam etmektedir. 23 ilkkirıun-
skerlerimİ7 hu bölgede 20 • 30 kilo
e ilerlemişlerdir. Yedi günlük mu • 

!erden ~onra kıta.l.a.rımız 115 • 165 
lrııetre ilerlemiş bulunmaktadır. Yeai-
10 - 50 me,.klın noktayı p:eri a.laııt-
ır. BunJann içinde mühim noktalar· 
l\m'UŞİno, B:tranyikofka, Novosyo • 
, Alhoviyerog, Olşinskaya, Sölin.~ 

hölJ?e merkezlerinden Valoşino ve 
•>nıt}-n1ka}'11 vardır. 

·aç ~ ilkkinunda 16.400 t"İr alınmış • 
cir. 16 • 23 iJkkinun arasında kıtalamnı
eli, ı.ldıkları esirler 36.600 ü bulmakta • 
.ık· Aynı tarihler arasında 143 tank, muh 
ser ı;apta 1B05 top, 2849 mitralyöz, 2000 

hatik rüfek, fll.399 tüfek, 7.414 oto
et 1, 1.151 moto iklet. 5800 at ele ııe

de, 'ıııiştir. 85 uçak, 120 tank, 235 top, 
a • ~ fazla otomobil, cephane tıı.sıyan 
hir ~ral>a imha rdilmiştir. 
ut h ıl\dcllnunda clüraıan harp mC')'<ia -

lanı, R:OOO e >-akın asker ve su\:ıf.y ölü 
t • '1işttr. 

·ki 

j~~lanada'dan İngiltere'ye 
na• 

ncii bir kafile daha geldi 
etıı 

h111 h'""•· 23 a.a. - Kanadalı binlerce 
" • , icadın ve büıün müttefik mil~et· 
de ıtıen•un muharipler geçenlerde Ka· 

eki ~ahillcrinden bir limındaıı vapura 
lu ve lnı::ilıere\e varmışlardır 
eri birlikler halinde en kılabalılc 

liş- arılarınôı il" bılŞ huıahakıcı ka· 
hü- ~. bulunan 10 uncu Kanada ha,ta· 
ll't', ~damları idi. 
en-tTıı kafileılen }acdımcı kıldın müfre· 
eıı4t bailı ıoo ki'i ile piradc, ıank ve 
laf'l\..var birlikleri de bulunuyordu. 

ki ......................... . . ... \. 
nJıı 

Ü(ÜK 015 HABERLER E 
• 111 ••• • •• 111 ••• • 1 1il11 . 11.' 1,, 

adrit, .?3 a.a. - Daııımatka ile Slo· 
arasında !> ma)'b 194.? tarihinde 

ıf anmıı ol11n ticaret aıııa,mas. 15 şu· 
de, ~13 e kadar uz:ıtılmışuc. 
Jet slo, 23 a.a. - N.,rveç'lc İtalya ara· 

1913 •enesi için muteber olın:tk il· 
J>ll'. ~ır tk:ıret anlaşması imzalanmıştır. 
a.c.h ~ç'le MaC11ri~tan arasında da 1943 
m.'I' tin yeni hir tica.ret anlnşma~ı yapı· 
de, haber nrilm~trdir. 

hurg, 23 ı.a. - Slovakya curnhur· 
hr. Ti~o veni Hırvat elçhi M. Lok· 
i kabul etmiştir. Yeni elı;i cum 
ıint' itimatnıme•ini vermitti.r. 
\, 2~ a.a. - Oün şimal aıırına ikı 

dnlufü fransıı e•iri ielmi$tir. Ser 
~ırakılan hu e'ir\er noel yortu1arını 
ti ile hirlikte ı:eçirmek üzere der· 
tnılekeılcrine f:İtmişlerlir. 
dra, 2\ a.a. - Vichy radyosunun 
ıliğinc ıwre, Alrnanya ile hiç ddll 
1 senelik ı, mukılvelt>sİ Jmnlıyan 
t., ~en(li1< kıtmrılarındald hizmet• 
1!tı affcdilerekJerdlr. 
~5 • Aircs, 23 a.a. - İsp&n>"I el 
1ıı Oriarıtin hariçiyc nuırını ziya 
~ek ,ifrcli re~mi nıuh11bereler hak· 
lkonulan tah<litlerdeo dolayı prote<
"lllunnıu5ıur. 
'aıro. ı~ a.a. - Şili ayan 111ecli<i 
tıin harici siyasetinin beş ıı:iıli 
aıüı,.&;.emiııe karar v~oı.ijtir. 

Mihverciler 
Sirte'yi de 
boşaltmışlar 

• 
Mayn temizleme ve yol 
f amiri işleri ilerliyor 

Tunus'ta taarruz 
hazırlığı mı ? 

Londra. 23 a.a. - Royıer ajansının 
8 inci ordu yanındaki hu~u5i muhabiri 
bildiriyor: 

Mihver kuvvetleri Trablus'un küçük 
bir köyü olan Sirte'yi boşaltarak çekil· 
mişlerdir. Mihver kuvvetleri Şebrilme:ı:'e 
doğru çekiliyorlar. ;\foıorlü ingİIİI kH..ı· 
lan da düşman kuvvetlerini cakibeımı:k· 
ıeclir. il inci ordu kuvvetlerini topladı• 
ğından şimdilik muhareheler olm~makta
dır. Sahil )'Olu ile diğe: kum yolları iler
liyea inıt.iliz piyade~yle ve iaşe kolla
riyle doludur. İnıtiliz i<tihkimcıları $1l

hil yolunun iki tarafına düşman tarafın· 
dan konulan ~on marn:arı da tt"mizlcme· 
Ae devam etmet<tedirler. 

Sekizinci ordu Sirte 
batısında 

KahtrC', 23 a.a.. - Dün akşam 
Ce1'hı>.den gelen haberlere göre 8 
inci ordu şimdi Sirte'nin 88 kilo
metre batısında bulunan Buerat El 
Sun'a rloğru ilerlemekte' ve Rom
mcl'lo nrtçılarını vakınrlan hırpala. 
maktnclır. 

Kahire resmi tebliği 

Kahire, 23 a.a. - Orıa-Şark İngiliz 
harp tehliği: Dün, keşif kollarımız faalı· 
retlerinc <levam ermiştir. Mayaların a -
yıklanma.\I ve yolların ıaıııiri menımınİ)"et 
verici bir tarzda devam etmektedir 

Lib)·a muharebe meydanı üzerinde ha
vR faaliyeti küçlik nisheılt"rde cerC) an eı· 
mişıir. 

21-22 ilkkinun ~ece~ı deniz uçakla -
rımız Sicilya'nın hatı açıklarında diı~ · 
mana yaptıkları bir hücumda bir diişman 
ıicarec gemhi ile daha küçük bir him3ye 
J<emisine tam isabetler ka>deınıi$1erdir. 
Ticaret ıtt-misinde yangın çıkarılmış, hi
maye gemisi l:.e hücumdan sonra ıama

mirle kaybolmu,ı:ur. 
Aynı gece, bomba uçaklarımız Tunus 

limanında ~emilere en 87 iki ram İ'<lbet 
kaydetmişlerdir. Siddedi itıfillCdar ol · 
mu$ ve ıı;emiler batar hir hale J?elmişrir. 

Uçaklarımızın hep.,i bu harekltıan sa· 
limen geri dönmii}tür. 

İngiliz gece avoları, pazarte'i gecesi 
Bingu.i'ye hücum eden 12 kadar düş -
man bomba uçağınd:ın üçünü düşürmüt
lerdir. Dördüncü bir alman uçağı <b 
karşıkoyma bataryaları tarafından dü~ü
rülmüşrür. 

Son 7 gün içinde müttefik uçakları 
harbin başındanheri her hanf?İ bir hafta 
1arfında batırılandan çok fazla dü,man 
r.emisi hatırmı~lıudır. 

Batırılan mihver gemileri 
Londcll, 23 a.a. - Amirallik dairc~İ· 

ııin tebliği: İngifü denizaluları, Tunu~ • 
Biıe.rıe böl~esinde mihverin iki ııcnıhi· 

ni torpillemiııir. Bu gemilerden bir ı.a
neM batılrkeıı aöriilmüş, diğeri de muh· 
temel olarak bıtmıJtır. 

Başka bir İngiliz denizalmı, Sarduo
)'a'dıa U.gliari ac;ıklarıodı himaye altın· 
da M!)·rrden bir gemi kafllesine hücum 
ctmi~tir. iki iaşe gemisi de, her biri ilci 
torpil habeti almıştır. 

Tunus'ta taarruz 
hazırlığı 

Nevyork, 23 La. - bu abalı.ki a.me • 
rikan gazeteleri General Anderson or . 
duı.unun Mecıelbab etrafındaki ha.li ara
zide ileri nart'kere geçmek üzere bulun -
duiunu lıabt>r veriyorlar. Nevyork Tl . 
mes gaıete~i. müttefiklerin Tunus'a kar· 
)1 caarruıa lıır7ır olduklarını birinci ,ay·· 
ra .. ındoı bü)ük başlıklarla bildiriyor. l)j. 

i;er g3'eteler de a)'flt müıalealarda bulu· 
nurorlar. Dün akşam radyo spitçerleri 
de Tunus'a karşı 5füatli bir hücuma l(e • 

çilmesinin beklenebileceğini ,Ö>·lemişler· 
dir. Bazı \f>İkerler de inı;t"ilİ7 Komando 
kııalarının Bizene'in altı buçuk ki!omet
ra yakınlarına kadar yapııkları akınlar • 
cl11n babseımi,lerdir. 

Fransızlar Kairouan'da 
bir hücumı. püskürttüler 
Londra, 23 a.a. - OUn akşam gec 

vakit Faı:ı radyosu tarafnrlan ne~re. 
dilen şimal Afrika müttefikler umu
mi lcaraR!hı ıebliıli: 

Fransız kıtaları Knirouan kesi
minde eehre karşı yapılan bir mu
kabil hllcumu piiııkilrtmUıılerdlr. Bu 
şehri fransı:ılı11 hir müddet ·evvel 
iı;.,.al ,.•miqJ,.rdi. 

Uçıklıırımı:ı: bir t.ıraftan keşif 
faaliyetlerine oevam ellerken dlı:ter 
ıaraftnn mUtıeflk avcıları lleri böl. 
r- ııslerinrle ll<'arak dll~mnn top<'u
•11n11 ve •a~ıtlıırını bomhıılamıthr. 
İki bomb<' uca~ı düşUrnımu,ur. 
Uı>~k1nrmızclan biri flsstlne ılönme. 
mi1Jtlr. 20 ilkki.nun gecesi 3 Cliis
man uçnı::-ı clliııUriilmllııtUr. 

Koni Jordana 
Madrid'e geldi 

Madrit, 23 3a.a. - l.izbon'dan dönen 
l>panya hariciye naıırı Kont Jordana diln 
İspanyol • Portekiz hudur ista')'onu Ba
ılajoz'a gclmi~rir. Kont Jordana'ya t~pan
ya'nın Lbhon elçi~i ,., gener11l Fnınko

ııun karde$İ !'v •. Nicolas refakat f1.mcl.:tc· ı 
lir. Hariciye naiırı Badııjoz'da mülkt ve 
a~ked erkArı tarafından kıLr§ılanmı~tır. 

Amerikan torpil uçakları 
uçuş halinde 

Münih'e 
yapılan 
akınlar 

(Ba~ı l inci sayfada) 
gece 3\'CÜarı havalanmışlar ve bir ıcece 
evvel olduğu ı.:ibi bulutların üzerinde 
hava çok açık olduğundan 11çakları
m11Ja ,,ıvaşa ıutu~muşlardır. Birçok çar
pışmalar olmıı, "e hiç deiiil~c iki düş
man ııv"~' talırihe<lilmişcir. 

Almanlara göre 
&>rlin, 23 a.a. - 21-ıı ilkklnun ge· 

ce.,i in.ıciliz uçakları Münih Ü/erine y.t('>· 
ııkları akında a~keri hakımdan hiçbir 
muvaffakıyet dde ec.lememi$1erdir. ().!';. 

B. ajamının Öğrendiğine ıcöre, alman ge· 
ce avcıları ve uçaksavar bataryaları 12 İn· 
ıciliz uça~ını <luşiirmü~lerdir. RunlJrıa 
8 i 1 an,asıer tiı>inde dört motörlü hom· 
ba uç~kloıriyle Stirlirı~ •·e Halifax tiple
rindeki homba llÇ:tklarıclır . fngifü hava 
kuv,ulcri bu .2 uçakla birlikte mürette
baıından en az 80 kişi ka)·hctmiştfr. Bu 
kayıp inı;iliz !ıonıhalarının >arıtııh hasa· 
ra nanran <laha chenımireılitlir. Hava 
muharebelerin..- İştirak eden bütün al
man avcıları ü~lcrine dönmüşlerdir. Bu 
suretle diişmarı 36 saa, içinde .U uç.ak 
kaybt'ımişcir ki bunların bü>-ük bir kıs
mı 4 motörlti ağır homba uçaklactdır. 

Alman resmi tebliği 

Bedin, 23 a.a. - Bugünkü r~mi teb
liğe ı:öre. ayrı ayrı uçan in~iliz uçakları 
dün ve dün gece Almanya'nıo şimal bau 
tara.fların~lA ban ycrlert' tesirsiz iza.ç a · 
kınlllrı yapmışlardır. Bu akınlar t><,nıt ın
da hir dii'1T!an uçağı fransız ~ahilleri üze. 
rinde dü~ürü!mü~ıür. 

Savaş uçaklarınıı:r. cenup İngilterc'de 
birçok 1elıirlcrc yangın ve infil~lk bom
baları aımışur. 

17 ilkkiinunda hir ing-iliı baltalama 
kııası Rordı:aux civarında pllnlarını ger
çddeştirmiye vakit bulmadan imha edil
miştir. 

Cenevre'de ölen faşist 
gençleri 

Roma 23 a.a. - Fa~ht parıi~inin re~ml 
gaıecesi, Cenova ')·a yapılan son hava. a • 
J..ınlarında 6 faşi,c ~encinin, feHlkeıe uğ
rıyanlara yardıma ko~rken öldüklerini 
yazıyor. 

l~gal altındaki yerlere 
yapılan hava akınları 

Londra., 23 a.a. - Hava Nazırlığının 

News Chronide' e göre 
------~-----

Almanya'nı r. 

Uzal<şark'ta 
hava al<ınfarı 

bundan sonraki J 1 .. K lk"'f 'd 
h d f 1 

. d. ;> apon ara gore a u a a 
e e erı ne ı r. ı · b .... k 1 kt uyu yangm ar ~ı ı 

Loallra, 23 a.a. - News Chronic
le gazetrsiııin siyasi muharriri yazı 
yor: · 

İnanılmıyacak bir hareket telıik
ki edil,;e bile Hitlerin en yakın 
taraftarlarını ve Avrupadaki bita
raf hUkUmetleri hayret verici sıya. 
si bir darbe ile ha1•bi kazanmağa 
muktedir olduğu hususunda iknaa 
çalıştığına şupne yoktur. Bu hay
ret verici darbe Almanya ile Sovyet 
Rusya anısında muııferit biı· sulh 
müzakeresinden başka birşey değil. 
dl. Ru;oları sulh miızakeresine gır!ş. 
mcğe icbar etmek ıçin, Almaııyada 
dolaşım şayialara göre, Sovyet Rus.
yayı doğudan Sibiryaya karşı yapıla_ 
cak bir tııarruzda tehdiıletmek isle
niLmektedir. Bu suretle H.usyayr 
bertaraf etlen Almanya bütün kuv
vetleriyle batıya yilkknebilecektir. 
Almanyanın batıda yapacağı ilk 

iş Akdenizi tehdit altında tutan 
mUttefik tehlikesini ortadan kaclır
mak olacaktır. Hu ilkbaharda İspan
yanın rıza~lle veya rızası olmaksı
zın İspanyadan geç1"rek şimal batı 
Afrikaılaki mtittefiklere kar§ı yııpı
lacak bir hareketle haşarılacaktır 
Bundan sonrn hava yolu ile vuku -
bulııcak bir istila neticesinde İn"il
tere'ye inclirilecek al;ır ılarbeye :;ı. 

ra gelecektir. 
HiJerın bu tasavvurlara bizzat 

inandığını söylemek bili' güç olstı 
gerektir. Filhakika Hitlerin ışının 
içinden haylı bir takım projelerle 
çıkmak istediğini mi yoksa ıaraf
tarl~rının imanrnı ve Almanyanın 
:ı:aferlne olan güvenlrrini kuvvetlen
dirmek mi arzu ettiğini k<>stirmek 
güçlilr. 

İsve('fe bir~ok ihtiyatlar 
silah altına alınıyor 

Stokholm, 23 a.a. - Bugiln bura
da öğrenilıllğinC' göre, harbin lnkışaf 
!arının tahmin etlirdi~ı g-ibi nııllet
lt>r arıı81 aııkl'ri 4lurnmcln siiratle 
deA'işlkllkler vukua ı;ıoel111es1 ih!:. 
malini itibara alan İsveç hUkümf'ti 
hu kış ve öntlınUzdekı ilkhahard:ı 
askert hazırlıkları bir kat daha art
tırmağa karar vermiştir. 

Bu tedbirler cUmlesinclen olarak 
müteaddit ihHyııt tltmenler kısıı dev 
rt'ler için silah nltına alınacaktır. Bu 
devTelerin umumiyetle birer ay sürt> 
ceği tahmin edilmektı-dir. 

Genera 1 Alexsander 
Kıbrıs' ı ziya ret etti 
Lefkoşe, 23 a.a. - Ona-Şark fngifü 

Başkomutanı General Alexander, Kıbrıs 
adasını ziyaret etmiştir. Generale kur · 
may •ubaylardan bir grup refakat etmiş. 
ıir. Ziyaret ansızın yapılmı,, uçakla ~e· 
len General müdafaa tc~i~lerini yaya ola· 
rak teftiş etmişrir. 

ıeb!iği: Av uçaklarından mürekkep te~ • 
killerinıi:ı: duo gece fran..a ve Hollan<la
da demiryolu hedeflerine hücumlar yap
mışlıırdır. Bu geniş hücumlar esnasında 
birçuk lokomotif hasara uğraulmışıır. 

Sahil muhafaza •ervislerine mensup 
uçaklarımız Hollanda adaları açıklarında 
bir düjJD.ıO kafilesine hücum etmişlt>rdir. 
Orta çapıa iki düşaıan iaşe gt>misinc İsa· 
betler kayd~ilmiş ve hu ıı:emilerde yan· 
gınlar çıkarılmışar. Sahil muhafaza ~er· 
vi\ine mt'flsup bir uçağımız kayıpıır. 

İ n gi lizler Akyab' a 

bir akı n yaptıla r 

Yeni Deihi, 23 a..a. - Japon uçakları· 
nın Kalküta'ya yapuklan yeni akın Ü· 
?erine neşredilen tebliğde şöyle denil· 
mekıe..lir: 

22-23 ilkkioun gece~i düşman uçak· 
lan Kalküta bölı:;e~i üıerine kısa bir hü
cumda bulunmuşlardır. Akına i~tirak e
den uı;akların sayısı a:tdır. Henüz tam 
ve mufa~~al malumat .ı.lınmamış olmakla 
beraber, pek :u: homb'\ atıldığı öğrenil
mişıir. Hasarın ve insan ka}bının az 
olduğu sanılmaktndır. 

Japonlara göre 
Tokyo, 23 a.a. - Cenup bölgelerin -

deki muharebe sahnelerinden bura>a Re· 
len haherler Kalkiita'ya yapılan ~on hava 
akınında elde edıkn muvaffakı)erleri it!· 

yideımektedir. Hu haberlere giire, Japon 
uçakları 20-21 ilkklnun gccc,i Kalküıa· 
ra ve Şicaııonıfa hücum edtrck buraJ .. r. 
da.ki ıc~isleri şiddttle bomharJınıaıı cı 
mişler ve askeri Jı,-deflerde büylık yan -
.ırınl.ır çıkarmışlardır. 

Şiıagong'daki infillklardan birı o ka
dar şiddetli olmuştur ki huyük bir mü -
himmaı deposunun havaya uçtuıhına hük
metmek doğru olur. Blitün Jaıx>n uçak 
lan üslt'rine dönmii~ıiir. 

Akyab'a yeni bir hava 
akını 

Yeni Delhi. B a.a. - Hindi,tan harı> 
rehlilH: Dün, İngiliz av ve h<ımha uçak
ları japon işg-;ıli alıındaki Birnı.rn~a'da 

bulunan birçok lıNlcflere hücumlar yap
mışlardır. Akyaıı'ta hir ,·aı>m bomba ve 
makinclı tüfek are,İ} le h;ı,ar.ı ıı.ıirattl · 
mıştır, Mitha udisinde mrııiirlü taşıtlar 
oılçııktan makineli tüfek hülunıun;ı uiha· 
ıılmış, Gan.ı;rav üıcrinc de horııhalar acıl· 
mışıtr. Ak}-ap gece )eniden h.ınıl,,ıJ,ınnıı~ 
ıır. U\-;ıklarımızın hcfhi salimen iJ,ferine 
dönmiıştür. 

Dün gece, üç düşman uçağı Kalküıa 

hölJ?t·~ioe kısa süren bir hücum raıınıış
ıır. İngiliz av uçakları düşmanı k:trşıla
mak için havalanmış ve alınan ilk habt>r
lere ,:öre hava muharchclerinde iki düş· 
ınan uçajı hasara u~ratılmıştır. 

