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iSMET ZİYA 
Yakında tefrikaya başlıyoruz 

Yabancı tayyareler Mil8sı bomba adılar 
Tayyareler, evvelô. tenvir 1

-

f işeğiile etrafı aydınlattıktan 
sonra şelıre 15 bomba attılar 

Meclis açıldı 
Dünkü celsede hararetli 
hukuki münakaşalar oldu 

-.;,. ..... ;;. ç""'/ ~ -
• o ._,.,,,., ' ' ~lf Milas şehri, makineli 

tüf ek ateşi ile tarandı • 
2 ölü ve 1 yaralı var 

._.A~,~ 

~ 
• 1 • , 
• 

J"' ;nk:::-~ (A. A.) neti tüfekle d:::.:~ 1 
Resmi tebliğ: tı-r. Bombalama neticesin- ~ 

15 Mart 942 Pazar sa- de Milôsta bazı evler ha- 1 
bahı saat bire beş kakı sora uğram ı ş iki ölü ve bir 

( 3 yabancı tayyare Milôs yara lı bul unduğu teessür-
( şehrine ve civarına ev- le tesbit edi l miştir . T ah- f 
~ velô tenvir fiseği ile et- ki kato de vam edilmekte- 1 
) rafı aydınlattıktan sonra dir. Neticede gereken ( 

pazar M•halu •a&t birde ._Jıul t&!'Yattl• r Ana- ) ( 

doluowı bu mmt"!:..::.'::.:..,ı&r ve Mllio'J l~~ ~om~~ ~tmış ve maki- teşebbüsler yapılacak tı r. ı 
----------------------.:.'_-:::....:.:....:':....:*:::"""'....:.::...:·:::..:-:_:-=·=·=·=·:·.:·:·:·:-:·:·~-=·· ... ..-. ........ Re 4 ..._. ........ __....~ 

Bir çalışma 
tarzının 
hikayesi 

E lektrlklenme et.u d ldareetn:ln 
çalı,.....a tanı , U"'lul kayıttarwdan 

az.ad t'dllen T\irk enerjilerinin na. 
sıl nıah .. uller ~ereblleceifue canlı 

bir örnektir. 

Yazan : Ahmet Eınin YALM AN 

/?!!!!. a·yC'yc uy.gun olımayan bir 

\\3 hal görünce he-f).'mlz ferva

d ı basıyoruz . Bunun mcınası, işle_ 

riımi'z.~n U'mumi surette bozuk git~ 
t'ği dcğih:lir. Umami manzara bo
zuk1uk şeık-irk:le o.L.saydı tenkit et. 
mpn:ln, didinmen.~n. çırpınmanın 
;::ı1an;\.S1 olmndı . cı ltcrş•..!y oiuruna 
varır .. di'ye 'İllS3n kendinı bırakır 
üztilmeğe ı::et>ep P,Örınezdt , ' 

16 Mart şehitler i ni 
hürmetle andık 

Dün Eyüp 
• 

şehitliğin de 
yapıldı merasım 

~-..,-

Hindistan kral naibi 
Hint prenslerine 

hıtap etti 

A ·ıes l erin i z
d en ısrarla 
işbirliği 
is tiyorum 

Eğer sa!ôhiyeileriniz 
ha rp gayre tine engel 
olc caksa bunları mtı· 
vakkaten terkediniz 

Cok şü'kür gayel~r tcm.z . ..,!rtuk 
tan b~ka yc-r ye:- lyı hazırlıkl:l; 
1a var. lllesola Küy cnstıtüler:ne Crippss'in Hintlılere ya-
"'' l(~e.-ıe l<>ın~< edl"<c kalbinızın pacag·ı teklifi /lm erik a 
ümıtle doltmrımas1rıa htimal vok. 
hurada apaçık "Örüyor<un•.: lci garanti edecek 
T"''rlk ~ · "94 Dün Eyöıtte yapılan meraebnde u enerjis1, vaı:;iLk -sisteminden, erlttiml'Z lhtlram ete~ haliadeı Yeni Delhı, 16 (A.A.) - H in-
e_l ~e ayak bağlay"1n V<?ı ?ıcvc:t ve 16 Mart şch\tlerı ıç:i n dün __ distan naibi, Prensler meclisınc 
tt:\ ,{ kıran ~dnri zincirlerden kur- s.m yapıldı mera- , bıtaben Cripps'ın ziyaretıni bahıs 

lı~~· akzn,..ı ve yaratıcı .şekiller a. letınm blumle drrim 'u~~ın:~i ı ) Almanları Riom şahsında Hind;~ ~imada değer bir 
~ulur kurıu "il.at. ok ı•rbt ile r i fır· o 16 Mart şehıtleri kl T k 1_ r---....._........_.. ......... ...._.~l mevzuu ctmiştır. Naip, Cripps'in 