Rengale körfe1inclc faaliyette bulunan 
hir cleniz müfrezemiz, 20-2 l ilk kanun ııe
ce~i Sumatra aduının şimal ucı.ında kain 
Sabanı:ı;'daki a.~eri hederJere şidderli bir 
hava hücumu yar>mtJtır. Rirçok iııfüak 
Vt' yangın müşahrde ~ilmiştir. Uçakla • 
rımızın bt>psi fu.lerioe salimen tlöıunüş
tür. 

KaPküta'da ölenler ve 
ve yaralananlar 

Yeni Delhi, 23 a.a. - Şinıdir·e kadar 

alınan habt'tlere ~öre ja.pon hava kuv • 

vetlcrinio Kalküta bölgesine kar~ı yap • 

tıklar• ilk üç akında 25 ölü ve 100 den 

az yaralı olduğu te~hit edilmisıir. Ma<ldi 

hasarlar hııfiftir. Bir kaç ranı;tın ı;ıkmtş

~a da bunlar ~üratle söndürülmi.işıür. 

Ahali •muneti tam bir şekilde muha.fa • 

za etmiştir. Hiç hir bo1altma yapılmamış. 

nr. Bütün majiazalar ve iş yerleri her za· 

manki gihi açık kalmısur. Akınlarda kul
lanılan japon uçaklarının sayısı her akın

da biru daha valmı~tır. 

zs_Y .... -.ISl--A·---
Yersarsımı 

felaketi karşısında ... 

On binlerce )"urıtaşın canına kıyan, 
binlt>rce oca~ın 'liıune,ine }'Ol aç:tn 
Ir:ı:iııcan depn:nıinin yıl<l1.inümüne 
rastlı)a11 bugünlerde Big.uliç ve Sııı
dırgı'Jan wnra, Tokat çevresi de yer· 
.,.ınımının l..urkunç •İllt"Sine uğradı: 
Erbaa ve ~ik,arJa, ycr..arsımından 
kurtulanlar, ~imdi toprak altında ka· 
lan sev.ı;.:ili yakınları için gfüya~ı <lö· 
kiı)·urlar. 

Onların hu aularına bütün millet 
de iitirak etmekte, onların bu ıe~sü
rünii her yurwış kendi tee•siirü imiş 
silıi, can<lan payla~makıadır. 

Zati, fclakcH· uğrıran halkın duy
duğu acı ne kadar derin ise, bunun te
selfüi de o kadar çabuk ve ı.tı.-ni, ola· 
rık gelmiştir: Milli Şef, felakete ui;· 
rıyan halkı ~cfkarli sözlerle ferahlan· 
dırmı~. yar<lımın geleceğini ve yıkıla
nın yııpılacağını halk onun ~al:lhiyetli 
ağzından öğı ı:nmiştir. 

Gelen haberler, Erbaa'nın çok za· 
rar gördiiğünü hildirmektrdir. Fakat 
rardım faaliyeti de hemen başlamış, 
ordu ve re>mi makamlar, yuva\lzlara 
~mık döşek, yİ)ecck,izlerc bir kap aş 
bulmak için hemen harekete geçmiş -
tir. Sanıntıyı tllkibedeo vangın sön
düriilmüştür. l'elakeı yı:rin<lc ha~ekete 
j(eçmi~ olan 'ıhhi yardım ekiplerinden 
başka, yeni ckıplcr, bol ilaç ve malıc· 
ıne ile yola çıkmış hulunuyor. Trenler 
ve motörlü ta$ıtlar, yıırahları civarda
ki şehir ye kasabalarda ç:ıbuc:ık kuru
lan hastanelere ta~ımakt:ıdır. Felaket 
kar~ısında daima tek vüc:ııt olmasını 
hilnıi$, nıüşrcrck diişmana karşı oldu 
ı::-u kadar m üşterı:k afete karşı da her 
ıaman bir tek fert ı?ihi ~av:ışmayı şıar 

~inmiş olan milletimiz, hu sefer dt> 
ı.ıii1el hir ıe,anih iirne~i verml'ktedir: 
Samı.un gevrc>inio ya.z.lıiı ve hemen 

I 

.ı 

J .. 
5 

' 
7 

' , 
/c 

fi 

t-+-+~ 

Yeni bulmacamız 
SOLDAN SAÔA: l) Akd<'ni?.'le Kızılde • 
1\17.I blrtblıine hatlar_ 2) Terırt Yti7.Ü • 

mUzUn blr lrnımı, ~I'!d yere ııe • 
rillr. s > Bir Roru E'd11 tı, non~n kısa ıek
ll. 4) Tt"nıl Am<'rlka'da l>lr ada, hatır • 
lama. 5) Su kabı. 6) Duman kiri. p.:rıkılı 
cı~-un. J,arıet sıfatı. 71 Blr spor, cayırlıır. 

8) At.eş tııtmıyn mahw• Ali>t. mevC'Ut. 
9) Gölge, duman yolu. 10) Vıılde, klorı.ır 

clll ~odyom, hfr renk. 11) Onnrnıa. 

YUKARIDAN AŞAÔI; 1) Yı.mımlstan'da 
bir ;ıehlr. alAturka mu9lk1. 21 Şi>hret, 

hayvan gıdası 3) Bir yUn11n mabudu 
ytırily~mk. 4) Tersl 11.00. hııp. I';) KEırR • 
ck>n1z kayıtı. tPııı! bir hoyvnn. 6) Siyah 
blr mııddP, aydınlık vaeıtnıarındıın . 7) 
Deı>O eocııımıs, t~I nişane. 8) Tt>rıtl yü

:ı:Un b1r kısmı, t:ers1 rrıın"'"1zca vaput". 9) 
Atıl'kllr, tere! meytl!i. 10) Btıı- nota, bt<r 
musl'kl A.lelıl. 11) Bir atac, fasılA. 

Dünkü bulmacamızın 
halledilmiş şekli 

SOY.DAN SAÔA: 1) Vladlka!kas. 21 Ay. 
3) Adanıı. Sl'dld. 4l Ok. !il tıa, kı•. an. 
ııı Bakıı. araba. 7) Ar, ana, ot. 8> Al 
!ll Hab<>r, armut_ 10) tı . lt) Mar~mRt· 
ı-W\, 

YUKA.R.II>.AN .AŞACI: 1} J:ibrahlm. 2) 

yanı başındaki Hılya$ baoyolatiyle 
bir dinlen.mt' yeri olan Lldik, simdi 
bir nevi tran~it merke:ti halindedir: 
yaralılar buradan civar $ebirlcre ve 
kasabalara gönderiliyor. 

-tr * * 
Demiryolu üzerinde, Niksar ye Er-

baa'nın "iskelesi" ola11 Lldik, geçen 
yaz aylarında birçok n~eli yurıca.,la· 
rın tıklım tıklım dolu erenlerden ine
rek yuvalarına dilndüklerini ıtörmüş
rü. Şimdi onların hu soğuk kış günle· 
rinde, hastanelere raıırılmak üıcre tek
rar trenlere bindirildiğini gfüüyor . 

Fakat. yaralar sanlacak, yıkılan 
}"apılacak ve ş1mdi gözleri yaş, yürek
leri acı ile dolu olarak Ladik'ıen _ıteçip 
komşu şehir ve ka~abalara ı:iden fela
kt>tli yurtt~lar. kua bir uman ~onra, 
~ıhhatlerioi yeniden kazanmış olarak, 
dinç ''e zinde, kurulan yuvalarına ka
vuşmak illere, tekrat Ladik'ıco geçe -
cekler ..• 

Bayram günlerinde bu llC1 felakete 
uğrıyan )'Urttaşlarımıı belki de hatır
larından: 

et iyd-i ekber ty/ct/;, bJz matem eyledilı 
mısramı geçirmi,lerdir. 

Fakat feliket §ahasında ocaklar 
~eniden tütmiye başla.dığ1, milddi ma. 
nevi yaralar kapandığı günler geldi
ği ıaman millet~e, hep beraber "i}~-i 
ekber" t<:lect>ğimize şüphe olunabilir 
mi? 

Bu 8Ü1\Ierİn çabuk gelmesini di
lerken, yuvalarını ve yakınla.rıru kay
betmek yüzünden baiiırları yanık olan 
yurttaşlarımın karşı teunüt ve yar
dım borcumuzu da hatırdan ı;ıka.rını
yalım! .... 

SA. - TIR 

La.doııa. 3) Ayale. kambur. 4) ıw-. !5) 

tna.n11. a.rııa . 7l AY&~. Ankara. S) Ara. 
9) Kadana, llllNr. 10). Boluıl,u. 11). Sa.da· 
k.aıt. 

Milli ~elimiz valandaılara düıen 

vazifeleri izah elli 
(Başı 1 ind sayfada) 

besini yapıyorLıc, hcrıı Devletin büıün 
)-iıl<lerini ıaşı)orlardı. Bu µyrctlcr de 
kafi gclmedi. Ccplıc}C erkeğini, Lcphanc 
ıaşımıya ve tarla sünniyc kadınlarını 

.ı:öntlı.:rmi~ ulan fakir eve ı:ıtiror ,.c mü· 
tt."v.ı.zi nesi \J.f\a onun d:ı >Üıde •IO ını 
alı)ordu. Hep lx,rabcr ,elanı.-ıe '..- <-ılnl· 

huri}cce varJık. Büıun fedakarlıklar 
ö<l<--nnıiş oklu, Si~e dün<len tle mi,,.,ıl 'oy· 
li)cccğim. Bilİ>or>unUz ki llükiımct c;ift
c;ilcnlen yeni m.:ılısul<lt: > uzde 25 alJı. 
Dolaşırken bazı kö:ıler ı:ördüm. \ awı
daşlar kendilerfoe >euni)·ecek mal1sul
lcriııi gfüıererek yiizde 25 !erini ııa.'>ıl 

ver;ıcfklerini ~oru)"l)rlardı. Ben ilk önce 
De,·leôa talebi yl:rine geıirılmt:sini ıa' · 
,i>c ertim. "Vacanda~ın ihıiracı •e Jcrdi 
Halk Hiikumeıioin golu onuode<.lir. Va
zifo,.Wi ifa t.'<len vaıa.ndil$ <ladıkta vı: ça
re,izlikte bırakılmaz." dedim. hıt: o tek
lifler bö)'le takibo1undu 'e olun.makta -
dır. Bütün memlekette de ruç bir tı:la)lt 
vuiyete du}Ülmek.sizin hcrkı:~in ihtira -
ı:1 temin cdilmekredir. Görüror,unuı k.i, 
Devletin ı.ellııl<:tİ icabt:uirJiği ,akiı bu· 
»ij,; fe<.lakarlıklar zaruriJir. Bu vazif.: • 
ler, sıra>ına göre, şu Vt:)3 bu bfügı:)c, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iNöNü 
yola çıkmadan 

İstanbul C.H.P. Vilayet 
Kongresi toplantısmrla 
haın bulundular ve 

Kongre e bir 
nutuk verdiler 

ı Başı 1 in ci sa' fada ) 
nıı!;lar ve oj\"l~cn sonra ı:;a.at 
15,30 da J'miııiiıııi Hollrn' i'ni ııe
rl'flı•ndirf'rt·k ('.11.P. İbtanhul 
\'iliı~ et kongrf'ı.iniıı ıtiirlişmcle
:rincl•· hazlr lıuluıımu•lardır. 

şu veyn bu meslek ve)a \anac 'ahibinı: 

ltveı:ı:üh t~b:ekti.r. Bupün ~·iftçiyı:, }ilrtll 

ıiitura Vt').ı c,n.tla fazlJ kı.ilfet > i.ıidı:nt~ • 
bilir. \'ataııd.ı~ Dı:,lcıio taleplerini i>İ 

• Jıllı ~f ~aloıw delcı;ı lcnn 
n' ılııııl'.\J<·ıleriıı hf'~·ecaıuı alkı -
!arı ıı.ra.-.ııııla ~irnu~ler, ı.onırre 
ıııuı.aıı .. rt it rıııl takip bn) urnı~ 
lnr ı; c .. ncuıııeıı ııuı.zbataları o-

> ürı:kle '" i> i ni>etlc karşılamalıdır. Bu 
vatanda herk<", )İn1tli)1: ka<lar L~lllll) ı:ı 
ve hu.ı:ur İ\iııde ka;ı;ıtnınış, }:t)anıı~ıır. 
Bundan 'onr,ı d.ı, da.ima ua, herke, ( um· 
lıuri}ct kanunl.ı.rının hinıa)c,indı: 'c em· 
ııiı cı içinde ~ lı)ıf> kazanacaktır. Her •.ı · 

ıaııdaşın De' leıe karşı 'aıifderini i>İ 
ııiı ctJ.ı:, ciddi ol.ırak iı.ı)a çalı)nııtl.mnı 
i'tcmd• Oı:, Jetin hakkı<lır. 

Arkadaşlar, 

Buraya bir 't:)ah.uıen ~eli)oruı. \'a
t.ırıd.ı)larımı her >erde i}İ halde gör<lı.ım. 
Umumi olarak geniş ve fe) izli İ\tih~.ıl 

i~in çalışmalar \Ok ümiı \erid<lir. Yürek
ler imanla doludurlar. Zihtnler sükunet
li, emniyetli, dün} a hadiselerinin ıeccl -
!ileri ne olut'a olsun, onları >ar,ılmll.l 
bir irade ile k11rşılamı)'a hazırJırlar. 

Son günlerimi tin en bu} ük acı~ı. )"e

ni zclıele feliketleridir. Frıincan ~ar,ın· 
!hından zaten zarar ~örmuş olan Nık..ar 
ve Erbaa'da, yeni darbelere uğrad.ık. 1-lü
kümet bütün vasıtalariyle felaket yerin • 
dedir. Vatandaşlarımızın acılarını paylaş
mı}'ll çalışıyoruz. ).femlı:.ıkeı yıkılan yu • 

vaları süratle ayağa kaJdırma4' için her 
)C)İ >apacakur. Bu sözlerimle derin te • 
essürlerimi sii)lerken sizin asil <luYKU· 
larınızı ifadt> etmİ) oluyorum. 

:\ili arkadaşlanm, 
Kongrenize lıttirak etnw-k ben ııı 

iıl; "n bahtiyarlık oldu. Gördüm ki bu· 
rıı<la nıemle-ket mese-leleri salli.hi~·et
lı> ve a~ık yürekle konuşuluyordu. 
Vatanımız hür vatandaşların dlyan 
olara.k ~alneaktn. FedakAr bir cemi
~ el · n in-.anl VP medeni v&;ıflan gilzel 
lstanbulumuzun meziıyetlerldirler. Si
ze selamlarımı ve sevgllerlmı söyler
kcm blit ün İstanbullu hemşerllerlıme 
dl' se\'gilet'. mi ve saygılarımı blldir
m11k tstiyorum. Sizden Ankara'ya se· 
1!\mlar ve l~·i !ntBbalar götureeetlm. 

İstanbul'da dün 
bir t ren kazası oldu 
lstan:bul, 23 (Telefonla) - Bu sa· 

ba.h 5.58 de Bıtkırköy'den si.ııkeci'ye 
harnket t"<fon tren Kazlıç~e'de yol 
U:t.erinde yl1k ara.bıılari~'l<.• knı·~ılıı.ş· 
ınış, anl fren yapmış Ve bir Lkl VUGOn 
hasara uğraml.'itır. Trenin yağcısı A
li l.Je yoleulardruı Mehme't ağır yara· 
lanm..,,lardır. NUfusça başka kayıp 
yoktur. 

Kars Y ardımsevenler 
Cemiyetine bağışlar 

Kars, 23 <Hu.susll - Kars Yar
dını~evenler Cemi~etl tnrafından se· 
hirdeıki yoksullara yardım maıkı:;aci;y. 
le tert' bt'<filen "yardımst"venler gece
si" esnası.nün miı.nı.-vı değeri cok bıl· 
yük olan blr rozet ~ık arttırmıya 
konulmllt$ ve 21!l2 lirn gPllrmiştlr. Dl· 
~er bafüşlnr \'e öncl"ki gell rle b!rliktl' 
<'l<IC' edilen ha,<;ıJnt 2700 Jlrndıın tıızln 
tutmu•tur. Bu para Kars mPrke'L!ne 
önllmiızdı•ki kış me\·slml kln yeni 
~:ılışma Lmkanlan a<-mış bulunmıııkta
dlr. 

YEN İ Gi NE'DE 

Buna' da Müttefiklerin 

ilerleyiJi devam ediyor 
Mı:lbournc, B a.:t. - Cenup-batı Pa

sifik mütıcfiklcr umumi, kara.rglhınıo 

ıı:hliı':i: 

Müııefik kıcaların Buo:ı'daki ilerleyişi 
düşmanın gö,ıcrdi~i ümihizcc muka\t· 
mı:tc rağmen de,.ım etmektedir. Bu iler-
1e)"İş diişmanııı çok iyi lıanrl:ınmış mı:'· 
zilcri tlola)•ısi)"le ağır olnıu~ıur. Miiııc

fik ha'a kuvvtılcri kara harı:ketlcrini 
dc't~klemı.-ktedir. 

Jlomba uçaklarımız Yı:ni Gine'nin şi· 

mal 'ahiliac doi:n. ııi<lcn bir düşman 
vaılurunu baıırmışlardlr. Hava kuvvet· 
lerimiz Timor0 da düşman tesislerine de 
lil<ırruz eımişkrdir. 
Tenıiıleme harckt'tleri Eodaio<lcre hur

nundıı da devam ctmckt~ir. Müııefik 
kuvvetler Sanananda )'olun<la jap0n mcv .. 
ıilerine karşı 500 metreden fazla ilerle .. 
mişlcrdir. Miiııefikler şimdi japon mu
kavc!nt!'C merkezinden 10 kilı,mctredcn 
cl:ıh:ı az bir mcsaf~-de bulunıı)·orlar. 

Ameriknn uçakları cl•i1nıao1 Ambona 
nelıri ajiııııd.ı lıırpa.Jıyan akınlar yapmış

lardır. 

* Melbourne, 23 ı.a. - Cenup • bau 
Pa~ifik müttefikler umumi karar~ının 
tebliğint> göre, müttefik bomoa uçakları 
Yeni Gint' açıklarında bir japo.ı ricarcı 
gcmi~ni batırnıışlardır. 

Başka müttefik uta,kları Timor aduın
da Vile de• Alies yakınlanndJ japonla
nn kurdukluı tesislere ıurruzlarda bu· 
lunmuşlardır. 

Butıa çevresinde müttefik kuvvetlerin 
ilerleyi§i devam etmek~. 

kunduktan ı>0nm rciı;teu söz a
lıı.ra.k delt·gclcr, dinle~ ıciler ı; e 
bina ılıı,ında to1>lana.n halt.. ta· 
rafından ı.ıl. •ti. .ııJkı)lanıuı bir 
nutuk s<İ:I' leınişlndir. 

l\lilli Sd '<ode rlni lıitirdil.tcn 
.,onra geııo <lclt>g••lcrin, clınle)i
l'İl"riıı "'" hullrnı lıararctli te
ıahlirlt>ri araı;ııııla Dolıııo.lıalıt,c 
sarayına. dcinnnışler \ e ı;onra 
.. ıınt 17.22 de kalkmı hususi tren
Jeril il' AnJ.nra'ya hart•l.Pt hu
) urm1t'!larılır. 

)lilli !';ı-f, Jla~·darı•n.'>n garın· 

ıla İstanbul \'alisi, C.H.P. tstan· 
bul idare Heyf'ti Reisi, İstanbul 
Komutanı ve Örfi idare Komu· 
tanı, Emııb ı·t Miiıliiril, mülki 
n• a'>keri t•rl;fm H" kalabalık bir. 
hail< kiitlr"i t.arafındnn ııı"l'.urlan·: 
ntı!)lardır. : 

lstanbul C .. H. P. vilayet: 
kongresinin çalışmaları 

tı.tnnbul, 2S (TelPfoııln l - C. 
il. l'. İstanbul Viliiyrt kongret;İ 
bugün 15.15 lt• Eminönii Halk
"'·i'ndc ilıin<>i toplantısını )alt
tı. 

'1 oıılant ulu hesuıı, h ıt <'1' ve • 
dilek Pn<'iinu•nl111'iııin rıwnrları 
okundu. 1!14S ve J 911 nıali ),lı 
but~·p.,j tt>tl,ık "e kabul edileli. 
Bu ıııüııa-.ebtıllı• ı;i;z; a.lan l'rof. 
\"aı;-m: Abadan blit~'C gelırınin 

arhrılnıası kin 3eııi sı•c;ilı•celc 

idare heyetint• (lİrl.'l<tifll'r 'eril
mesi dlleğlndt• hulundu. Bu sı

rada konKrede bulunan l\lilli 
$et söz alanı.k dC'legeler rn din
le~·iciler tarafından şidclı•tlt• al
kL'!lıman nutuldn.rmı sö~ lrdilt>r. 

İkinci edst>.de siiı alan hatip
lerdı>n Em.in Ali Duru .. oy milli 
birlik, 1''a.hrt•ttin Kerim Gcikay 
milli nUfıı ı.i)~tine zarar ve
ren 11()11ya.l amiller ve hnrı• so
nu ldn Parti rrıork.-zlnrle bir 
sonal tetkik komitesinin tt>.sisl, 
evleıuncl.Aırin teşvilo, eve içki 
girme inin nıeıı'i mE>no.uları üze
rinde konwttular. Toıılanhlara 
yarın da de,·am edilf'<'c-lctir. Di
ll'k t'ncümPninin bugün lmbul 
edilen raponında 'IS11ator3 omla
rın diler adalardan kaldırılarak 
lif') IH.'liada'da toplanması, ada 
ı:amlarıııa ürız olan ha..,talılcla

rın bertaraf edilmesi, bir yapı 
kooııeratifi kurulına.'iı, on :•nl 
sonra yapılacak olan İstanbul 
f,.tlılnin h<'s l·iiziinı-H yılılciniimll 

hazırlıkhnı il'in ı.;imdhll'll hir ko
ıni,..,·on knrıılınası, ıulalarıla a
ııartınan yaııhrılnıaması, nll<dh
s17 miina ... l'hc•tlerıfon doj:;"U<'nk ço
<·ııklıınn "kanıınt l1inıayf'.Sl , J{adı
l<ii)·il'ıw !\filli !';ı•f'in hir Jıc••·ke
llnln ıfil<ilnır'>İ, luıza köngT<'.lerl
nin iki ,·ıl<ta hir yapılması gibi 
isler \•anfır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

M. Tiso Slovaklara 

hitap etti 
Prc~burg, 23 a.a. - Cumhurrcisi Dr. 

Tiso, Hlinka parıhi merkez komitesinin 
bir toplaomıoda söylediği nutukta r>ar
ıioin bücun Slovak nııllc.-ti ile mıbtak.il 
Slovak devletine i~ıınaı cmğini belin· 
mişıir . 

M. Tiso ezcümle dcmi$tir ki: 

Slınoık milletinin ıercümanı Hlinka 
parıbidir. ı\1 illetin en kıymetli varlığı. 
nın mu~tıı.kıl Slmakya mefhumu olduğu
nu ıakdir cdcnkr hakiki 'e milli)etçi 
Slo...ık adına hak kaı.aoırlar. 

SJo,akra'nın bür-iık Almao)11°ya isti
nat etme,; milli Slmak ülku,ünun zaruri 
icapların<landır. Milli ıilı..umuz, biıi mil· 
let ve dt'Vleı <ıf:ı.ti) le müstakil bir V:tr· 
lık olarak tarıı}anlara bağlar. Adolf 
Hirlcr'in ~c\·k ve idarC'<indc.-ki bü} ük Al· 
manya Slovakya'yı müstakil bir millet 
ve devlet olarak tanımıştır. 

Romanya'nın 

Yunanistan' a 

yardımı dolayısiyle 
Bükre~. 23 a.a. - Butun Romen ~e

ıelerı. Romanya hukıimccinin Yunanis
ıao'a lıldİ) e etuği hububatın min:ısını 
helirtmckıe ve bu hareketiyle Romao)<a· 
nın karı ve dii:ı:r maddi foilakarlı\\lan)·le 
yeni dünra oiıa.mının .kurulma ında di .. 
il.er Avru11a milletleriyle sıkı işbırliği 
halinde yaşamakta olduğunu ishat etti
ğini }'llmıakradır. 

Gazeteler, Roman>a'nın bu h..ı.rcketi 
her hanı:i bir Auup:ı <l~lt'tioin ba<ka 
Aw";'a d~letine kaJ"lı bir dayanı$ma h;ı. 
reketınden haşka bir şc\ değildir. Rom:m
ya da görülüyor ki daimıı olduğu gibi 
bu ~te kt:odine düşeni yapmak.tadır. 



Dünkü 

zanlıları 

duruşmada suykast 

hakkında karôr verildi 
1 

t1.LA.ktaA llOD.I'& 1114.>VCUot .P&rcaJ&nn mahl· ı 
)'Ot.ll1t an.la.t.ı.Yor; takat bu rw.ıerın bir 
au.ykaA dldutunu oildJnnbor. Buna 1 • 
nan ve bizim lıaılckını ızdıı. lıınA Uıı.nla bu. 

Suykast zanhlar1 1 
mesı ve ma.aıunlarda.n Pavıorun yar-' 
nmda bır kadın olduğu hıı.lde !stan - r 
bul Bayazıt'ta Az.ak sineması yakının-
da ma.znunlardan Abdurrıııhman Say-

DOGAN 
Pavlofla Kornilof 16 yıl 

8 ay ağır hapse ve 

Abdurrahman'la Süleyman onar yll 
ağır hapse mahkum edildiler 

lurum tek adam M1Mdeiumum1 Muavt • 
111 B. Kerna.1 Bora'dır. O, kendiıılne hAa 
debdebe ve neteSI Ue bu va.laılan tellte 
calu.tı. Fak.at ııecen celaedıe Sü~an 

taratında.n vukubulan ıraaat onun bü • 
tün neeaıln1 ~dcnnlaUr." Kornllot ôlcn 
eahsın ôml!I' olup olmadıtı hakkında 
&e«'n cclaelerdıe llcrt llUrdUtü nttı.r ve 
mUt.aıea.lan tekrarladı. Yq, boy, renk, 
tenasül uzvu veııaıre ba.k.ımmdan ölaı 

adam hakkında, ehli vukut raporl.ıu1yle, 
dosya münderecatında büyük tenakuz -
!ar olduf:'Unu eöyledl. 

Kornllot blllldan aonra Sül~'uı 

beyanatına temas etU. Bu Uaaat.m na • 
aı1 olUll da d.tnleıunek lıltenrnt.'dlf:'lnl, ne
den o ırUne ıuıoo.r dotru aoy!<.~ ka· 
bul olunan ~ülcyman·uı Uşa.at.a ~ıar 

ba.llamu yalan aoy~tl Uen aUrüle • 
rek bu HJ;nıtın rcdded.1.ldltlnıl anlama • 

aı:ıru bildirdi. 
(Başı ı. inci Y)fada> 

Pavlo.t • 
- .t:;vve!A blr lıst.lda veriyorum; bu 

~Wl. dalla~ mU<la.J.IUUlll ya.va . 
caaun. 

dedi. l&Ud.iW okundu. 
Pavlot, vcrdl{:l txı ıat.lda.da e~ ccl· 

J Nde, SıUcyllUlll ULra.lındaD 1lcn ııuru • 

1 
.len taıcOlll rcdı:k'<l 1.l:mcslıı.ln bal< ve &.da· 

J Jıeı.e aykırı bUlunduf:'unu ve t>u ret ka· 

' rannı ııayn.-tw k.u.oiıuu:ııt:ıru blldlnnek • 
t tıe ve Müddelwnwni MuaVllll Kcına.I 

t Bol'a t.a.ratında.n ıı~ celscd.c .ller1 sü· 
1: rWen Iiklrlcre CC\'lll> vc:rercıc : 
i - Dokuz a>"danberl buJunduf:'umuz i ~tan dışarı çıkamadık. Hapıshane 
::ı müdUrlUf:'ündcn otr wk delaJa.r Dallçc-

1 de ııezmcmtze müsaade roumcsıru rica 
c eu.ıttmız ha.l.dc bu t.a.lcblım1z rcddcdlluı. 

r Bu kadnr lllkı blr kontrol ve müraka.00-

ı> Pııt.lıyan oomba ile Fon Paııen·ın 

oldurtılmck ıst.cnmesı ne sureUe 
teSblt e<11lml4t.ı.r. Bunu müteakip Kornilo! mCldalaana • 

2) Pavlot ve Komllot Omer'l bu eıu,y- m05Ull okurken )'Oruldutunu aoylişenık 
kasti yapmıya teovlik ve tahrtk et· biraz dlnlcnmesl tcın vakit vertJnıaılnl 

Utı ne 5u1·cUe anlaııılrnıııur. 

laUdad.ıı bu »ti 5UAlln müteaddit de-

rica etti. Celseye taaı!A verildi. 
On t>eıe dakika aonra dunışn.aya tek • 

raıar auruld11tu ve !a.laıt ounıarın ce • rar oa.&land.ı. Korn.J.lot mudataa.sında 

vabını atmanın bir tUrlU mümkün ol • Tı.'lnYl2 Malıkeme&I t.ararından voıilt.'ll 

mııdıtını. bu ve buna ocnzer olr cok kararda kendileri hakkında t.avslye o • 
mUrncaatlnruı Muddclumumı Muavini lunan ve yapılrnııaı lıst.enllcn huausl • 
Kemal Bora tara.tından dertıo.J redde • .Yctler!n yerine ırcUrllmcdltJ.nj blldirdJ. 
dUmesl ta!C'blnde bulunuklu~unu OC)'an Bu aırada Sülcyman'ın işkence &ordU · 
eunckte idi f:'ü tuıkkındakl ifadesinden bahsederken 

MUdataana cntn okunmaaı aıraaın . "caniyane ha~ketler" aözü üzeıiııe Rcie 
da Htıkbnler HcyeU taratuıdan kırmı • Komllot"a tekrar ihtarda bulundu. 
zı kalemle çizilen aaurıar suçlulara bU· 
dlrllcrek okunmadan ııedlmekte k1l. 

- Gene etrafa lal&Uarda bulunuyor, 
teca vtl.z: edlyorBUn. 

- Ben ld:macye tecavüz etm1Yorum. Mtidııwuıamcnuı dltor oır yerinde 
Komilot un Ankara da bulunduıiıu iddia SU!cyman bu sözü kullanıyO!'. 
olunan tarihlerde lstanl>ul'da bulundu • - Fakat bu ıözler dotru olı:ıcatı ııt· 

altında iken nasıl oluyor da Stilcyman'la bl )'Bnlıe da ol.ııblllr. 

.ö""'·tü"''mü.z:U. onun btzlm ·-·~-ız ıtu ve bu nuswıu :.ıo Turk ıahll tara . ..... ... "'""""" Bunınr da uıpta ~U ve Komııor 
i altında kalnrak bu ttşaaua t>uluıunoi tından ısbat edt.-ccf:'lnl Kornııorun t>eyan 
,.. cUncsı üzerine bu talebin de rcdde<l.11 . mUdalııasını )'B!)l'lllYa devam etU. 
"" lmtOOltını MUddclumumı Muavini Kemal f Bora ilen 9ÜI'U)'W, anlıyamadık. Bu 

boidcahazhk kariıamda.-

11" Rcl8 5abrl Yol.Uae ourada mUdahale· 
t ile bulundu. Pavlo!'a ihtar ederek : 

; - Böyle "'hok:ka.baZlık" ırtbl kellme

t lerlıe letlıda verllıncz. E~cr lst.ldtı.da böY· 
r 118 k.ellmelcr bulununıa hakkında aynca 
n t&k:ıbat yaparız. 

~ cıecıı. Pavloı: cevap vererek. tsUdada 
n bu ırkbl kelimclenı ııenzer sozJer bulun· 
1 lll&dıtınJ bl.ld.1nll. Korn1lo! da ııö:ı: ala • 
& 
lt Nık : 

- Bu lıst.ldaya ben de imzamı koy 
e dwn. Mllsruıdc odcnıcntz w "hOkkuııuz· 

h 1ık • kcllmesi ııaJdmıda blr ik1 oey aöy • 
e Uyeytm: Blz bu kcUmeyl tahkir t.'dlcl o!r 
n ına.kaıılla kulla.nmo.dık. Bir şey > ertne 
a clltertnı kullanmak mllnasında nklık 
~ Onun tcJıı bu hususun truırthln! ve bu 
E .uretıe zapta ee<:1rllmcstnl rıca edece • 
b tm 

dlt"ını naloul{l ııu noktanın müliafa.a t>a· Hlklmler Heyetinden, ılAvayı tama • 
kımından COlt t>ü,vUk enenunlyetı DUiun. men Dit.arat bir mUşaJUt aıt.at.l)l'le 1Yl • 
dutunu. Omer'ln akrabalarının eahit 81· den 1Y1Ye t.et.ldk etmelcrlnl, za.bıt vara • 
ratlyle dlnlcnrneleı1 l<:ln )'apılan mora • kalan Uıcırı.nde blıibll1n.l tutmıyaıı cüm· 
caaUn da l"Cddcd!lmcslnden dolayı yan- lclchn ve tudrler1:n bu t.eUdık neUca;l 

111 netırelcr ve kD.nırlara van.ldı~ını ortaya cıkanlacatını. mahkemenJn ta • 
blldlrmekte ldL rarsıılıl'ın<lan kaUyen füphe eunedlf:'I . 

l'avloJ müdalııanamallnde 
sözlıertne nl. ta.kat ııu mesele hakkında yapılme. • 

nlhayet vertrken ııuııüne Kadar dQıiıru aı zaruri ııörtllcıı nu ve harctcetıerirı 
ve ııaJdı Dlr dAvayı müdalaa etllttnı. reddcdlldltınl ııörerek ister istemez 
cıaıma nn.kkın ve ldıl.lcUn tecelllsl:ne ca· mallkemcrıln tarafaızhtıından tUphe 
ıııtıtıru, bütt.ın celıiclerue UA.IUmler He- etmtye baıladıtıru blldl:rdl. Ve kendlsl 
yellntn dotru bir karaJ' alab11me.leı1nı tarafından kanuna istinaden vaki mü . 
temıne ıra)'rcl etUQ'lnl ve Dlnaenaleyh racaatla.nnın da reddcdlldlıiılnl aoylıl · 
hakkında t>eraet karan vertlmcslntn yorek : 
dotru, muhik bir hardcet oı.ııcaaıru ı . - Bu sözlen dinleme« .sızın !cin bel· 
lade etmct\te idi. ld cok acı olacak ve Uzerlnlzde fena te-

Uundıın aonra Kornuortan müd.ıı!an· ıılr )'llpacnktır. Fakat haktkt ldalet için, 

namesini okuması istendi. acı hak k.nt taUı yalana mUreccchtlr. 

Kl)rnllor : Son sözUn maznuna alt olduğunu ııöy-
- uen mUdataıınameml Türkçe ola· 11Yerek avukattan ııorıra tekrar söz a 

rak okuyacatım lıllldataanamcmdıe ha· lııcatıru blkllrdl ve )'cı1rıe oturdu. 
n Bu sırndn Kemal Bora sllz isledi ve: k4rot mahıyetıntle bil' teY )'oktur . .Me • A vukatrn müdafaası ~ - Komllot "hokknbaZ.lık" • kellmcs! • ı;utıyeU 1>11na altUr. dt.'<11. 
b ntn ''Snht.ekArltk" ma.ııaaına kullanılma· MUddeJwnwnl MuavlnJ Kemal Bora, Bundan 900J'a 8clz alan Avukat Şııkir 
L clıtuıı aöylU)'or. O halde hokkatxızlıtın mesullyeU kabul eUltl takdirde mü • ztya .Karacay ı.ovyet m.ıı..ı.nun.la.nn bu . 
it> aahtekArWt oldutunu ela bllmekte ve clataruıa.mcnln daha evvel Htıklmler He- ırune kadar lWL&ıl ya..la.n ve entrlkaJarlıı 

bunu bllo bile kullıırunaktadır. Bu hu • ycU tan.tından okunmasına lüzum ol • kenııiUertnl kurtannl)'a cal.LIWdarını, 

d - da lüt.ten zapta KC(S!:n.. dcdl. madltını, tahkir mahiyetinde aözler ol· buna bb' delil olarak Pavıorun &Y<ltın • 
d. Komilot tlldrlcrinde ısrar et.U. "liok. dutu takdirde takibat yapacatmı ve ctak:l a!J.alltın art.ık tamamen ecem~ 
y, k.ıı.bazlıaın.. aahtA.?l<Arlılt mlı.nıısındl kul· binaenaleyh bu Yolda bir Jcarar ver1.l • oldutunu. soyledl. Ve müdataa sade -
1ı Janılmodıtını ankıtU; ve l.slld.ıının okun· mcslnl Hl'llt!ınler Heyetinden ı.ted1. ctmde eovyet maznunlara vakt tAr.I • k ına.sına cWıam ed.lldL lstldada Süley • HAJdmlcr Heyeti tatll zamanı ırelm~ zinden dOlıı)'l iki <k:ta hA.k1ın.lll ihtarı -

nıaıı'm slmdb'C kıı.d.ar eJrahl hl<: bir be· oıuuf:u.ndan ö~lederı ııonnı. sruı.t 14 te 00 maruz kaldı. 
~tta buluıumıdıC:ını. koodlBlnln mCI • durusmaya devam edllrndt Uzere re! • Helı;.ln )'al.ruz mUdafaa,ya taalluk e • 

ır teııdıitt dcta.l::ır rtaılarma ve marıan • llel'e nlhıı)'et verd1. 
.n' oD& nıamcn SUleyman'm dnlnuı su.ırotu Ö 

t.erc.1h cwaını. ilk tahkikat &ıralannda ğleden sonraki 

den hı.ıausl.ıu'ı SQY lemesinl a vuka.ta lıll • 
dlnncal u.wnne avukat mucıkkLllnlıı bir 

duruşma tunmc aahldi ııo.)'ıJmıısı ı:ı.zım ııckltA1n1 
O~ledcn sonra aaat 14.30 da duruı • 

leyman'a alt bulunmadıtını ve bu su • maya devam edildi. Avukat Sa.kir :t.ıya 

b 91Ueymnn'a atrerı vertkn ıradcnln SU · 
k 
b!' 
h 
tc. 
d 

soylberck beraet.ln1 ıatedl. 
Abdurrarunaıı Sa.Yman 9ÖZ a.la.rak, 

eoyled.ltl ao.z:lerlıı4c teoakULl.ar olabile -
octını. takat yalan &oYJ.cnıe•.Utlnl t:ıtı -
dlrd1. Avukatının müdalaa.suıa lıftJrıık 

ettJ~lni de sozlcrJne ill ve eu.ı. 

reUe bu ltadelcrln sahte ve uydurma 
o6ctu~u. bu 1tııdeler1de 1YI ezberletll 

medl~ lıcln blr çok tennkuzl.ıır ve rlktr 
s: &)'lonlıklanna rastlandıf:ıru beyan et • 
n- melde ye gene lsUdanın btr )'erln<lc bu 
n "h<>ldc.ıı.bazl" ı.;ıcr denllmekte idi. Bu sı
l nııda MUddclumuml Ccmll Altay mUd:ı· 
r 
fi hale ettt : 

Karaçay da ııazır t>ulunuyordu. 
Kornllol mUd.ataanameelnıl okumıya 

blL&lııdJ. Bu müdlllaanamroe bombanın 

ı;ıatladıl:'ı sırada vaziyet anlatılmııkL& 

ve ou htı.dlsen1n nıc blr zaman bir auy- Bu sozler tercüman vaaıtasiyle Pav • 
kaat ııayılamı~acatı. ortada au.ykUU 1• lora aııla.Uldı. Pavlot a.Y&Ra ka.lldl ve 
cabctUn.'D <lellllcrt.ıı bulunmadıtı, htıdJ. <l«ll 1d : 

se ııUnCI ınmıııun vukuouldutu yerden - AvukaUa münalcataY1 tenezzül 

~ - Rica cdcrlın Reis bey, dedi. Bu 18- blra.z: uzakta Alman Sefareti al.Mm\111· sayanın. SöylA:!d.IA'f aozJcr onun de:U, 
onun pat.ronlannın töz.Jerid!r. Dlter ta· g tlda evvelA KIUcıı Heyeti Hlıldmccc o· 

si lnın5un. Bu ııtbl kcHmcl~ var mı, )'Ok 

le mu anlqıldıktan wnra tsUdanın oku • 
h 
d DlliP okururuı.ma.&.ma blr karar verin. de-

dL 

HAklmk!r Heyet.! bu talebi lcabu! e • 
derek mUzakere oda.sına çcldld!. 

20 dakilaı &tlrcn bir ıılzll m llzakere • 
den aonra alenl duruşmaya tekrar de
vam edildi. Gerdi dUaünüldü: Ceza Ka.. 
nununun 426 ncı maducsı muclbtncc IB· 

Uda.da bu srlb! aö:dcre tesadUl cd.lme -

terinin arabasının l>Ulunmasının oır te
aadüt cscı1 olm.ııdıtıru IÖ)'Ledt. 

Korn!lol bundan llQ!lnl eahlt 

raftan ııcçen cel&ed.e "Daha vakit ııeç • 

Fahri mcm1$Ur. Dônel>Utnı1ın... aözlerlnJ Ab • 
durr.ıı.hman otomobilde söyle<llttmJ llÖY • 
l(lyordu. Halıbukl buıriln bU tözleri ce
zaevinin aundurması altında llOY1ed1f:1 • 
mi aöy!UYQI'. Bu da orıun ne derece')'ll 
kadar dotru aöyledltfnl 18bata kU!dtr. 

Ucıır'ın ııOzlerlnln tamamen uydunna ol· 
duf:'unu, btıdlBe yerinde bulunan ve 
mahkemede dinlenen aaıııtıcrın hiç bl · 
r1s1, hldlseye takaddüm eden dakika • 
ıanıa. bir adamın kırmızı blr 1>CZe sa · 
nh olaraJt bir paket ta11dıtını ııörme • 
dlklcrtnL bunun ırtbl vn.ka m.ııha ilinde 
btr kırmızı beze de rutlanmam11 oldu • 
tunu. SoV)'et Setaretme a\t kırmızı 
renkte bir araba da bulunmadı~ halde 

~ lb'ıdcn <!olayı lst.Jdnnın okutulup oku · bö)'lc uydurma ve yalan delillere daYa· 
tulrnamasına dair ıılr karara varmı)'ll 

KomUof da ayata ka..lktı. Abdur -
rahman'ın nasıl olup da böyle yaJanlar 

U)'durdutunu, bunu iıaJ.Tetle karııladı • 
:ını. cünlrll ce.z:aevtndıc otomoblldm t • 
n.cr inmez ııa.nHyanlann onları alıp içe. 

r1 götürd1lklcr1n! ve btnnerıa!E:)'h ona hlr 
ec;v IÖYlcnın001A'lnt ve eöylenmestne de 
esallCf'I tmklln bulunmadıJını bildirdi. a: elaıeı1YeUe karar vmlcrck Pa vıora an· 

• l&UklL Tckmr müzakere od:unna ı:ckl • 
d im HAklrnler Heyeti on dakika sonra 

IBUdarun l>Ctlnd ııaytaaının on Uctıncü 

ıa.unnın olrunrnıyara.k. diğer aatırıann 

okunmrunna karar vertldlltlnl blldlrıll 

ve latldanın okunmasına devam edildi. 

k 
bı 
b 
h 
d 
Y Pavıot bU lst.W.ıısında berhava olan 

narak ehli hlbrcnln raPor hazırlnı1ı~nı. 
ve bütün vakanın bu )'alan • :vanı11 t • 
radelere ııııre meydana ııctıı1lmbı oldu· 
ırunu ve bu fiillerin bir suyknatle kati • 
.ven a1Ak8J!ı olmadıtını bildirmekte ve 
•ll>"le dMnekle idi : 

- Şahitlerin bir tanctıl olsun bir 
suyk.nst ynpıldıl':'lnı bfld1Tlr bir beyanat · 
ta bulunmndılıır. Ehl1 vukufun hazır • 
1.ııdı~ raı;ıOt" bombanın lrudret.lnt ve in · 

Abdurrahman, bu sözü otomobilde 
ııöyledlıtınt hatırlamadıtını m-.ı.cnın 
söylenen )'erde olmayıp, IÖylenen llÖzde 
oldu:Unu beyan ettL 

Başka tahktk edilecek bir cihet ol • 
madıtından dunlemaYll 110n vertld1. Bir 
bucuk aaat kadar sl1Ten bir milzakere
den 1<>nra verUen karar oku11d.U. 

hakkında verilen 
kararın metni 

(Raşı 1 inci '8yfada) 

zere hfld!.se esnasında berhava olan 
Ömer Tokat'ı Alınan Büyük El<:!si 
von Papen'e suykast icra ettirmci;e 
azmettirmekten ve bu fllll 24 şubat 
1942 gUn!l s:ı.nt 10 u on raddelerinde 
tatblk mcvkıuıe koydurmnıkt.an mıız-
11 wılar mevkuf ~ovyı..•t Rusya tebaa
sından Georgi Pnvlo! ile Lconit Knr
nllo! ve bu suykıı.st teşobbusune ynr
dun eylcmc-kt<.'n mnznunlar keza mev 
ku.f Türk tebruı.sındnn nslıı.n Yugos
lavyalı Tıp Fa.kultesl talcl>clerimlen 
Abdurrahman Sayman ve berber knl
fnsı SU!cyman Sağol hııJdnnnda ev· 
velce yapılan ll('ı.k duruşma sonunda 
bunlardlln Georgi Pavlof ile Leonit 
Kami1of'un snblt olıı.n hareketlerine 
uygun görülc'tl Tilrk Ceza K.nun 64 
cü M. sinin birl.rıcı fıkrası dc1Aletiyle 
450 inci M. slnln 4 cü fıkrasına tcv
flkan ölüm cczıısı yerine fillerlnln 
tam tcşcıbbüs halinde ka.lmn.«ından 
aynı K. nun 62 lnci M. si mucıblnce 
yirmişer ~ne mQddeUerle ağır he.pis· 
!erine ve Abdurrahman Sayman ile 
Süleyman Sağol'un da bu suca muh
telif fiil ve hnrekeUerjylc sabit oln.n 
yardımlarından dolayı aynı K. nun 
65 inci M. si delhlctlyle keza 450 inci 
M. nln 4 CÜ fıkrıısı ve 62 tncı matlde· 
!erine tev!lkan onar sene milddetle 
ağır hapislerine ve masarifi muhnke
me ile hisselerine isabet c<len maktu 
harcın kendilerinden nlınmn.sma ve 
aynca terdiman ücretlerinin Georgf 
Pavlof'la Leon't Kamllof'tan tah ili· 
ne dair mahkcmıernizdl'n sadır olan 
17-6-942 T. Ji hüküm Yüksek Temyiz 
Mahkemesi Blrlnd ceza Dairesince 
t.ctktk edilerek neticede 16-10-942 gün 
ve ~5/:l5.16 ~ayılı llAmlyle bozularak 
mezkfir nAmdn yazılı sr>beplerden. do· 
laYJ inde e<lilmes1 fü:erlne bozmıya u· 
yularıık yüzlerlnc karşı ıı:enı> mevku
fc-n yapılan aocık duruşmalnn sonun
da: 

Georgf Pavlof'la Lronlt KarnHorun 
memlekPtleri olan UsgUp'ten esasen 
kom!lnisUllk fikir ve nıkldclerlyle mU· 
cehhC'l olnra.k Türklye'ye gelen ve 
tabllyellmJze knbul olunan dl{:er 
mamunlar SU!eyman Sağol ve Ab· 
durrahman Sıı.ymo.nln tanışıp temas 
ederek bunlar vasıtnsiyle tanıştıktan 
aynı fiklr ve akide sa.hibl Ömer 'fo· 
kat'ı Alman Büyük Elçisi von Pa· 
pen'e karşı suykast ynpmağa azmet
tlr p bu işi mevkıi Hile koyına.k lcln 
24·2·942 günü takriben saat onu on 
gcte sıralanndıı Atatür:k Bulvarının 
ltalyan scfareihanesl yaıkınlarında 
mahryetl kesim bir şeklide a.ıı.laşıla.ını
yan yalnız yüksek lnflloık kutlrct.lnl 
ha.iz olup büyük bır gürültü ıle pat
lı.yan ve tesir! ancak on metrelik bir 
88iha,ya münhasır kaldıl,'1 ve madeni 
bir zart .lıçcrislnde bulımmadı!h ve 
lıçinde misket taneleri de mevcut ol
madığı mUte-hnssıslar tarnlın<lıı.n hU
dlrllcn p:ı.Uayıc-ı maddeyi von Pa
pen'in evinden mndamll)•le bcrwber ~ 
fıırotham:zye gittiği esnada onu öldürt
l™)k ~in ölil Omer Tokat'a ateşlct
mc.k sur<.>tlylP bu işe tr.şebbüs ettir
di'kleıi ve fnıkat Büyük El<:hıln o ııın
dn bıfiln:k e<l,..n maddenin tesir stıhnsı 
d~ında kalmasından önceden tnsnv
vur ve tasmim ed len fi.l'liıı vuku.ıı ge
lcmfyerok sadece sa<lemcntn şlddetin
~n yere düşmesi neticesi ~l diz ka
pağından hmlfce yanılanmnsına ve 
doktor raporuna göre sol kulağının 
işitme kııhillyctin n üçte birini zayi 
eylemesini muci'P olduğu ve bu suret
le fiilin tam tcşcbbils dercroslnde kal
dığı ve bu cismi patlatan Ömer To
kat'ın da lnfılnk esnasında h Uvl·yct 
ve &n!ısı kolnı.Yca tayin ve tcst>lt edJ
lemly~ek şe-kflde parçalanıp llldilğU 
Abdurrahman Snymım'ın tnhkilkatın 
muhtelif sn!halanndakJ değlşmiyen 
~ro.r ve ltfrafı ve Siıleyma.n Snğol'un 
lh7.art ve ilk tahk\knıt De duruşmada 
bozmndnn evvel ve bozmndnn sonraki 
9-12-942 T. li celsesine kndııT olan va
ziyet ve lfndelc-rl ve bunlarm Kaml
ıoru T!lrkce bilen Rus vu Goorgt 
Pavlof'u da Tilrkce bllmlyen Rus di
ye lslmlcndlrl'P henüz yıı.kalanma.flan 
evvel eşkAI ve bazı hususiyetlerini 
tarif edip bUdinneJerl ve kendilerini 
fotoğrıı!lnnndan tanımnlatını ve hA· 
dlse sırasında berhava olan şahsın 
ömcr Tokat olduğunun nyn.k<kabıla
riyle elbise ve şapkası ve brun eşyası
nı ve gösteıilen fotoğrafını tanıyan 
mlldnlan.ntn Anknra'ya l'kind gelişin
de misafir knldıln Toros oteli mOs· 
tnhclcmlnlnden Hnlit Onsal'la Ali Ce
llk'ln şaıhadetlerl ve elde edllC'l'I vUcut 
hn knyllSl {]zerinde tetkikat yıı.tıan 
mlitc-hassıslnrın müt<Neffnnın fotoğ· 
rnflanndn da görülen iki kar.:;ı ara· 
sındnki rkı~tı ve halk anısında et 
l'M-nf denl'fen hilyilk benl huhınan ve 
otclcle \kıtmetf esnasmda verdlfn hil
veyetlnln Hukuk Falkültcslndcwk1 k!llY· 
diyle totoltrafiıslne ııyncn tetnbulJc et-

ıııan'la konuşlu.k.lanna lı.mme şahidi 
tüttincU Yusuf Atalay'ın ve Karnllo
!un da go.ne lsta.nbul'da M.arsel ber
ber salonunda Süleyman Sağol lle 
bir sabn.lı birleştiklerine berber cıra
ğı Moiz Ö'.ı:üyelln ve gene hAdlse gü
nü ömer'in Toros okllııtlen mutadı 
hllııtma enken ı;ıktığı zaman elinde 
b r şey bulunnuııdığuıa olcl müstah
demlerinden Halıt Unsal'ın, ve vaıka
dan bira zevvel kucağında kırmızı ku· 
mnşla örtülmüş bir paket oldu~u hal
de bir şahsın hfıdlse yeri yaıkınında 
Cıınkaya ltitlıkrunetine doğru gitüı'ti
ne ve keza gene o esnada maznunlar
dan Leon t Karnllof'un Sovyet sefa
rothancslne alt 320 No. lu vişne çürü
ğü veya kırmızı boyalı otomobilin so
for mnhalllnde oturup o civardan 
geçtiğine şoför Fahrl Uı;ar'ın şahadet 
eylemeleri ve d (:er lı.mme ı;ahltlerln
den Blgül Tokgöz'ün bu hususu kıs
men teyit ve tasnif etmest gllbf bir
hlrlnl tama.ınlıynn dc-Jlıllerle sabit ol
muş ve bu dellller muvacehcstnde 
Süleyman Sağol'un çok zaman sonra 
oski ifadelerinden vıız gecmcsl dava
ya haf7J tesir hulunmn.mış ve mahke
mece <le va.kanın bu yolda cereyan 
eylediğine vicdani kruıaat getinlmlş· 
tir. 

Her ne kailar Georgf PavloMa Le· 
onlt Kamllof'un suyknst teşebbilsü ile 
nlfıkalan bulunmadığını diğer maz· 
nwılarla Ömer Tokat'ı ve galp !ste
pan Bodoçrukl asla tanımndlklannı 
ve parçalanıp ölen şahsın Ömer olma
dığını müdafaa eylemekte ve bu mil
dafaalnnru da vücut baikaynsını tcl
k~ eden ehil vukuflann raı><>rlannda 
taıhmlne dayanarak tesbit etUklerı ö
lünün b{lnyC6J '1e teşckkUlAt; yaşı, bo
yu: benzi, ve silnnetll olup olmadığı 
vııktlyle karnından ameliyat gorup 
görmed f:'I hakkındttkl mütaltıalanna 
istinat etUrmektf'ler ise de eıkSPCrle
rin bu lstJdllıllcrl tamnmen zn.n ve 
t.ıılım np müstenit olup bunlardan bir 
kısmının yı.ıkardn izah edilen kııtl 
dcllllcrle münaknşa g/itUrmlyecek de
roccdı> hllvlyetl tahelckuk eden Ömer 
Tokat'ın şahsiyetine uymaması ölenin 
Ömer Tokat olmadığını kabule kAfi 
h r bey)ine dı>lUI hlr P.l'Tlmare dahi 
teşkil edcmlyccef:'l asfilcArdır. 

ÖbUr maznun Sllleyman 
dıı.hl tahkikatın bidayetinden 

Saıtol 
beri 

ve durtı§manın bozmaılan evelki de
vamı mUdıletlnde ve bozmadan son. 
raki dııruşmanm ilk celselerinden 
önceki mavakaa ta.mn.men uyğun İ
fade ve mUevvel ikrarlarının doğru 

olnındığı hakkında bu sözlerini de
ğiııtlrecek mahiyette bir oey söyle
mediği halde tedricen rus maznun
ları taklit etmtye başl,ıyıp ve Pav
lot ile Komiof'un haklmerin reddı 
hakkındaki taleplerine ~tırak ettı
ği gibi iyi Türkçe bilmediğim ilerı 
sürerek Sırpça bilen bir tercilman 
tedarik edilcligi takdirde hakikatı 
tamamen beyan edeceıtlni beyan et
miş ve en nihayet evvelki ifadeleri
nin Ab<lurralıman Sayman'ın teşvi
kiyle ve oebrU tazyik altında söy -
lenmiş asılsız sözlerden ibııret olup 
hiç birinin doğru bulunmadığını ve 
rus maznunları vaka.d.an evvel 
tanımadığını suykast teşebbU.sü ile 
bir guııa nlA.kaıu olmadığın müda!aa.. 
ten seroeylemiş ve inkirdn. bulun -
muş ise de eski ifadelerinin fiilin 111-
leome tarzına nıutabık bulunll'la8ı 
ve Abdurrahmıı:n Sayman'ın rus 
maznunlardan Pıı.vlof'un duru.şma -
nın bidayetlerinde kendisine de he
nll.z vaktın geçnııiş olmayıp eski 
ita.delerın<len vazgeçerek <löııtip de
ğiştirmesi mlinıkun olduğunu söyle
mek tekliflnde bulunduğunu beyan 
etmesi, ve Süleymanın ilk mahke
me celselerinde bu yol.da mUdafa11-
da bulunmasına hiç bir C'llgel mev
cut olmadığı halde bir çok celse -
leroe sa.kit kalması ve bilhassa ta.. 
tanbul'da Marsel berber salonunda 
o zıunanlar çırak bulunan Moiz Ö
züyel'in Süleyman'ııı Komilofla bir. 
leşfp konu.,tuğu hakkındaki şaha • 
detıy&,e Ankara Belediyesi Su İ§le
rinde çalışan Polonyalı mühendis 
Eılvart Romanski'nin sovyet sefa -
rchanesiyle temasa geçirilmesi t. 
çln Süleymaıı'ııı kendisinden ricada 
bulunduğuna htu ve vaziyeti şiıpheli 
görUldUğtine dair ifadesi ve bavul
larla meşğul oldu~ıı hakkında dl -
ğer i.mme şahitleri CelAI Sen, kar
deşi Ziya Şen ve Ziya karısı Bel • 
güzar Şen'in beyanatı ~ibi delil ve 
karineler karıııaındıı iknaa mütedair 
son mUdafaasının asri ve esası ol. 
mayıp rus manıunlarla teması neti
cesi onlar tarafından öı:tretilmiş ve
ya bir takım vaitlerle ikna edilerek 
söylettirilmiş boş sözlerden ibaret 
olduğU kanaatine varılmıştır. 

Bu itibarla GeorR'f Pavlof'la Le
onit Korrıilof'un sabit olan hidiae 
Birasında ölen Ömer Tokat'ı V on 
Papen'e suykaat icrasına tam dere
cede te~ebbtis ettirmek fiillerinden 
hareketlerine uygun bulunan ceza 
K. nun 64 cü maddesi delA.letlyle 
450 inci maddenin 4. üncü bendine 
tevfikan ö!Um cezasiyle tecziyeleri 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Türkiye'nin öz Türk ve en büyük 

sigorta şirketidir. 

DOGAN 
SİGORTA ŞİRKETİN İN PRENSİPLERİ 

işte doğruluk, 

Muamelede çabukluk, 
Ödemede kolaylık 

DOGAN 
SİGORTA ŞİRKETİ 
Yurdumuzun her yerinde her nevi sigorta muwelea 

yspmakta.dır. Türkiye'nin en mühim smai, ilatmadi, ti
cari müease.elerinin sigortaları 

DOGAN 
tarafından yapılmaktadır 

DOGAN 
SİGORTA ŞİRKETİ 
1 - Binaların ze 1 zeleye karıı sigortasmı temin 

ebnekle beraber, zelzeleden mütevellit ev eşyası hasar
larını dahi tazmin eder. 

2 - Ev eşyaları hırsızlığa karşı sigorta edilmektedir. 
3 - Banka ve yazrhane ve e~has nezdindeki kasalar 

içinde bulunan tahvilat, paralar ve diğer kıymetler de 
hırsızlığa ka~ı sigorta edilmektedir. 

4 - Binalarm ya.ngmdan mütevellit kira zararları 
sigortR edilir. Aşağıda.ki 

Doğan Sigorta Anonim Şirketi 
adreslerine mü.raca.at ediniz. 

Doğan Sigorta Şirketi Ankara Umum Aoentat.ğır 
Telefon 3659. Anafartalar caddesi No. 155 

SAiM KIVILCIMLAR 
Doğan Siıgorta Şirketi Teknik Büro.u Telefon: 26U 

U1us Meydanı Koç.ak Han kat 1 

NiHAT RUTKAY 

gerekli 1ae de fiilıin tamaınlanama
yıp tam teşebbüs derecesinde kal. 
masından dolayı 62 inc.ı .M.. mucibin
ce yirmişer sene mUddetlerle ıığll' 
hıı.pisl.erlne ancak AbdUrrahmaıı 
Sayman'ın ifadelerinden anlaşıldığı
na gore Yugoalavya'nın almanlar 
taraıınclan işi;ıüinden sonra oraya 
gelen bulgar a.skerlcn tarafından 
Ömer Toka.tın nişanlısı Cemile'ııln 
ırzına geçildiğine ölU Ömer To • 
kat'ın kanaat ge'1:1rmesinden hasıl o. 
lan infial hisalyle hareket etl'llek 
suretiyle suçu işlemekle şahsi men. 
faali oolunduğunun suçlular lehine 
kabulü adalete uygun görUlılUğfuı -
den gene o K. nun 64 cu M. sinin 
son fıkrası mucibince bu cez arının 
altıda bireri indirilerek yakalanıp 
nezaret altına alındıkları tar hten 
itibaren 16 şar sene 8 zer ay mUd
dctl e aAır hapislerine. 

AbdUrrahm.an Sayman'!& SUley -
man Sağol'un ise: 

Bunlann da Ömer Toknl'ı b\l fii. 
li iıılettlrmlye n.zmetürmiş olmayıp 
sadece diğer suçlulara yardım et -
tiklerinin slibutu sebebiyle gene 
ceza K. nun 4.~o inci maddesinin 4 
cU fıkrası mucibince tayin edilmesi 
icabeden ölüm cezası yerine 62 in
ci maddeye tevfikan yirmişer ıene 
ağır hapis cezıılıınnın değişik 65 
inci M. mucibince yarılan indirile-

rek yakalanııp rn-zarete alın 
tarihten itibaren onar sc~ müd 
ağır haplslerıne ve eskkkn ta 
edilen lıarçtak! müktesep hakl 
binaen aılHye lıarç tarifesi K. 
50 inci M. sinin ::Pl inci benci 
tevfikan tayin edilen 6000 
duru~ma harcının her dör:t 
arasıııda paylaştınlarak c 
nlsbetiıııle alınmasına ve tere 
ücretlerinin Korııilot"la Pavlo 
ve <llğer masarifi muhakemenin 
dört maznurıdıı.n mütesaviyen 
müteselsilen ı ıhsll:ne Pnvlof 
Komilof haklarında resen k 
temyiz ve Sllleymanla AbdU 
m n h klarında kabili temyiz ol 
Uzere K rnilof'la Pavlof haklıı 
da 64 M nln tatbikinde çog 
lukla dı er b t in hususi ırcla o 
birli ı le 23. 12. 942 tarihinde 
rllen k rnr mfiıldeiumıırni huzu 
ıla yUz rnne karşı a ıkça tefhim 
lınarak kanun y llıın R'ÖSlerilıli 

Kiralık daire 
Yf'flişf'hlr, Dem rtl!PC'de 3 

dıı, mutfak, havuazı. eldct 
banyo ve b r mf:kUır mo 
MOracnnt: 12·14 arnı;ı T<"I: 

ır l6h ıstar. kalan Pa.rtalardıın bu klsmenln 
d. mUs?Uman olmııdıtını. ta.kat dosyu 
k 
h 
1 
b 

mündcreçatından anlaaıldıtına ııör"' 

Omer'lıı mllslüma.n oldutunu, cıı son Sll· 
.leym.ıın taratından Ucrt &üı1ilcn ııaaat· 

ta da.hl lnUlAktan aonra ömer'I ııczcr • 
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rı lı:ıeft ııorenıcr oldutunu. tak.at bu kldla· 

mn lsbatı I~ trnkAn vertlırtcdlfılnl, Du 
ı tı111at.m kend.UcrUe h.Jç btr alAkıııu olmıı· 

dıtını. ırccuı celsede "Henüz vaktt ııec· 
vı memilttr. Döneblllrsln" ıekUndc Abdur· 
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rahman tarafından kend!slne atfen aö)'· 
lencn sözlerin tamamen yalan oldutunu, 
AbdulTBlıman•ın bu sözleri s()y),emek I· 
çtn SUlc.rnıan•ın ırsaatını beklcmlye ne· 
den lüzum ııördUtUnil bildirmekte idi 

laUd.anın okunmıısındnn aonra Pııv . 
ıorun asıl mildata sına alt olan evra • 
kın okunmasına baılanmndıın evvel ha· 
kareu havi kelimeler ve cümleler olup 
olmadıtını anlamak ıctn Hlklmler Hc
)'eU t.cıcrar müzakcrt!' od.ıı.aına ccklldl 

:ıranm aaat sUrCfl bir 
aoınra mUdaraanamcde 

müzıııtercd(.'n 

)'azılı olan ve 
Hakimler Heyeti tarafından Kırmızı ka· 

lıemle altı cızııcn yerleı1n okunulrnıya • 
rak dl:er Kısımların okunulma.ama ka· 
rar verlld!. 

Pavıor bu mQd3fnarıamcs nde ~ 
celllelerde bir cok defa.tar tekrar ctUtl 
t1k1r ve ma•oıcnlan ileri aUımııkte km· 
dl!erln1n bu lal<' katlyen btr all'lkıısı ol • 
madığını, bu rıııtn bir suykııııt tasnii 
bulundutunu. Abdurrahman ve SU!ey • 
maa taranannd.ıın llcı1 aUrülen iddia -
lann aJanlar tarafından ha.zırlanmtt 

oldutunu. bu hldlse lle Türk - SovYct 
mUnuetıeUeı1nln bOZUlmaJı: ısterıdltfn! 
blldlrmeırte ye au Ud nokta Ozertnde 
bllhama dUTUlmaal kabetUtı 1t.ıı.Cle o • 
lmmı&k1ıa idi. 

Yazan: Carlton Wallace Çeviren: Ş. Taylan 
T efrika No: 38 

lenize düşıüğü zaman llcndilow'un "yüz. ıanııtmamısı lhımdı Onun için ü'tü ku
me hilmıyorum ınıdaı" diye bağırdığı • ruyana kadar burada kalmayı doğru bul
nın duyulduğunu ve ondan ~nra sulara du. Sonra nasıl ol'Wl Londra'ya dönmenin 
kapılarak 5ürüklendiğinin tahmin edildi- bir yolunu araştırırdı. 
ğini ... " yazacaklardı. Tahii Deaıh de bu * 
ha\ldi i okuyacak ve bU}'Ük bir dü,man· Steve Vos~r'in stüdyoruna vannca 
dan kurtulduiu için kimbilir oe kadar otomobilini durdurdu. Fa.kat l<apıa içeri 
•evinecelui.. herkesi sokmuyordu. Sı.eve, Bendilov'un 

Duşuncesinin huruına gelince Ren'in arıtad:tc$1 o!Juğunu ve onun "81Tlln• bu · 
vüzü güldıi Kendi kendine: "Öyle mi raya geldiğini söyleyince irira:r etmedi ve 
Deııh, .. dedi. Sevinmekte pek acele et • içeri girme,ine müsaade etti .. Ses alın<lı· 
mesen daha iyi edersin .. Asıl bundan 50ll· ğına dair kırmızı llmba ile hiç bir }'er· 
ra seninle çarpışacajrz .. Hem de bu ~ • de işaret verilme<li,U için Steve yoluna 
fer, müsavi 5ilahlyla .. " demekten kendi· devam ederek E sıüdyosuoa kadar ilerle· 
ni alamadı. di. Vo5per'in öldürüldülli için bugün hu-

Uçak tarafından gelen se5ler ıyıce rada çalı,manın util edileceğini ummuş· 
dağılmı,tı. Her halde kendisini aramış- tu. Bunda yanıldığını içeri ıtirince anla· 
far ve bulama}'lncıı ümidi kesmi~ler ve dı. Işıklar söndürülmü, yalnız tavandaki 
kıyınılJ başka bir tarafına çıkarak bura· kısık ampul yanar bırakılmıştı. Direktör 
dan uzaklaşmışlardı Ben biru daha va· Sandiland prova yaptmyordu. Sahne Ji· 
kit geçirme4' için onırdu. Nerede bulun- min öldürülme~iyle yarıda kalan sahne -
duğunu ın l amı}a çalı7arak etrafına ha • nin aynı idi. 
kıııdı. Buraları hiç tanımı)-ordu. Elbise· Sı~ İ(eri glri~. provaları takibe. 
teri adamakıllı nlak olduğu için futa den bir genç ba2ın1 çevirdi. Kapıda onu 
ilerilere gidemedi. Hiri<ine ra.ulama.kıan görünce Yerinden kallcarak yanına geldi 
ve şüph~ini uyandırmaktan c;ckinİ}'Ordıı i ve: 
İJinde muvaffak olabilmesi için katiyeo - Merhaba Ba.t Corbr.n. diyerek sc· 

limladı. ne işiniz var bur.ıda? - Bir türlü ioanamt~rum .• Na\ll 
Sıeve hir an şa,ırdı. Birden bu genci - Beo de .stüd)OOWl illoat işleri)le olur da siz bunu hizckoıı evvel haher alır· (24 İlkkanun 942) 

ıaıııyamamıştı. Fa.kat gorleri biraz yarı uğraşıyorum.. sınız? .. Kiminle evlendiğini de biliyor 
kar~lığa alışıncıı eskiden Argw'un mu· - Tam kendinize uyan bir iş bul . muıı.unuz?" o7.ao Proırnım ve m<'mleftct 1111.at 
sahhihlerindcn biri olan Alec AddU'i muşsunll'Z azium. Tebrik ederim.. Rece. - Tabii._ benimle.. o7.3'l VUcudUmUzU calışt.ıralım. 
uyuşuk gihi görünen halinden ve zeki rikli ve girgin olduğunuz için bu yolda Addis'in hayreti t'(X1 derectı'İ bul • o7•40 AJaııs haberleri 
pırıltılarla y~an göllerinden tanıdı. Bu muhakkak muvaffak olumınuz.. Demek ınu~tu .. Şaşkınlıktan ~evc'i tebrik etme· 07.55 
şi)nıan gencin cinayet ve hır.;ızhk mesc- ilanat işleriyle uğraşıyor$UllUZ Öyle mi? yi hile akıl edemiyordu.. 08.30 MUzllt: Kn!"lfllc rıroRTıım (Pi 

lelerine müthiş merakı vardı. Nerede bir Öyle ise size }'Cpyeni, hiç kimsenin bil - Steve onun bu haline Jtiilmel<ıerı 12.80 Proımım ve memldtet saat 
adam öldürülse nerede bir hmızltk va • mediği, sizin h"lc daha duymadığınız bir kendini alamadı. Evlenme haberini ilk 12 33 .Müzik. Kıı."31k proırnım ~ 
ka_~ı ol~a büıün İşlerini }'Üz üstü kor onun havadis vcreı.im... evveli ona vermekle keıı<lirıc bir dost 12 45 AJllıllS habcrl6r1. 
pc,şindeıı koşardı. Her tahkikat işine ka- Addis'in mcnıkı artmıştı .. Kimsenin alimliğKıi biliyordu. 13.00 

rışır ve ek eriya en namlı zabıta adamla- hiLmcdiği ve koodi inin de duymadığı ha- Alec hir sürü sual daha 'IOrduktan 13 30 MU?.ik: Kar14rk oru1tılar. 
rının içimlen çıkamadığı meseleleri otur· vadis ne olabilirdi; ekseriya hiç bir hava· sonra memnun memnun gülüm l-<li. Ya 18.oo Proımım ~'e memleket IMUl.t 
du~ yerden hallederdi. Bu merakı yü • disi kaçırmaz en evvel o ~dı .. Sten• pacağı reklamlara başlık arıyordu .. Aca· 
zünderı mu~ahhihlik işinde fazla kalama- de merak ettiğini bildi ' içın, onu biraz ha "mcŞıur bir yıldızımız bir gazeteci ile 

18 
03 Müz.lk: Geı:tt ı>roırmını 

mıştı .. Simdi kim bilir hanıti işle ~ . daha sabırsızlandırma.ktan zeW: alarak evlendi .. " mi ~m? Yok•a "büyük yıl- 18.30 Komıema: (Dıe poltt.lkn 
guldü .. Sıeve onun bu tüdyoda birkaç bir cigan yakıyor, sözü: dmmt7 Marilyn Kentorı ile ~eçkin gaze- l84..'i MUzlk: Saız Cfierlcııi ve O}'lJJl 

gıin evvel işlenen dna)'t'ti duyarak bir - Hem bu havadisim size mükemmel tedlerimi~ Bay S<eve Corbyn kiınsew ıan. 
şeyler sczehilmdc ümidiyle hurara sel • hir reklam mevzuu da olur.. haber vermeden rvlendiler ... " mi desem 19 oo :Konu"1la: <Zlmat ııaaU). 
iliğini tahmin etti. Ve ondan i ı.ifade et· diye uzatıyor fakat bir türlü havadi- daha iyi?_ diye Sıev'e fikir danışıyordu. 19.15 Müzij(: Danll ınUzl~ <Pl.) 
mek mümkün ofaca~ını düşündü. Onda \İni söylemiyordu. Nihayet Addis daya- Sonn rdı.11mına bq1ık bulmaktan YAZ· 19 30 l\lcml kel !inat ayan ve 
bu burnunu her yere <okma )lu}'U varken namadı: geçert"k Ste•e: berl~ 

Sıeve'in öğrcnemircceği birçok şeyleri - Nedir Allah aşkıruı.a.. di)IC 5Gnlu. - Na.,ıl oldu hu iş? di}e sordu. Ma· 1945 scrtıost 10 dnklka 
öğrcnehilirdi. Ve öj;rcn<liği şe}'ler ara • Me~ için<le kaldım... ril}'ll"Je nuıl, arrede tanıştınız?. Ne za. 19.55 MUztk: Şar!kı ve tüı1dllcr 
sında da enteresan olanları bulunabilir· - Öyle i~e sizi faıla ü:rmrden ~ • man evlenıni}'e karu venlini:r ?. Şah.idiniz 
di. Sıcve onun sclümını alarak: Iİ)·cyim: mrşhur yıfdızıruz Marilyn Ken. kim oldu? .. Ama durun bunda olmaz 20•15 Radyo Gnzctaıl 

- Ooo .. Merhaba Addis .. dedi.. Siz ton hu sahah evlendi.. yukarıya benim yazı odama çıkalım ora· 20 4.'5 Muzlk: Me.hur 8('6Jcr (Pl.) 
huralar<la? Ru hııher hakikaten Addi~'in Ü7erin • da hana hiki)lellizi olduğu gihi anlatır 2ı.oo Konuşma: (F,v1n MaU) 

Addis de Steve'i burad:ı ı:örüoce s:ı • de büyük hir tl!Sir )"af'tı. HnrreıJe: <ınız. Ren de multigral'a geçiririm .. On· 21.15 Müzik: Mllztk sQhbeUcrt 
~ırmtştı. Ve niçin g':-ldil!ini de merak C· - Yok canım .. dedi .. Peki ,iz nere· dan sonra bu $eVİnçlİ haberi kutlamak 21.45 Müzik: Ra.dyo Scnlonl O 
diyordu. Evveli kendi merakını ıaunin ılcn duydunuz hunu?_ için ~un lokaoıasına gider bir,ey. (Şet: Dr. Prııetonwı> : 
eunek isıi>erek : _ Nikih me.ruimiode ben de vac • ter içeriz. Brahms: Keman koncert(l80J 

- Ya ,iz?. diye sordu. sizin burada tlıın.. StC"Ve nerede İ9C Addi,'e Marit,nıe Sollırt: I,lko Amar. 
ne işiniz var? - Sahi mi? Peki nerede eviendi Ba • evlendiğini söylediğine pişman olma'Jt Ü· 22.30 '.Memleket 111\llt ayan, aJn.ntl 

StC'VC hir crvap ve-rmederı onun elin· ~an Kcnıon?.. tere idi. Fak.at ilerde ondan yardım göre· leı1 ve bftnıalar. 
len kurıulamıyacağıoı ıınlıvara!c:: - Sa.int. Martiın des Oıamps kili c hifccejUıi dıü,ü.oerek ~lifi kııhul eııi. 22~ ). 

- Mc:nu peJiııdC,>İm .. dedi. Ya s.izJn sinde.. -~var) :ı2.5G YanM! ~ \I& --" 
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Orta Don'da 

sovyet 
kıtalorı 

ilerliyor 
(lla.sı ı. tneı sayfada) 

~ra sovyct tanktan ve mowrıü ı>IYa· 

redilen <;0vyet tebliğine ektir: Stalingrat 1 
fahrikaları h<ilge.,in<le, kıtalar1mız, faal 
hareketlerine devam etmişlerdir. 

Sıalını;:rad·ın }İmal hathıııda, kıtala

rımız, duşman mevzilerine hücumlar yap. 
mışlardır. Bunun üzerine şiddetli savaş
lar inkışaf etmi)tir. 

Stalinı;rad'ın cenup batısında, ,iddet
li muharebe devam eylemi~ıir. 

Orta Don höl.ı;oinde, kıtalarunız, ta· 

arruz •avaşlarına devam etmişler ve baş
kaca yeni meskun mahalleri kurtarmıı . 
!ardır. 

Jl.foskova, 2l a.a. - Royter aiamırun 

hu~u\İ muhabiri bildiriyor: 

Orta Doo çevresinde sovyetlerin SÜ· 

ratli ileri hareketini almanlano önliye

mediği muhakkaktır. Dü$m:ın çekilirken 
lt ek ll<.'ı1 Ucrıye doğru buyuk blr hız

\ alılmnktadır Bu buyuk olcildckl ile- ı:eri<in<le mÜM;ıhkem merkeılerde birçok 
harekete her tipte tnnkln.r 16Urak et· kuvvetler bırakm~ktadır. Düşman hu 
ktedtr Plyadi> lruvvetıcrı arımdan 

n aıtır oır )'Ür0yttşle gelmekte ise -
dc mot ırlü blrllltlcr Uerı harckN • 
le blr d k kn b le kayt>etmil"orınr. 

>n U.zertndckl e<.'phe hlltlarını kny -
t.mts olduklanndnn almanınnn duru· 
'U stındl pek vnhlm gorıllmcktcdlr. 

kuvvetlerin <0vyct ilerleyişini .ı;eciktirc

cef;i ümidindedir. Fakat sovyetlerin şim

di ha~hca hedefi düşmana nefes aldır-

nıamak ve bir bat tutmasına mani olmak. 

Bunun için sovyct kuvvetleri hu muka-

vemct merkezlerine hiç aldırmadan iled 

·. CEMiYET .. HAYATI 
' . 

Toplantı 
Esnaf Cemiyetlerı Umumi KAtıı>li

ğinden: 
Tez.g~htarlar Cemi.yeti umune he· 

yeti 943 yılınn ait ikinci toplııntıyı 
27-12-942 Pıız3r ~ünü saat 12 df' Fen
ni te6isat ve madeni sanatklı.rlar u
mumi heyeti ikinci toplantıyı 27-12-
942 pazar gilnil saat 10 da Marangoz
lar CMniyetl umumi heyeti 27-12-942 
pazar günti saat 14 te EsnnJ: Cemiyet
leri binıısınna yapncaılctır. Adı geçr.n 
remlyetler mensuplarının toplantıya 
l.ştlrıı:k ctmı>leri rlcn olunur. 41-0 

Toplantl 
Türk YUks~k Milhendlslerl Birli

ğinden: 
24-12-942 tarihinde saat 18 de Bir· 

hk katında Yüksek Mühendis Nazir 
Togrol tarafından sınıri progrıı.nun 

tatbLkında inşaatçılık mevzulu bir 
konferans verilecektir. Mesl~ktıışla-
rın teşrifleri rica olunur. 423 

Stenografi dersleri 
Halkcvl R1.'1sll~lnden : 

Almanlar geniş bir 
cephede çekiliyorlar 

yürÜ}'Ü~lerine devam ediyor. Bu muka-
Pollb Enstltllsü oıı:rctmeıı lcr.!nrloo Kil· 

veml·t merkeılerinin imha•• işi sonraya zım Arar'ın ı..ıare ettııı:ı "tenoırmtı kur· 

Moskovn, 23 na. - Kızılordunun or· 
Don'dıı Um harekeU devam etmekte

Almnnlar cenup ballya do~ ge • 
bir cephede ı1cat 1.'dlyorıar. Son 24 

~t zartı rıda b!T cok mcs:k Q n .m ah R ller 

bırakılmaktadır. Almanlar pek büyük sunun, lkhlrl oovre kayl't munmel~nc 

•ayıda silah, mühimmat, yiyecek ve mub· bıt~lanm~tır. 

ıelif mabeme terkediyorlar. Akı;a.rntarı 1<1ıat ll'!·l9 ar&ındı\ ıcoe • 
Hu çevre düşmanın hüıün kış tutma- teı1ll'<-ek d<'I'Slcr <20> ı<."tat ı<Urec-ek ve 

(1 ı ayda ııona l'l"C'r, ktlr. 
ğa karar verdiği bir yerdir. Düşman bu· Dı~len• 2'1-12·1942 tarlhlnde ııasla· 

si 
i-

ı:ectrtlmlştir. Bunlar arasında dlm 
amkt ııo~ct tcb!U':1nde lslmleı1 bil • 
k'tı sekiz büyük şehir de vardır. Bu-
~ ocpheden ırclcn haberlerde söyle 

ralarını kabil olduğu kadar tanzım ecmı) naraıtırvtan , tskkllkrin :.111-12-1912 ıtk. 

ve her çe5it mal1cme ve iaşe maddeleriy- O.'l.mınn klıdar evlml7 S<cf<ret«llfılne ~ 
le doldurmuştur. Şimdi diışman bütün vunnalnrı Men olunur. 

llmektoor: 
General Kuzevtaorun kumandasında. 
kltalıınmız. dilsmıını önlcrtnc kata • 

k bQytlk bir şevk ile ııerıemtye d(' 
edlYorlar. Tnnklanmız e<..'l\UP batt 

tkıunettndc büyük blr cok kollar ha· 
llcr!cyurtar. 

Stalingrat'ta şiddetli 
muharebeler oluyor 

Mo•ko'a. 23 a.a. - Gece )'arhl n~
ilen $0V)Ct tchliğine ektir: 
Stalingrat'ın sanari mahallesinde sov-
hucunı rııüfrczeleri almanların 10 

k>khavzı ile 2'i zırhlı sıj':ınağını tah· 
un hetınişlenlir. Bir gün süren çarpı5ma· 
r- rd;ı ı:ıkriherı 2 alman piyade jı(llüı°l;ü 

edilmİ$tİr. Şiddetli tcıt>ÇU diidlosu 
y<ledilrııİ$tİr. Sınliııgrat'ın şimal haıı

lr. nda wvyet col'ÇUSU almıınları şiddetle 
\mu$tur. So•)et birlikleri mevzilerini 
lh etmişlerdir. 

cır 

:le 
ç,ı.ılın~rat'ın cC'fluf' hatı~ında şiddetli 
r muharebe devam etmektedir. Sovyct 

LrI taları meskün hir rcri ıılmanlardan ı;c-
almak için haskı !arını artırmışlardır. 
imanların hüyuk ku\Vcılerlc )<tptığı 
rşı hucumlar püskürıülmu}tÜr. 
Orta Don bölı;c,indc sovyct kıtaları 
rruılarını mu,affakıyctli hir şekilde 

ıkiş:ıf cııirml'kccdirler. ı\lmaular kül· 
~ti mıkıanla ccçhiıaı ve mühimmat 
rakı)orlar. 
Rir sovy'-ı birliği iki ı::ün süren mu· 
rchderdc 6 hin düşman ı'kerini imha 
ttıiş ve 100 kam>on, 200 vagon mü· 
oımat ve birçok top ele ı::eçirmişrir. 
şkn tıir kesimde bir düşman taburu 
utaoı ~ kurmay heyeti ile hirlikıe 

''Y<'t kıtnlarınn teslim olmuştur. Mer· 
cephesinde ovr-tlcr mevzilerini tnh· 

ı eımişlcr ~c dü mana C..-arşı taarruz· 
rına devam e)lcınişlcrclir. Rjcv'in ha

_ _..ıhındaki hölgedc •OVJCI askerleri düş· 
nın hir piyade böliiğünü y<"ıkedcrek 

rı hlokhavz ile iki zıriıh ~ığınak ıap-
U . 1 d. ta nlış er ır. 

ki~' molcn k'te çetcdlcr bir asker! treni 
l !L- • 1-rd" K. rJ.UCCmışı.c ır. 

benıl * * * 
~ Moskova. 23 ı.a. - Öğle Ü7erİ ncş· 

hunları ka)'hctmiştir. Bunların bir kısmı 

da oldui:u ı,:1bi '>OV)'etlerin eline geçnıi,. 

ıir. Çunkii dü~man hutun }iyeçek ve mal· 

zcmeyi ıabrih~ımeğe vakiı hulamamı)ıır. 

Sovycı ordu'u orta Don çevrcsınde 

sağlam .ıdımlarl.ı cenuba doğru ilerler· 
ken almanlar Stalinı;rat çcvre)inde kuşa· 
ıılmış olarak 2Z kadar ıünıenlcrini kur
ıarmak için Sıalin~raı'ın teııup do&u~un
<la bü> ük ı:a}'rcıler 5arfediyorlar. Her 
gün Koıelnikovo'nun 5İmal doğ\fütnda 
<lüşm.ın ıank ve moıorlü pi}adc:kriylc 
çok 5iddetli ve ı;ok ge-ni5 muharebeler 
olmaktadır. Ouşman, bu cephede gitgide 
artan bir ümitsizliğe düşmü~ benziyor. 

İsponyo'do milli 

konsey azalan 

yemin edecekler 
Madriı. 23 a.a. - Madrit J:llZCtelerin

de çıkan bir kararname il<: milli kon•e> 
teşki!.itı ve dahili ıalimatname,inin ana 
hadan te.pit edilmi5 hulunmaktııdır. Ka
rarname 'il madde ihtiva etmektedir. 

Kararnameye gfüe, millf konsey her 
<:'ne hir ilkıeşrin ıarihindı"tl 17 ıem .m1 

tarihine kadar içtima l'<lt·ccktir. Gerek 
umumi toplantılar ı:erek komiwon top
lantıları bu dçvre zarfında yapılacaktır. 
Milli konc;ey fü:m devlet rei~i ıı:eneral 

Franko'nun huzurunda yemin edecekler· 
dir. 

İngiliz kıralı bugün 
Noel mesajını okuyacak 

Londra, 23 a.a. - Kıral )'arın saat 
14 te Noel mesajını neşredeccktir. Bu 
me~.ıj 2'i,53, 31,55, -i2.46, 19,R2, 2'5,68, 
24,92, 16,94 13.97, 16,M, 19,66, 16,64, 
16,86 ve 19,50 metre uzerinden verile · 
cc.-k ve bundan sonra muhtelif \aatlerde 
muhtelif brasyonlar tarafından t&rarla -
nacaktır. 

T. C. 
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BANKASI 

.DARA• 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT ... [;Ot;Q 

Senec!e 28.800 lira ikramiye 
Kumbaralı ve ihbarsız tasarnıf hesaplarında en az 

50 lira.~r olanlara bir sene içinde a§ağıdaki pli.na göre 
: 1-JUniye verilecektir: 

4 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet .. .. .. 
tf .. .. 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

liralık .. .. .. .. .. .. 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

lira 

" 
" .. .. .. 
" 

KurC'llar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
lül ve ı 1 Birincikanun tarihinde çekilecektir. 

::::>lKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 
50 lir3 dan aşağı düıroiyenlerin ikramiyeleri % 20 faz-
lalaştırrlacaktır. , 

Mutlu bir nişan 
Gi.ızıtle gcnderlmialım Devlet Kon

~ervatuvan ogrelmenleıinpen kıymet

li pı~ aıı.st Beclıa Tom s Yoıaç'la l:ı:
mir Atatürk Lt,.L>sı MUdur Muavml 
ve Felsefe ögretmenl SalalıattJn Gok
teı>e'nin nişıı.n merasımi clün akşam 
Yenı.şt'hir'de Tomrıs Yolaç'ın cvınde 
akraba ve dostları arasındn <:ok ne
r,eli bir &okılde .ı;arııldıı;ı haber alın • 
mıştır. Türk maarl!lnın bu ~kı değnli 
uzvunun kuracaklan yuvanın ebedi 
bir sa.atlet kaynağı olmasını temenni 
eder ve kennılcrlnı c:ındnn kuUanz. 

Açık teşekkür 
Hnd Perltonıt hastalığından yaptı. 

ğı amelJ>Yatla oğlum Orhan Dl'ker'in 
hayatını kurtnrıın Ankara Askeri 
Mevki Hastanesi kıymetli operatörü 
Bınbaşı Recai Ergiıder'e aleni şükran
Janmın ibliı.ğına gazeLenrzın t.avııssu
tunu nca ederim. 

M.M.V. Hrb. D. de S. 3. ~l. Me. 
Osnıan Diker 

Mutlu bir doğum 
Bay ve Bııyan Behı;:et Abud'un bir 

erkek QOCukları clünyaya gelml1). ken
disi.ne Ahmet ismi verllmıştir. Yavru
ya uzun ömürler d~ler, ana babasını 
tebrik ederiz. 41-1 

TEŞEKKÜR 
Peok bi olaraık meydana tıkan hruı· 

talığımı tam bir anlayı~la teşhis e
dıp değerli tedavisi ile hayatımı yeni
den kn.?.andıra.n GUlhane Tıp Tathl· 
kat Okulu OpPratörlt>rm<lı>n ı<ııym 
Bay Ferklun Tf'kPŞ ve nrkudaşlarınıı 
ve hastanede ha!';talarla içlen gelen 
bir şefka1 I<' nJrı.kndar olan hemşire· 
!ere şükranlarımı sunmaorı borç bili· 
rim. 

Posta C."t<l<le!!i No. 81 Yeni Dünya 
nıwk'kalı Yusuf Bllfci 

MEVLÜT 
SC'vırlıi bnb:ımız Anknrn İSkAn M<l • 

dürlültündl.'ll mütclmtt Ta<ll!.llt kam!& • 
yonu rızasından U..ıtUplü Mehmet Kfı • 
mil Vardarlınm ölumü,,Un kııitıneı g-il· 

nime rru;Uıyan 25-12-1942 cuma i:'(lnü 
ı:ırrıe nı>mazın<lıın sonra Hııcıbııyram Nl· 

misinde mevlQdil eerıf okU'nn<'aıtın~an 

cıo...tlıtnnın ~ arzu cd<11lenn t('Şrl~m 

rtca olumw. Cocuklan 

ÖLÜM 
Sümer.bank .ıvuku.tlarından Milnd.r Si· 

ı.ıa.Jıl'nıln ba.bıı.cıı dahil.iye G111eklllerllıden 

Mehmet Hayri SIIıahl dün hakkın rah -
metine kaV\WT\UŞtUıl'. Na.mazı buiil.TI O"· 

le va.kt.1 Hactbll.Yram camtstnd<! kılına • 
ce..liıUr. Tanın raJunctJırıt ~ooıcye. 

M. Hitler 
Hermann Fegelein' a 
ıövalya rütbesi verdi 

Bedin, 23 a.a.. - Führer doğu cep
hesinde bir muharebe grupuna kumanda 
eden S.S. şeflerinden Hcrmann Fegelein'e 
demir,alip nişanının meşe yapraklı ,ö
val)'e rütbe~ini vermiştir. Feı;elein bu ni
şanı alan ı 5 7 inci a.~kcrdir. 

Malta'ya yeniden iaşe 
ve malzeme gönderildi 

Londra, 23 a.a. - Amirallik dairesinin 
tebliği: Şimdi tamamlanan bir M!ri hare· 
k.itla Malta ada~ına düsmanın önemli hir 
miıdahalesi o1mııdao büyük ölçüde mal • 
leme ve ~ çıkarılmı$tır. Bu bateklt ~·· 
rastnda, bir düşman den1z.alu5ı batın! • 
mı5ur. 

JANDARMA 

Ot alınacak 
Ankara J. Satın Alına Komhyomın 

dan: 
Muhafız Jandarma taburu hayvanatı 

ihtiyacı için kapalı zarf ek..iltme~yle bal
ya halinde 200 ton ot alınae;ı.kur. 

Tahınfo olunan bedel 25000 lira olup 
ilk teminatı 1875 liradır. ihalesi 30.12. 
942 çarşamba günü ..at on be~te Jaıxlar
ma Genci Komutanlığındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. İstekliler şartname'li
ni her gün komisyonda görebilir. Kanunt 
~ıırtlan haiz talipler belli ltİin ve saatten 
bir saat evveline kadar teklif ve teminat 
meknıbunu muhtevi zarfla.n komi~yona 
vermeleri. (10800) 6M4 

Devlet Meteoroloji İşleri 

Fotin alınacak 
Devlet MctooroloJl İşleri Umum 

MüdürlUğUndeaı.: 
Umum Müdürlüğümüz itıtlyncı için 

4-0-43 numara arasında 4-0 çift tek 
kRtlı vidala fotln 4-1-1943 pazıırtcs 
gilnU saat 15 te pnzarlıkln ynotınln -
caıktl.r. Mu.h~ bcdeij (96-0). d.o-

uı..;us 

1 

ıkuz yüz altmış Hra olup ilk temtnatı 
72 yetmiş i:lcl liradır. Şartnamesi ~ 
vazım Müdürlüğünde görülebilir. 

(10859) 6800 

Fener pili alınacak 
Devlet Meteoroloji İşleri Umum 

Müdürlüğünden : 
• Umum Müdürlüğümüz ihtiyao için 

SOO • ı 500 adet 4,5 voltluk yas•• elek· 
trik feneri pili aJınaoıktır. Taliplerin 
bu hu~u&ıak.i tekliflerini Lev;11.1m Su • 
besi Müdürlüğüne bildirmeleri. 

(10860) f>8?6 

Ankara Lv. Amirliğine 
gelen ilanlar 

Kuru ü:mim alınacak 
Ernurıım As. Sa Al. Ko, da ; 
15 tou kuru uziını ııa;>;arhkla ııı(lna

kasaya konulmuştur. ~hınakasa.ı 

2.1.!143 pazarteı;i gunu saat 14, tc yıı_ 
pılacaktır. Tahmin hedeli 16.~00 lıra 
olup teminatı 24715 liradır Şartnamı-. 
ili her ıı:tın komisyonda ırnrulrhillr. 
hteklileri•1 helli giln ve !lalltte teını. 
n.\tlariyle birlikte komisyona nııır:ı
can.llan. 6926 

Kuru incir alınacak 
izmir As. Pos. 8738 Komutanlığın 

dan: 
Tabmio bedeli 34300 lira .>lan 35 ton 

4 kronluo; ve 13 il1 15 kiloluk kutular 
içinde protohenı tipinde işlenmiş ve % 
10 rüfuzu a5mıyan kuru incir rıa1arhkla 
aJınacaJmr. f,ıeklilerin % l'i kaıi ıeıni • 
natlarİ}'le birlikte 16-12-942 .ı::ünü saaı 
10 da Naldökendeki komuıanlık satın al
ma ht'Yetine muracaaıları. Sartnamesi her 
gün görülehilir. (10682) 6711 

Kuş yemi alınacak 
hmit A~. Po~. 1762 Sa. Al. Ko. dan: 
20 ton kaplıca ile 20 ron darı (kuş 

yemi) p.ın.rlıkla alınaL-akur. Ellerinde 
malı olanların ve satmak i~tiyenlerin nıi
muneleriyle hirlikıe hC'r J..-\ın İzmıt Bele· 
diye kar~ı.ındaki Sa. Al. Ko. na müraca· 
atları. ( 10932) 6970 

38000 kilo sığır eti 
alınacak 

(;aM.k'kale G.<ı.mtzon $atın Alrnn Ko

misyonundan . 
lht.tyıtc ıcın ~-ıo kllo sıj!'ır etme lha· 

I<' ırunu taUbt cıkmadıitınd1uı tukrnr Pi\· 

znrııı::n eıkanlmışur. I'azarlıılı'ı 28-12-
1942 pa7.arteııl ll'tinU snat ll.30 da ya • 

pıtacııktır. Mu.tı.amrn~ bede-il 38.000 11· 
rıı katı temtnau :>700 llradır. Evsa.t ve 
&artlan her etin komisyonda görı.11'.•bl · 
lir. Istcklılcrln ihale günıU kom~•onda 

bulunrnalan. (lO'J53> 6992 

45 ton sığır eti alınacak 
Çan..'lk.kale Garnt7.on Sa. Al. Komls· 

yonllırl<lan : 
lhfu..M ~in 43 ton aıtır eti alınacak

tır. !halt• i;unü Uı.lfül cıkmadıtından 

tl'krar pauu-lıtı 28-12-194:.! pazart<!Si 

ırüııü sn:ıt 10.30 da ye:pılacaktJr. Mu -
hammoo lx>dcll 4~ lira kati l.<'mtna -
t.ı 6750 liradır. Evsnf ve sarıları her 
gün koml&Yondıt ııörüloblltr. tBtckMle • 
rln thale ı:ünil koım.1$Yoncla bulunmaıa. 

n. (10954) 6991 

Sığır eti alınacak 
Merzifon sa. Al. Kom.dıın : 
ll 60.000 ktlo ını::ır eu kapah zart 

11Uret.b'le alınacakUr. Muhammen be -
deli 4ti!IOO Ura, ilk tern.ın&U 3667 lira ılO 

kun.ı.etur. 

2) thn ıe 8 80l'l<kl'lrıun 1943 C"Uma &ilnil. 

saat 1:1 tc yapılacaktır. :;ı.art.nameel Ko. 
da görülür ve 245 kun.ı.e muka.bWnde 
alınnbtl1r. 

lst&lllcrtn !!hale saııttnrlOO bir sn.at 
evvel kanuna \JY&'Ull t.cklll mfflrtuı>la • 
r1Yle Me-rztton Sa.. Al. Ko.na mUracaat
lan. (10969) 69!l6 

Eksiltme iptali 
As. Pes. 9'~ sa. Al. Kam.dan 

ştşLt 

:5000 cift er kundumısının alınmasma 
lüzum kalmadıtından eksiltmeden ka.l

öınldıitı iliı.n olunur. 
(l~) 6990 

Kaputluk kumaş alınacak 
M. M. v. 4. No.ı.ı sa. Al. Kom.dAn ; 

lliTANBUL 

32224 rnetnı 60 santim kapuUUık pa • 
mukla kan&lk kumas paıarlı.kla alına -
caıcur. Kati temlnutı 22690 Unıdır. AJI· 
nen 4336 metre 30 santım pamukla ka -
rıı>ıık l<aı>utluk kumas alınacaktır. Kati 
tAımiJULt.ı 3b'27 ııru 90 kuruştur. llıa ı.ceı. 
29-12-1942 salı ırunıl s:uı.t 16 da Kom. 
d& yapılacakUr. J.Bt.t.~U.;:r-ln va.kUnde 
aeııncı.ırt. (10949) 6~ 

20000 kilo sığır eti 
alınacak 

Ç&nakkale Garnizon Sa. Al. Kom. 
da.n : 

İhtiyaç için 20000 kilo sığır etine 
ihale gunU talibi çıkm:ıdığından tek 
rar pazarlıkla alınacaktır. Pazarlıgı 
28. 12. 942 pazartesi günu snat 12 
de yapılacaktır. Muhammen berleli 
2-0000 lira kati teminatı 3000 lira
dır. Evsaf ve ,şartları her gün ko
misyondn. görillebilır. lı:ıteklılerin 
ihale günü komisyonda bulı.mınala-
n. (1095.2) 6993 

İncir alınacak 
İzmir Lv. .Amirliği Sa.. Al. Kom. 

dan : 
Muhtelif tip ve numara komfs -

yooda mevcut ııeraite göre 1000 ton 
incir pazarlıkla alınacaktır. Pazar. 
lık ve ihaletoi 30. 12. 9(2 çar,şamba 
UnU .ııaat 14 te Kom. da > apılacak
tır. İncirin muhtelif numııralara 
gôre vesııti olarak beher kllomıııuıı 
muhammen bedeli 106 kuruş 50 
santimdir. Kati teminatı ihale be
delinin yüzde 15 dir. İhaleden önce 
alınır. Toptan alınmazsa partiler 
halinde muhtelif S&tıcılıtrrlan da a. 
lınabillr. Vasıf ve şartlar her gUn 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
muayyen gün ve sııatte teminatla-

50000 kilo sığır eti · 
alınacak 

As. Pos. 6l!:i Sa. Al. Kom. dan 
Miman;inan. 

Cinsi sığır eti miktan 50000 kilo 
Muhammen Bel. ll8 Kr. Ilk temi -
ııatı 7500 lira ihalr t ırihl 19. 1. 943 
ıuılı günü snat 16 da kapalı zarf. 

Yukarıda miktarı ile ~ekli y ızılı 
sğır eline talıp zuhur etmediğin -
den ikinci defa <llarak kapalı zarf 
usulli ile ekııilt..'Tleyc konulmuştur. 
Tallpll"rin belli gün ve: saatten bir 
saat evveine kadar kaınmi vesikala
riyle teklif mekluplarıııı aılr geçen 
komiayona vermeleri. Sıı.rtnamı- ve 
evııııfını Ankara, İstanbul Lv. amir
likleriyle Mimarsinan S ı. Al. Kom. 
.ı1a 11:örülebilir. Postnıltıki gecikme
ler ka.bul eılilmez. (10951 l 6994 

Koyun ve sığır eti 
alınacak 

Kırıkkalı• As. Sa. Gel. Hz. Erb. 
Or. Ok. Sa. Al. Kom. darı : 

Cinsı koyun eli kuyruğiyle mik
tn rı 33000 kilo Muh. bedeli 4455!1 
lira ilk teminatı 3341 lira 25 kunış. 

Cinsi sığır eti miktarı 33000 ki
lo .Muh. beclt·li 28400 lira ilk temi
natı 2130 lira. 

Kırıkkla As. San. Gel. okulu kad
ro tırleriyle mlisafir kıtaatın mnyıs 
943 niyhayetine kaılnr ihtiyaçları 
olan 3:l000 kilo koyun eti ile 33000 
kilo sığ'ır eti ayrı ayrı ş l rtnameler
le ıı ı. 943 pazartrı:ıi gUnU sanl 16 
ela kapr\lı :atrfl ı ahnacıktır. İstekli
lerin yukarııla cins ve miktarları 
hl:zal.ırındn ~ösıerilen ilk temlııat -
tarını K. k ıle As. Fb. muhaselıeci. 
liği vc:zne,..inr yatırarak nlacakları 
ve111e m·ıkbuzu ile beraber teklıf 
mektuplannı mııa' ven "'"aatten bir 
saat evvı·l Mp Sn. Al. Kom. baş -
kanlrğına vermeleri. 

(10!117) 6987 

Sebze almacak 
Biiyiik~eknıece .\•. Pm. 1010 Sa. Al. 

Ko. dan: 
so ıon lahaoa c;o too pırasa. komi, · 

yoııumuzda mevcut ev~af ve ~ıtlar da· 
hilınde kapalı zarf u,uJu ile ~aıın alına· 
cakıır Lahananın muhammen bedeli ır'io 
ve temınaıı 657 liradır. Pır.1,anın mu • 
b.lmmen hedeli 11 z~ıı \'e teminaıı 841 li
radır fk,ilınıe 30-12-942 ı.:ünü sant ıs 
ıe Bu)Uk{ckıne<e'nin J!oşdere ku) un<lcki 
toto Sa Al. Ko. da yapılııl'akıır. f,ıckli
lcrin ıcklif mektuplarını belli zamandan 
bir saaı evvel komi•>ona vermeleri. 

(IOHIR) 6852 

MİLLİ MÜDAFAA 

Kumaş alınacak 
M, M, V. den: 

v. 

Aşağıda cın", miktaraln ile mu· 
hammen bc<lel ve temınatlprı yazılı 
ikı kalem kumnşın 30-12-942 çcu-şa.ııı· 
ba gtinil saat 15 Le ı.ı.uıı.ıtıklo müba
yaa.~ı ynpılncaıttır. 

Şartnamesi her gli. komlsyondn 
görüle-t>.llr ~um.aş.ar ayrı nyn ınhıı
lerlne ne lh:ıle e<U'l'blllr. lsteklılerin 
bdll gu ı Vl' ~natl" A:ık,ıru da M . M 
Vekiıl "il 3 No. lu ~ın n ı~ın.a komis· 
vonunda bulunmalnrı. 
Clııs1: Kışlık elbıı:cllk kumnş, rmkta
n: 40000 - 150000 me-tre, muham
men bedel! 969.000 lira. Kati temlna· 
ll 85.020 llrn. 

Cinsi: Kaputluk kumaş, m~!ktnn: 
2000(I - 70000. muhammen bedell 
538.300 lira. katı teminatı: 5-0.564 lira. 

(10841) 6913 

Araba tekerlek parmağı 
alınacak 

M. )1:. V. den: 
120.000 adet araba tekerlek par

mıığı beher ı:ı.de<i 25 kuruş. 
Yukamıı cıns ve miktarı yazılı ara

ba tekerlek pannağı 2!!-12-942 salı 
güııli saat 15 te pazarlıkla satın alı
na.cııktır. Heps nl venneğe tıılip çık
madığı takdirdi' parÇa ııarça da ihale 
olunabilir. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görUlcbUır. Ka.tl tem natı 
isteklilerin tekil! edecekleri fiyata 
göre % 15 dır. Taliplerin mezkOr gün 
ve saatte M.M.V. 2 No. lı satın alma 
komisyonuna nıüra<'nntlan. 

(10727) 6821 

Taş duvar yaptırılarak 
M. l\L V. den: 
Eitmesğut'ta gôst.erllecek mahalde 

bir taş duvar yaptırılması açık eksilt
me ile ihnlt"ye konulmuştur. Keşif 
bedeli 3352 lira 80 kuruş olup llk te· 
mlnatt 502 lira 92 kuruştur. Eksnt
mesl 28-12-912 pazartesi günü saat 
11 te M. M. V. 4. No.lu Sa. Al. Ko 
da yapılacaktır. Keşif ve şart.nam<'Sı 
9 kuruş mukablllnde komiı>Yona mü· 
racantla lnşa.nt dairesinden alınahlllr 
Isteklllerin muayyen gün ve saatte 
komb-yonda bulunmnlan. <10732> 

6817 

. 
.................. EM• 

Sayın Halka 
Belediye Reisliğinden: 

Zayi olan ekmek knrtlnrı 
yerine son tevziat d('vresı so
nuna kadıır yenı'<I verılmı)'e
ceğınden ekmek kartlarmııı ı. 
yi mııhafaza c:ılılmesl sayı11 
halktan tekrar nca olunur. 

110890) 6925 

SATILIK 
Poligon hafriyatı Ankara'nm her semt rde ev aı:n 

M.M. V. den: ve apartmanlar ı;-ok ucuza sa · tır. 
Muayyen gün ve saatte tallbl 7U· Sökme-n Em!Ak. Tel: 2303 'lie 2434 

hur et.mlyen EUnıee.gut'ta gö&t.erıle· 30 1 
cek mahalde bir atış poligonu hafrt-
yatı ve bnzı tşclllk tekrar pazarlıkla 
ihaleye ko.ııulmuştur. Keşif bedelı 
4924 !ıra 81 kur~ olup keıU temınnt.ı 
738 !ıra 74 kurutur. 

thnlesl 2S. 12. 942 paznrtesı gilnil 
saat 14,3() da M.M.V. 4 No.lu :;a. Al 
Ko. da yapılacaktır. Kesif vo ş:ırtna· 
mesı hPr gün komisyonda gösterılcbl· 
lir. l~tcklllcrın ilk temlnatlanyle bır
llkte muayyen cün ve :;aatte kontis
;)'ontla bulurunaları. 

l10744) 6766 

Kösele alınacak 
M M.V. den: 
Yapıları pıızıırhğına talip çıkmı

yan ve beher kilosuna 10 lira fiy.ıt 
tahmin edilen 1500 kilo şaplı kcisde 
ıle kilosuna 18 lira tahmin eclien 
1500 kilo kromlu kösele 29. 12. 942 
salı giıııU sat 15 le p ıznrıkla satın 
nlırıal'aktır. Her ikısıniıı muhammen 
be<lell 42000 lira olup kati tı minalı 
6300 liradır. Bunların her biri ayrı 
ayrı tnlıplere de ilı ıle edilebilir. Şart
namesi her J:"lln komisyonda ı:-orule
billr. İst<'klilcr1n belli gUn ve saatte 
Aııkııra'da M.M. Vektı.leti 3 No.hı 
satın aıııa komisyonııııa ı:elmeleri. 

( J087h) 6954 

Telsi?. memuru, elektrikçı 

ve motörcü alınacak 
M. M . V . den : 
ı - .\filli Müdafaa emrindeki te•kil 

terde j,ıihdam e<.lilmek iizere imtihanla, 
1 ıclsız makini,ti, 17 tcl,iı muhahcre me· 
muru, 9 rnotorrn ve 5 elektrikçi alına • 
lotktır. 

Hu memurlardan İmtihanlarda kaza 
uc:akları derecelere ~öre, tel-iz makinht 
terine 260, telı.iz muhabere memurlarına 
170, mottirculerc 150, elektrikçilere 120 
lira)a katlar aylık ucret verilecektir. 

2 - i.ıeklilerin Vekaletçe ı::ö.tcrilt .. 
cck her hangi hir hiımeti kabul etrnelerı 
mu\amıf askerlik hillı~ti ilgi>i bulun • 
m:ıma\t sarııır. 

3 - Yukardaki ,arıları haiz olan h· 
ıeklİll'rİn: 

ı) Kendi el ya:ııhıriyle yazılmı) hal 
ıercurnelerini, 

ı> Nüfu., tez.keresi , .... ret veya a,lını 
3) Bulunduğu vaıifclerden aJdığı 

hi1met ve•İka't VC>-:t ~un'llerinıi, 
4) Dıığruluk kı1ğıdını, 
5) Sıhhat rııf'Onınu, 
6) Son tab'il haddini g.>sıerir şctııı -

d<'ıname veya ta~ikname vana suret v<.'
) a a,lını, ıoksa neden olup olmadığının 
dilekçede izahı, 

7) Devlet memuru veya muıeber ikı 
ıaıın adre<ini (ıezki)e için) 

il) İki kıta boy ve 4 adet ve:ooika fo • 
ıoğmfını, hir dild<çe ile hirlikte 15.1.943 
tarihine kadar Ankara'da Akköımi'dc 
Muhabere Park Müdürlüğüne gilndemıe
leri, 

4 - f,teklilerden vasıflan müu.it ve 
hclgel<.'ri t4mam olanlar adreslerine gön· 
derilecek nt< ktuplarla İmtihan gün ve )e· 
rinin a}rım hildirileccği ilan olunur. 

( 1 OR44) 6883 

Toka alınacak 
M. M. \·~.ıwlctindcn : 
Beher ac.IOObıc 4 kunıt ynptınna Ocre

U konulan <lanl.r.I vcı-1lmck 1nrtlyle 
300.0uo adet dl:lstz toka yapurılmnsı 

işi 4 ·l-1943 pazartesi ı;rUnU saat 15 ıc 

ıııızarlıkla tcldls1ne ihale C<ll.leed<'IJr. 
Muhammen bedell 12.0IMI ura olup 

katı t.crntnıı.tı ıııoo liradır. l'\Umune ve 
aaı1.namcsl her ı=tın komls)'ondn görtl. -

Yakmda 

Meraklı esrarengiz 
vakalarla aşkın ilham 
ettiği faciaların en he
yecanlı bir nümunesi -
dir. 3045 

Knyıp KömUr Tevzi Muess~,e-
s nden aldığım 652220-23 sayılı dört 
adet büyük memur eltme;k kartımı 
kıı.yıbctUm. Yenls nl alacngımdan es
kisinin Jıfiltmli yoktur. 

Mustafa ,Şim:;ek 443 

BUGÜN 

Ulus Sinemasında 
Mazi canlanıye>r
Tarih ~ahlanıyor •• 

Dahi Rejisör: 

Cecil B. de Mille'in 
yarattığı 

Türk<:e 

Kanh Saltanat 
Claudette Colbert 

Charles Laughton 
Elissa Landi 

Frederic March 
gihi dörı büyük yıldızın en büyük 
zaferi_ Neroıı devrinin çıldırtan 
güzelleri_ Baş döndurcn muhte~em 
ejilenceleri .. Knlbleri tiıreıen ku 
dunn~ arslanları arasında ~aş.·ul.ln 

en kanlı hir ıarobir 
Soonslar; 14.30 • 111.30 - 18.30· 
ve 21 de. 

'-11111-...... Telefon: 6294 -

Kayıp - Hm•a M!lstcşnr}Jfmdan 
aldığım 33681, 5672·73 numaralı me
mur ekmek karnemi kıcybcttlm. Ye
nilerini nlncağımd!tl'I eskilerinin hük-
mü yoktur. Vclıtı.'P Aııd 

MÜJDE, 
Noel ve yılbaşı hediye
lerimiz gelmiştir. Gü
müş altın üzerine her 
cins eşya ve kıymetli 

kumaşlar. Ankara Ana. 
fartalar Cad. CUMHU
RİYET HALI ve 
KÜRK PAZARI AD
NAN. No. 36 Tel: 1157 

Sot1lık lokanta 
Sığır eti almacak lcblltr. U.t.cklllertn bcll1 i:'(ln ve saatte İtfniye mcydımı Ncvşclılr Hanı ya

Anknra'<la .M. ı.r. v~ •tı 3 No. &ıtın nındo Istanbul Aşe-vt IK'clc satılıktır. 
M. M. V. l No. Sa .Al. Ko. <lan : Alma Koml.syonuruta bulunrnalan. İcfudeknere müracnnt. 426 
t - Okul ve hastaneler ihtİ)'lolCI için 

kapalı zarfla ck\İltmew konulan '>O ton 
••i\ır etine İstC'kli çıkmadığından bir ay 
nrfında pazarlıkla nlınac:ıktır. 

2 - Pazarlığı 8·1·94• günü &aat ıs 

te Lv. amirliği hinasındıı yapılacakıır. 
3 - Muhammen hedeli 35.000 lira, 

(10921) 69fU 

Ha va gazı tesisatı 
yaptırılacak 

M. M. Ve.klUoUnd.on : 
413 lira 44 .ıuu-uı; keşli bedel.11 hD.vn

gazı tU>lsaU 161 9-1·1943 cunuı.rıtesl ırtı· 
kati teminaıı '>250 liradır. 

4 - Şartname her gun 
~örülebilir. 

komhyon<la nu saat 11 <le acık e.kıslltme Ue ihale e· 
tlllt'CC!ktır. tlk tanlnat mJDt:tan s1 J.Jrn 

5 - İ•ıeklilerin belli ~ün ve ~aaııt 
kanun1 ve~aik. ve teminatları ile komis • 
yona müraaıatları. ( 10735) 6819 

Gümüş kumu alınacak 
M.M.V den: 
Belı<'r tonunun muhammen berleli 

(80) llra olan (60) ton gtimtiş kumu 
5. 1. M3 salı glinil saat 14 te pa7.ar
lıkla salın alınacaktır. Tamamına 
talip çıluııatlı~ takdırde bölllnerek 
ayn ayrı taliplere de verilebilir 
Şartnamesi her glin komisyonda ı::<>
rtill'bilir. Kati teminatı (7Wl lirndır. 
İsteklilerin ihale saatiıııle M.M. V. 2 
No.hı satın alma komlsyoııuna gel-
meleri. (10876) 6956 

Dolamit alınacak 
:M. M. V. den : 

10 kuruştur. K<'$1f ve eartnamesı hea
ırün göstcnllr. tı.-teklllcrtıı ihale ııiln ve 
saat.ı:nrle M. M. v. 4. N<lJı satın Almıı. 

Kom1syonuna ııelrneleri. (111967) 6954 

Kereste ve çivi alınacak 
M. M. Vold\lcUnderı : 
8080 lira 02 kurut muluım.mftl bedclll 

57.312 m."i. kett~te ve 270 kUo cıvı 29· 
12-1942 s.alı günü saat 15 tc ıııızarltkla 
..atın alınacaktır Kati t.cım matı 1212 11-
ra.d!'r. Şartnamesi ~ ıı\111 ı;:östcrlllr. 

1stoklllcf'ln ıtınle gün ve ııaatl.Jırle M. M 
v. 4 . .:>:o.lı sa. Al. Kn. &>clmelcrd. 

(10900) 6983 

Spor malzemesi alınacak 
l\l. ~t. Vci<Alcltn<100 : 
22 kal<'m ıswr mnlz!'mesl 31·12-1942 

~be ı;:ünil sa.al 11 de pazarlıkla 

Beher ıomı kırk lira tahmin edilen satın aJınarn:ktır. Şart.Tlllmffil hN eiJn 
'iOO • 1000 ton dolamit nümun~,j ev,afı- kcıımlsyond:: ımrillehlllr. Muhammen be • 

na 28-12-1942 pu.utc'i günü saat on beş- deli 6511 Jl;ra oluıı kati tcmlrlatı 9711 11 -
ıe pvarl1Cd:ı satın alınacaktır. lkpsini radır. lstekl ıertn belli ırün ve saatte 
vermiye talip çıkmadığı ıak<lirde parça Ankııra'da Jll . .M VckAlct.i 3 No. Sıltın 
par\-a da ihale olunahilir. Şarrn:ımesi her Alma Komts)X>nurın gelmt-.lcn. 
gün komh>onda .ı;öriılehilir. Kaıt ıemina- (10901) 
tı 6000 liradır. f,ıeklilerin mezkur gün 

6982 

ve aarre M. Jl.f. Vekalcıi 2 No. lu satın Battaniye ve kilim alınacak 
alma koınis>·onuna gclnıderi. 

6849 
M. !>L VekAlt-Undcn ; 

(10758) Aşağıda clruı, ıntl<tarlan H~ muhnm 

Sert maden kalem ucu 
alınacak 

men bedel ve tcmtnattlnn ya21tı 1kl 
kalem tıattan!ye ve klllmbı 30. 12. 942 
carsanıba ırünü 11Bat 16 da pazarlıkla 

Bah(e merakhlarma 
Yılb~ı crunlarıruzı. ı;:ılon Jıeşll· 

ilkler!, A\'rup:ı. ıı1!llcrl. güzel cilt· 
lamelerf, sUs ftdnrdan. Yl?!lll8 a • 
taclannızı ve snlreyl Isuınbul, Or
taköy Ankara bahccslndc bulıtbl • 

llnt1n!z. VA.Sll. 

Bulana mükôfat 
20 gUndımberl yalnız kendim lem 

kıy:mO'U haiz olan zencire baglı b1:r 
nnnhatr tmıluluCru ka)'beUm. Bulan 
swın JOtfon Elektrn< Ş rketi 6nfin· 
dekJ mahrukat d('p()Sunn geUrd ğ v~ 
ya 2843 telefon No. sma hnıber \ <>rdl· 
ğl ta:kdlrde memnun cdlleccğl ı;av·gı:-
larla bildirilir. 432 

Kiralık daire 
Yenlsehlr'dc SelAnlk caddesinde 

62 numarada yedi oda. Od hol, 
iki h:ınye, kalorl!e,r, sıcak su ve ta· 
mamen mcfnıa bUyUk ve müsta • 
ktl btr daire klrnlıkUr. Te.l; S53S 

548-412 

Kayıp - 1927 ııcneslnde Galat.asa· 
ray Lisesinden aldığım şehadetname· 
yi k8"-·betthn. Yenl5lnl alaca ımdan 
esklslntn hükmü yoJ...-1.ur. 

Eti Banl< mühC'nd 1Prinden 
Şa<ll Demlrbağ 

Piyano sahn ahmr 

riyle komisyonda bulunmııları. M. M. V. den ; .mub11y1ıası yapılnenktır. 
Mliracan.t: Mıhcıoğlu. Halli 

(10930) 6985 Beher gramına 83 kuru~ tahmin edi- Şnrtnnmcsl her ~n kOmtsyonda ırö- 1 
rulcıblllr. Battaniye ve kilimler ayn ay. ~--·••••••••••ı .. 11" 

'ıı.C'i Şubesi Tel: 2619 431 

Kumaş alınacak len 278 adcı on hir kilo )OOi )'Ul ,,ekiz 
gram sert maden kalem uru pazarlıkla 

M. M. V. 4 No. lu Sa. Alma Ko. 30·12-9·i2 çar~amba günü •aat IS te qfln 
ıl~n: İstanbul ahnacak11r. Tamamı mı talip çıkmadığı 

20.000 metre pamukla karışık boz takdirde bölünerd-;. .ihale edilet>ilir. Sa.re· 
kaputluk kumaş satın ahııncaktır. namesi her gün komİ'}on<la görükhilir • 
Pazar!ıkla eksiltmesi 29. 12. 9•2 Kad teminatı i•tcklilcrin tl·klif edeccklt .. 
sah günU saat 15 te Salıpaımrırı.da . "k - .. ,_ h · L~ ·rıc1 
M. M. V. İstııııbul 4 No. lu Sa. Al. rı. mı ıa.ra g~>rc }'Uzc~ 0~. eş nı'""11 e
Kom, ıla yapılacaktır. İsteklilerin dır. ;alıplc~ın meıkur .ı;un ve 'aaııe M 
16732 lira 80 kuruşluk kati temi - ı M. \. ekllctı 2 nı.ımaralı utın alrııa ko 
ıınllarivle komisyona mliraraatları. nıİ<>onııncla lıuı.r bu1wımaları 

0

(1094.8) 6988 (10757) '8l7 

n t.altı>ll'rlne lhnlc cdlleblllr. !steklllcr1n 
belli i:'(ln ve aııaU<> Ankara'da M. M. 
Vektılttl 3 No. lu satın alma komisyo
nunda bulunmalan. 

cırıııl battaniye mıktan J0.000-40 000 
muhammen bedeli 591.200 ıı:ra kat! tc-
mbıatı 54.700 Ura. 

cınsı klltm mlktan 15.000 - :S0.000 

Ankara Def ter darlığı 

Odacı alınacak 
Ankara Defterdarlığından : 
Defıcrdarlık scrvı~lerin<le çahstınl • 

m:ı.k uzere dort odacı alınacııktır. I.ıel<li· 
ndct mutınmmm bec1cl1 
ka.U temlntıtı 37860. lira. 

(10842). 

379 500 lira l lerin 25.12.942 tarihinde Dclterd3rlık 
Milli Emliık Mudurluğune muracaaılan 

illıı olwıu.r. (10907) 69:;s 
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Halk Dağıtma Birlik 
Reislerine ve sayın 

halkın nazarı dikkatine 

ViLA YETLER l Çam kereste alınacak 
--------------- ' D . D. Yollan Yedinci İşletme 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ekmek k a rtlan 23/ 12/ 1942 gÜnünden itibaren 

Ça nkaya Kazası Birl ikle rine Kaymakamlıktan, diğer 
Birliklere lktısat Müdürlüğü ambarından verilec:;ektir . 
Kartların d erha l alınması, . 

2 - 24/ 12/ 1942 gününden itibaren de halka tevzi 

3 - Dikmen, Etlik, Ker:ören, Mamak, Altındağ, 
Fevzipaşa 3 ve Ce beci 9, 10, 11 ve Aktaş, Kavaklıdere 
B!rl~kleri ekmek kartl.arım çalışma yerlerinde, diğer l 
.ed ilmeğe başlanacak ve 31-12-1942 -..ünü sonunıa ere
cek t ir. 

Bırlıkler de evler e ı;ı-ıde r ek dag~ ıtacaklardır. 3038 ' - , 
..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. = -~ En güzel yllbaşı hediyesi, hakiki vitaminli ~ - -
: BELFAM i - -- -kremleridir ---- ------~ Ka~ın, erkek, genç ihtiyar herkesi memnun eder.§ - -.,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"' 

• • 
TAKSi SOFORLERININ _ .. 

NAZARI DİKKATİNE 
Belediye Reislifiinden: 
1 - Çalışacak vaı:iyctre olmıyan veya bemini bulunmıyao tak~iler bek 

leme mahaJJcrıode ve caddelerde durmıyacakur. 
2 - Bekleme mahallinde ve caddelerde duran taksiler müşteri alrnıya 

mecburdur. 
3 - Bazı $0förlerio müşterilerden fazla ücret talebettikleri vaki şika 

veri erden öi:reni 1 miş [it. 
Şikayeti olaolarıo 1358 • 1362 • 2911 • 2470 • 2960 • 2713 • 29'>6 . 2890 

numaralara telefon la müracaatları rica olu nur. ( !0281) 6,0'i 

tr============================================~ 

Kadın Terzisi 

Selim Emre 
Dress designer 

Bugün modellerin son teşhiridir. 

Belvü Palasta saat 15 te. 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

= = 
~ Mobilya alınacak ~ 
= = § Sümer Bank Umum Müdürlüğünden : -- -: ll Bıınkamız merırez binası şube ve servlslen ~in IUzumlu ceman 52 par. = 
: cactan fuaret muhtell.t olm mobilya kapalı zart uaulJ:yle eksilt.meye konul • : 

: m~~ -
~ ~~ =~=:Y:v1;:~1:1~;:.!:'1:!e0::::: ~:~:~~~":ndır~ lira ~ 
: mu.kabilinde ahrın.ca.ktır~ : 
: 4) l\luva.kikat tcmınnt mıktan 340.- liradır. -

~ lrn~'d~~=:rba::~~2·~:~ı!~~~~~r~~~d;~~::8~~~ı~: il Y:~~:a~~~~-An- § 

Dahiliye mütahassısı 

ah nacak 
-Zonguldak Ereğli Kö 

mürleri İşletmesi Sağlı 
Te~ilatı Başhekimliğin 

k 
-

den : 
ş-Zonguldak'ta Ereğli Kömürlerı 1 

!etmesi: sağlık teşkilatına 300 li 
ücretli bir dahiliye mütehassısı 
lınacaktır. Aylık ücretler üzeri 
ayrıca pahalılık zammı verilmekl 
dir. Taliplerin 25. 12. 942 günü a 
şamına kadıı.r Zonguldak'ta işletm 
umum müdürliiğüne müracaatla 

ra 
a· 
ne 
e-
k· 
e 
rı 

ilan olunur. 3014 

Menkul satışı 
İzmir Defterdarlığından : 
.Mevkıi: hnur, Kaı·şıya.ka, Do 

nanmacı mahallesi, Yalı Cumhuı 
-

·i-
yet caUcl.csı.nde 95 ad,ı., 33 parse 
31:>Cl-1 tuj numaralı n-.aa bahçe haıı 
nıil#temılatı: .Bodrum katında: 
mutfak, 1 oduııluk, 2 çama~ırhMı 

1, 
e-
1 
e, 

4 heliı. 

i-Biı:iııci kutla: 3 oda, bir kalor 
fer raeliyatöı·Ju saloıı, bir yeme 
odası, bır balkon ve bir sofa. 

k 

ni Orta kutla: duvarları yarım çi· 
döşeli banyo m·ıhali, biri kaloriie 
ra.diyalörhl olmak üzere 6 otla, ba 

r 
1-

kon, hala ve sofa. 
iti. Üst k:<!t.ı: Yedi oda, bir ha 

salon 3526 .metre murabbaı b.ıhç 
bahçrde muhtelif cins ağaçlar v 
binaya mut tatili bi'.ıyük s.don v 
bııhc;eııin ıırka::ıırıda kı:;; c;içekliP;i v 
ayrıca geniş bir oda, tulumba v 
cephe ve solu ile aı·ka kısmında ele 

e, 
e 
e 
e 
e 
-

mir parmaklıklı duvar. 
-
ş 

Yukarıda mevkiı, evs;ıf ve milş 
temilalı gösterileıı (65000> nllmı 
beş bin lira muhammen bedellı v 
!)12 satış nu.rnaralı gayri menkulü 
peşin p.ıı:;ı ile mülkiyetiııe bidaye 
teri talip zuhur etmediğinden b 
bina, 12. 12. 942 tarihinden itibare 
bir ay ic;lıı.de pıızarlıkla satılacak 

e 
n 
-
\J 

n 

-
tır. 

il Taliplerin, bu müddet zıırfınd 
ve mesai saatleri dahilinde malsan 
clığına muvakkat teminat olııra 
4500 lira yatırıp Defterdarlık Mil 
Emlik Mü.diiı:liiğiınde müteşekkı 
satış komisyoııııııa hüviyet cüzdan 
lariyle birlikte mürac:ıntlıırı. 

-
k 
il 
·ı 

-
(10913) 6976 

MAARİF VEKİLLİGİ 

Asistan alınacak 
Maarif Vekilliğinden : 

u İstanbul Yüksek Mühendis Okul 
Elektro - Teknik Şub~ioe iki asistan alı . 
nacak~ır. 

Almanca bi ten elektrik yüksek mü 
hendislerirı<len bu vazifeye istekli o lan 
ların şeraiti anlamak üzere okula müra 
caatları .{10885) 6941 

BANKALAR 

. 

. 

. 

Memur alınacak 
-T. C. Ziraat llankası Memurları Te 

kaüt Saıı.dığrna ıııüsabaka imtihanı ile 
memur aluaca.ktır. 
İmtihana girme şartlan : 
1 - Sıhhi durumu, ya.Ş ve hal ter_ 

cümefil itibariyle istihdamına m:ın i 
bir hali bulunmamak, 

2 - Erkek talipler için askerliğin i 
yapmış olmnk, 
İmtihanda kazananlara tahsil dere. 

c('lcrine ve 36119 sn.yılı kanuoıı göre 
ayl ık verilecC'klir. 

f İmtihan 25. l 2.!H2 tarihine mllsadi 
cuma ~ünü sant 14 te Banka. biııasıo
da yapıl:ı.c:ıktır. Talipler ioıtilıan ~il. 
nünde-ı evvel evrakı mii,.hdC'leriyle 
birlikle Trkaiit Snndığı Mücliirlilliiine 
müracaat etmelidirlC'r. sn:ı:J 

ZİRAAT VEKALETİ 

Fişek ve alet alınacak 
: 6) Teo.kltt mektuplannı bav! zarOar kapal1 olarak ihale ırtinü saat 15 e - Ziraat VekalcU satın Alma Komkı = kadar makbuz mukabilinde Anıkara'da SümerbanJt Umumı KAtlpU~lne tcs· = yonunda.n : 
- Um olunacaktır. : - - lJ Kapalı ıa.rt usullyl.e 75.00-100.0Chl 
: 7) Poı;ta ile aöndcrilecek tekllner nihayet !hnlc saat.inden bir saat evve- : adet la.re oldunn1.>·e ma.hsuıs aa.ı nco • 
: !ine kadar aelmlş ve zıırtın knnunl seklide kapatılmış olma.•n 1Az1mdır. Pos· -
--- Lada vak1 olalJWecek aedlonclcr naz().l'I ltlıbare alımruyacaktır. = reden Hora ve enısall !ışeklcı-tc bu tl· 

şdtlerln t.atblklıınde kullillıılaca.k 3oO • 
: 8) Banka lhaleYl icrada &<ı:ı'bcstur. 8037 = 500 adet alet satın alınacaıktır. 
;111111111111111111111111111111111111111 lll il llllll l il lll il il lll il llJ r 2) FJ.ı;cklerln be.herlıne tahmin edilen 

Kı:ııyıp - 1941 ders yıh Kuleli As. Kayıp - ı No. Halk Dağıtma Bir- tlyat 44 kuruş ve beher ~ıew tahmLn 
llscs ml!.'n ıılm~ olduıtum tasdikna· l ğinden aldığım 371 No. sekiz ıı.det olunan !!(yat 418 kuruş, her i.k.ı çe,;,t 
rnem kaybolmuştur. Yenisin la.laca· ekmek kartı.mı kaybettim. Yenllerlnl m;ı.tzemeye alt Hk Lcm!Iw.t 3506 tlra h~ 
ğımdnn csklsinln hükmü yoktur. alacağımdan eskilerinin hilkmü yok· kuruştur 

ŞUk!<Iİl Cakmak~ı No. 790 tur. Ali Toker 3) Eksiltme 8·1·1943 cuma günü ıııı.ıt --Türkiye İş Bankası 
Küçük Cari Hesapları 

1943 İKRAMİYE PLANI 

... 

Keşideler : 1 Şubat, 3 Mayıs, 2 Ağustos, 1 İlkteşrin 
t arihlerin de yapılır. 

1943 ikramiyeleri 
Adet 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 
30 
60 

250 
334 

· Liralık 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
333 
222 
99 
44 
22 
11 

= 

Lira 

1999 
999 
888 
777 
666 
555 
444 
666 

2220 
2970 
2640 
5500 
3674 

15 te Zlraat VtıkalcU binasında y:ıpıla· 

('aktır. 

4) Şartnameler Ankara'd.ı Zlrant Ve· 
kAlCotl satın alma komılsyonundan, ts • 
,tanbul'cla Ziraat MU<lUı'lUğUnden 230 
kuruş bedel mukabil nde verJllr. 

5) tswkHlerln lekll! mektupllırını 

11.k temlnalları ve 2490 sayılı kanunun 
2 nc1 ve 3 üncü muddelurlnde zl.kredl • 
len vcsikalarlll birlikle ıx,m günde el<
ı; ltme saallnden blr saat önceye kadar 
komisyona vermeleri. (10912) 6977 

Devlet Demir Yolları 

E llbise ve palto 
yaptırılacak 

D. D . Yolları Umum Müdürlil -
ğünden : 

Devlet demiyollun meslek okuli 
talebesi ıçin kumaşı ile ıı,Slar ve ka
zalini iclareden verilmek tela, dill\'
me ve sair bütilıı harç ve masr,ıfla
rı müteahhide ait olmak üzere dik
tirilecek 120 yüz yirmi takım elbi
se ve 120 rı.clet paltonun imaliyesi 
işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkanmıştır. Eksıltmc 14 ık!ncika
nun 943 tarih;ne r:ısH.1an perşem
be günü saat lb on altıda Aııkarn 
;stasyoııuncla ikinci ışl~tme bina -
.ır ıla '.:oplanacak komi:1y .. ı;·Jn :vııpı
iac.ıktır . M u!tım!lıeıı bedeli (18CO) 
bm sekiz yUz lira ve muvakkat; le
n•ır.'ltı ( 135) yüz otuz brş Jiratl.r. 
Bu işe girmek istiyeırlerin kanun 
ve şartnamenin tayin ettiği vesaik 
ile muvııkknt teminat ve tekliflerini 
aynı gün saa on beşe kadnr koms
yon reisliA"ine vermeleri. 1A.zımdır. 
Şartname ve m u kavele projesl ı:ıa
rasız olarak komisyondan alınabilir. 
Elbise ve palto ntimuneleri iklr"'' 
işletme ve m.-ıolek okulundR görr 
l-ebilir. (10909) 6979 

1 Müdüdiığümlen : 
' Muhammen bedeli (8615,36) lira 

ı 1900) adet muhtelif ebatta çam 
dilme, çam kalas, çam tahta ve 8/M 
/M lik Kontrnplak 6/1/1943 Çarşam
ba giinü saat 15 cleAfyoo yedinci iş
letme :Müclürliiğü binaııında kapalı 

znrf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek isliyenler (646,15) 

liralık muvakkat Lcmirıat ile kanu -
nun 10 uncu meddesiııiıı (F) fıkra
sı gereğnce liizumlu ehliyet ve Ti
caret vcsikalariyle birliltle mu.ay -
YM'I gün ve sıı.alte komisyon reisli
A-ine miiracr.aıhrı ilan olunur. 

(10693) 6806 

3 adet Brinel sert lik ölçme 
aleti alınacak 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğünü 
Sa. A 1. Ko. <lan : 

l\fol1ammen bedeli (9.000) lira olan 
( 3 ) adet Brinel serılik ölçme ıileıi 

8-2-1943 pazartesi günü saat 15.30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankara'<la idare bi· 
nasında toplanan merkez 9 unl<ı kornb . 
yonca satın alınacaktır. 

1 
Bu İşe girmek i~tİ)tnlerin (675) lira· 

ık muvakkat ıeminat ile kanunun tayin 
ettiği ve~ikaları \e tekliflerini aynı ı;:ün 
~aaı 14.30 a kadar adı J.'(C(en komi~yon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasu olarak Ankara· 
da malzeme dairesinden, Ha}(larpaşacla 
csellüm ve sevk şefljğin<len temin olu • t 

nur. (107·f2) 69-H 

Elbise yaptırılacak 
Devler Dcmir}'oll:ırı ' n 7. işletme 

i\lüdürlüğünden : ı 

l - Muhammen bedeli (12238,50> 
1 

ı 

i 

ira olan işleımemiz memur ve mü.Hah . 
demleri için ( 188) c;ılım açık yakalı cc· 
ket, }Clek ve pantolondan ibaret ve (97) 
akım kap.ılı ).ıka (ceket, pantolon<lan 
haret) elhhe ki ceman (285) takım cl

hi,e ile (632) adec paho ve (285) adet 
ka,ket kapal ı zarf usuli>·le ck~iltmcyc 

çıkarılm ıştır. 

t 

s 
( 

2 - Bu iş için mukta7i kumaş ve as· 
ar ve kaıelin bedeli mukabilinde idare 

ve tarafından veri lecektir. Tcl3., düğme, 
ırma ve bütün işaretler müteahhide aiı 

>lacaktır. 
3 - Eksiltmesi 7-1·9f3 perşembe ~Ü· 

nü <aat 1 5 te Afyon'<la Yedin<:i hletme 
1 üdürlüğü binasında )'apılacakıcr. i\ 

( 
k 
p, 
k 
ı.: 

4 - Bu işe ı.:irmek i~lİyenlerin 
917,89) liralık muvakkat teminat ile 
anunun 10. cu maddesinin (F) fıkr:hı 
e~eğince lüwmlu eh liyet ve ıicarec v.csi
alariyle teklif mektuplarını nıuaY}•en 
ünde saat 14 tek adar komi~yon reisli • 
ine vermeleri l.izımdır. ~ 

d 
5 - Sarınanıeler lx·dcl~iz olarak Ye· 

inci İşletme Müdürlüğünden alınabilir. 

Müstahzarlardan, kimyevi maddelerden ve lJunların 
tesiratından ne zaman hah saçılsa en baş.ta :_ 

(10801) 6900 

Dekistrin imaliyesi 
Dovlet Deımlryollilirı Huıydru"~ Sa· 

Lln Alma Koml$.Yonun<lon : 

ti 
Mlsırı idare t.ararından vaı:dlmeık şar

yle takrlhen (l&l00-22500) klılo De 
L<;t.rin kapalı z.ar:ı: usullıYle 1maJ ettirl . 

eçekLir. 
k 
1 

markası hatıra gelir. Muhammen bedeli: (beher kilo de . 

klst.rinln lmal ücr.."ti ( 80 J St.'!kwn ku.ru1> 
csabl,yle (18000) on Si.ikiz bl!n J.Jrad.ı.r. h Kimya fabrikası DARMSTADT kuruluşu 1827 

t 
H 

Eksiltme (ll sonJ.<a.nun 1943) pııza,r • 

esi gün.ü saat (15.30) on ~ bucuık.ta 
a.ydar,>asa'da ırar btıııısı da.lıllindekl 

l«ımL<;>•oıt tarafından yapılaca,lctır. 

(l 

ı 

(1 

Bu l:;e girmek J.ı;t!;y.m lt"rln (1350) bin 
c >ilz elli llıralık muvakkat toıni:nat, 

kanunun tayin ettltl V(Jt;.lJca.la:rla tckllC

crı.nı muhtevi zarflarını ~ gün saat 
4.30) on dürt otu7A"'l kadar k~"O'Il 

reisliğine vennelC'rl Jll;ı:ımdr.r. 

Bu işe alt şar~na.m<.'lor kmnl~ndan 
arasız olarak dafı:ıtılmalktadır. p, 

(10911) 6978 

Bilyalı yatak alınacak 
D. D. Yolları Umum MUclürlü

üııden lf 

k 
Le 
2. 
d 
m 

MAHKEMELER 

Ankara Birnici. Sulh Hukuk Ha
ki.mli(:lnden: 

Doğanıbey ma.tıaltesi 1.o:;çi sokak No. 
8 de Yuhan Pk;>;of. 

All'karn'da Doğanbey mahallesinde 
İş<;'i soknık No. 8 de Marie Vl.'klli An· 
kara aıvukat.lanndan Halit &onglin 
tarafından alc.'Yhlnioze aç1lı:ın lstıhkak 
davnsının yapılmaıkta olan duruşma· 
sında adrl"Siniz meQlıul oldul"(undan 
mil.nen usulün 141 inci maddem mu
cıbince 20 gUn müddet le gıynp kararı 
çıkarılmasına karar verilmiş oldu
ğundan durusması bırakılan 19-1-943 
snlı günU saat 10 da mahkemede biz· 
zat lıa7.ır bulunmadığınız veya lbir ve· 
kil göndnmediifüıiz ta.kdlrd<' mııhke· 
m~E' gıyabınızda bakılaornjh t<>blii! 
makamına Jl:aim olmaık lizcre lliın o· 
lunur. '11~ 

Muhammen bodelleri ve muvak
al Lemıııa lları a~ağıda yazılı 2 lıs.. 

muhteviyatı bilyalı yalaklar 15. 
1943 pazartesi güııll ı:ıaatı 15.30 

a kapalı zarf usulü ile her liste 
uhl eviyatı ayrı ayrı ihale odll
ek ıızere Ankara'da idare binasın-m 

a toplanan merkez 9 uucu komia- Kızılay Gaz Maske Fab. 
onca satın alıııac .. ktır. 

d 
y 

hi 
Bu işe girmek isliyenlerin listesi 
z:ısrnda yazılı muvakkat teminat 

e kanunun tayin ettiği vesikaları 
e lekliflerini aym gUıı ııaat 14 .30 

Osman Topçuya ihtar 
il 
v 
a 

Cazmaskc Fabrikası :MU<lilrlU~ümll•n: 
kadar adı geçen komisyon reisli-

ği 
Fabrikamız amwrın<la tes<.'llilın ve 

1'le vermeleri lilzımdır. , 
Şarloameler pıLrnsrz olarak A nka- t<-vzı mımuru iken 15·11·19·12 tarih nııc 

r 
ş 

a'da malı;eme dairesinden H. Pa- ıstıra ederek adres bırakmadan ~Trlan 
a'da tesellüm ve sevk şefliğinden ve sldlllnde mevcut adrCtiC yapılan tt'1>11· 

te min olunur. {:at (adres bırakmaılan semti mcttıule 

Liste No. 1 malzemenin ismi bilya ıı'lltll kaydlyle iade edilen Osman Top-
h yataklar muhammen bedeli cu•ya : 
1 1.251,20 lira muvakkat teminatı 1) Zlmmctlnlzdc bUlun:ın malzC'Ine 
8 43,84 lira. ambarlarını devir etmek ilzerc IUın ta • 

li 
Liste No. 2 malzemenin is.'11i si- rlhlnındt•n itibaren 15 gün zurCtn(la fab· 

ndir bilyalı yataklar muhammen Mkaya irColmt'Jl!lz. 
b etleli 4.917,20 muvııkknıt teminatı 2) Celmcdlğl'l'llZ takdirde hakkınız • 

8,79 lira. (10893) 6980 cı:ı kanuni takibata tc~ı t'<lllN·t•iii 36 
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ORMAN KORUMA 

Yün çorap alınacak 

Orman Konıma GC11el 
Alma Komisyonundan: 

K. Satın 

U L U S - 24.. ü.ncil yıl. - No. 76'M 
1 - Komisyon.da mevcut numune-

sine göre pazarlık suretiyle lıin ilıl 
Imtlyaz sahtbl 

Hasan Reşit TANKUT 
Neşrı.yat ve Mil~se Müdürü 

NASlT ULUO 
UL US Basımevl Ankara 

1
14 bin çifte ka lar yün çoı ap saırn 
alınacaktır. Pazarlı!{ giinU 25, 12 
942 cııma günü sant 15 tir. 

2 - Pazarlık yeri Yeni el ir'i'e 
Orman Koruma Ge 1el K b ııasında 

rGERCEK YOLU 
..!» 

Sonkanun 1943 

YAZANLAR 
Suut K~ın1l YETKİN, I Saciı Ül KÜ, Hamdi Ragıp ATADF.MİR. Namdar 
R. Kı\Rı\TAY, D::. Resit SL'rtryt Gl'RSEY, M. )fuhlis KO I R, Dr. B!.'<li 
ZİYA. Ccıhit Sıtkı TARANCI, Kemal BİBAŞAR, Z•;·nel AK.KOÇ, Raif 
FRFR, N!.'<lrct Kı\Rı\BAY, Bahri Sı\VCI. Afif OBAY, Zi)a İLJ I A..~, Orhan 
SUN' \R, Abidin M. KfS \ KÜHI K, )tchmec N. ÖNG.\ Y, Füruzan Hüsre' 
TÖKiN, Osm;ın ATriLA İh,nn ,\KAY, )fustafa hriı Hİ~L\lETGİL, 

J\fo,affok Sami O:"l'AT .... 
Fransı1ca, İıalrancı, İngilizce, Almanca, Ru,ça, Arapça, 

Afııanc:ı, Farsça ve ÇincNlen terl'İ.iıncler 
Adre,: )fuv'1ffak S,ırııi On:ıt, İniinü Bulvarı N<). 2t f.C. Ceheci. Ankara. 

AYLIK MECMUA 
Tapu ve Kadast ro 

Çanka;\:a Tapu Siıcil Muhafızlığın
dan: 

Samanlıkderesi namı di.ğcrl Tuzlu· 
çayır nıı~\ kılııdc şarkan sütçü Ka51ın 
garb<.'n çoban Hüsey·n sbnalen üzilm· 
euler ccnuuen Hacı Şrukir ile mahdut 
€'Vli f>ağ 317 ver~! kaydı ile Mehmet 
oğlu lsmnıl nnmınn mukayyet olup 1 
vefatiyle veresclerwc intiıkal ettiği 
ve vcrcsı,slnden ~Uıkriinün H kml.'l ve 
Ulviyeon· borcundan dolayı icra Vl' if
las kanununun 94 üncii mııdd 1 mu· 
crbince bu gayrimE'nkulü tap tes
çil ctt ırın,.ğe alacaklllarmn lcrncıı ~a
hilı'yet verilm ş olduğundan mczkfır 
yerin bu ~Urf'tlc tescili istenilmiştir. 

Bu yerin lar>udn kııydı bulunamadı· 
ğııWnn tnsarnı(unun tahkik ve rnt>Sa· 
hasının l:<'rtt~ ı'cln 8-1-943 tarihinde 
mahallinr memur gön<lerilf'<'eı'\'indrn 
al:ikıı<lndnrının eller~rnieki v<-si,kala· 
n ile birliklu tııh!ki'k memuruna vı>ya 
cla 1lıa l'VVel muhofızlığımıza müracaat 
• ylPnıclı•rl'lıin olunur. 43!1 

Ki rallk daire 

Piyano dersleri 
Berlin Dodct Yüksek .l\fü7J.k Al': 

dt"l11i5inde tahsil ı•tm b.r Türk 13 
:;anı e\' nde pl)nno d rsı vcrmC'kl 
dir. Sııat iki lira lır. Arzu edenler 
Ulus'ta S.s. rumuzuna müracaaUıı! 

Sayın Bayanlara 

MÜJDE 
Her nevi kürk mnnto, arjan~e 

ve her dns m.ıntoluk ve yaka • 
!ık parçalar en uygun tlyaUa sa· 
ııımnktar!ır Ken<l1 elimizde ya • 
pılan J.ı.1, tf'mlz ve saQ'lam iş. 

Dcvl<.<t Memurlarına amca ko • 
Jnylık yapılır. 

Kürk ve tuhafiye 
Ticarethanesi 

yapılacaktır. , 
3 - Muhammen beıleli 80 kuru :sılıhtye \ ek!\letı civarında l•Ucilk bir 

Hasan Saidi 
Ol KKAT : Gazetemize gönderilen her 

vl yazılar neşredilsin edilmesin ge· 
verilmez ve kayboluşundan dolayı 
hiç bir mesuliyet kaıbuJ edilmez. 

ne 
rı 

o 

Yeni Sinemada 
Bugün bu gece sinema dünyn • 

sının en eok belıenllcn 2 sevlml1 
yıldızı MYRNAI.OY - wtLL!AM 
l'OWELL'tN yarattıklıan. 

Deli gönül 
Senaslar: 14 30 • 16.30 . 18.30· 

21. 

12.15 te ucuz hali< ma~ınesı 

BEYAZ 

olup taliplerin verecekleri mıkl..ıra aııe lcln veya yazıhant'yc elverh;ll tele· 
göre yüzde oııbeş teminaı lariyle 1 ronıu ııerılş !kl oda btr hoı. balkon mo • 
birlikte bc•lli gün ve saati e kö.'TIİS- bUyaJı Tel: 1953. Gı.'Ce 3307 
yona gelmeleri. _10940) 6949 8028 5 ıı 

Park Sinemasında 
RtJ GÜN BU GECE • 

Jl.!eııRimin en bil.viik film zaferi 

ml/.vontrır .•at/i11le cm•rilmı 

Ordular 
--( Türkce ~özlli )-

Seanslar : 
14.30 - 16.30 - 18.30 • 21 

Numaralı yerlerin evvelden aı
dınlması rlca olıunur. 

Teleton : 1131 

Sus Sinemasında 
BU GÜN BU GECE 

Hedy Lamarr - JtıdY Garlaııd 

Lana Tıınwr - James Stuward 

gibi dört büyUI{ art.lı>tln yarattıkları 

ZİEGFELD 

YILDIZLARI 
Bu ttlme mahsus seanslar 

14 - 16.15 • 18.30 aecc 21 

Yenişehir Alattirk Bulvarı Ka· 
lac AP· allırıda No. 201 Telefon: 
!!259. Ankara. ...S9-5il 

Sümer Sinemasmda 
BUGUN 12.15 ten Jt1baren 

Macera tıım!erlnln en ırUzell 

ikl saa l hcn.'Clln 

Şikago geceleri 
Searuıtnr : 

12.15 . 14.30 • 16.30 • 18.30 • 2l 

Tetcron: 3590 
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