·~ T". . mucadelesinın dön Um nokla!:ında J 
1 

dosta sahıp o ug~nu ve evvelce 
_u r k mıHet'1ım l\,aş;ırm• kud. kencf>lerınl mudafaa ed"'1l-~ ki . davasına ateş uzak bir ulkcde onemli bır \'Bzi· 

re.t ı ni ölçmrik i&tt"rs n k k'· t:'UI er ı tt l 
., · C" n sa ın · oh_ bır sırada oldurl.ılmuştürler. !eyi parlak .'!urc c ı a edcıı, mus-
. e usuller~e 'he-p ıı:ayeyi şekle le- Dün işte bu ıehitler içi J "'U'"sku" ru·· yorl r r ı tevlıleI'ln ve onlar_ ın temsıı cttık-
ma,·ınız bune. 1...1 • • . uzurunda ~ 
cia edc.-n ıdarc.- 1mak~nelcırin~ bak- sım yapıldı . Onların h n mera _ t"' c... l leri her "eyın yenılmest ve ım!has ı 

• nıa, . ~,,s toz.:-ncırlC'r_ fi..ıkranla eğilmi ı . J ı için ateşli bır gayrcllc çalışan bu 
den lıala:s bular.ak .scr'bestço nefes halk mezarlığ ::ıdge en bınlt"rce o· 1 k" . devlet adamının hak ve adalet duy. 
alan köy en..,.t i.tü1erine ve vasilik- yordu. Herke~in iÇi~~-;ıuş. bulu.n~~ 1yor ar 1 • kusuna Hindin giıvenC"b!leceğ nı 
fC'n a7.:1d cdliip ~crh<'.St u~uUerlc vüz kızartı . 1 , ~ızl~ ıçın 1 f söylemiştir. Kral ııai:b: elemişt i r ki: 
ı?'14Yr.1('ti"l<-; hi7.mrl etmek ·nık'nı t·n· m :ı o mıyan bır hadl~e . • • ·ı ın atemı .sak1an h' v• • . Bu istisnai durum ic;inci" altc~-
~~z!kavuşan d!ğ:cr İ~iCrimiıe bakı., k8f~l.llilnda duran ~~~rd!~ I~!:. ışı suç "" uları( lcrınİZİll ~aJghiy('lJe~l~j \'f' imtiyaz 

Bu nrvi otşlcl''ın' " ·ten . ; teplıde, ~a1k.ta bu matem havası t .. ( larını - E~C"r bu ıo:ıtlahtyctler ve in1 
F.·rklrikl , bır de eon 11addın~ bulmuştu . J h b• •1" f tiy.ezlar Hindistanın harp uayr<'C 
Bu fdarec~~t~n ~lıd 1 idare ld r. ı Bu sırada Parti Reisi Reşat Mi ar J JJan Jerinc herhangi sck~irl<' ;nqp{ olu-
ınC<"hnl bir .cilE'IJTl kı~~~m ~ket cın ~arogJunun merasimi açtığını gö; yorsa. bunlara verdıklt'rı drğer ne 

~~ h.rfk. ·ı kiJy l"nısl~i.il;i ı.~lt,~. albluv_ı· dAübka~ Emin?n.~ Halkevi reisi Yavuz ) ettı"klerı"nden ( kadar büyük olurs;ı olrun - müş . 
ıbır o .. nek dive ıta.nınma:s-ı 13 - ~ h t ~~n.' butun bu ma temi anlatan J ( terek ınenfaat u~runda muvakka: 
dır. Eltıktr•kı~ım1e Eı··d id zıo;-. ı aıucsıne başladı. Yavuz Abada- 1 d ., •ı f trn tt"rkt'tmcktc .. tcrrcicHit ~öc:ter_ 

u aresı- 1 rıın hıtab . .. 1 b' e gı 1 kl . ~tımad nln kuruluşu, i~ley.i'şi; ldııre işleri I .. . esı şoy e ıttl: m yecc crııır . ır:ı v~rdır. 
mize nasıl ıbir ·mecra vermek .. - . {1'1-':u~r~yet ve lstiklS l ~ ic;ln can ı Bu hususta. 5:_al3hıyetlerını Britan-
lıasip o?duğu.nu gösteren ı,·ı ·mlu. dverdr(!ınız cennet yurdun bağrın. ya mümessılıne kendi qrzularile 

ı a- a rahat ı.ı ·· t devrNirn gRrki HincHı:ıtanın b 
b'oratuar tecrü'besl mahiyctindn- il .:c mus erih tıyuyun. 18 H b' k d k azı 
d~. .... ~ ~on Turk türbedarın ı zdır. He- ar 1 azanama 1 .. ( <'yalctl<'l"'İ t~ra.fuıci1n ~·ı:ın•la.·ı şük-

pım:z huzurıınuzda huşu ile eğili- ( d h k ( ran dC'ğC"r h:rreketi bilhassa zık 

Elektı-iklC'n'mn Elik! d~ro<i 
Haın.di Toker demektir. Bu kıv
nıe.tlf fe-n adamı, bir i$ln nac:ıl ku.. 
ru1nıa~ı VC' l~lem~• 'Azım ÇC"l<l:t!'i
"l.f' cta · ·· .ortaya r~nlı bir ni~munP 
lrt>~mrkhı kalmamı!ftır .. .&..vnt za
ma·rıda ~uV'vct!li b'ir lradC"n'-ı ve 
~~ı-· 1 . 1 >1r h~c;.&'rma ar.miııfn vıılnt7 
~'fu v_,,.. hu engel: .rlt:>ğU, Rğır bir ha-:. 
ta.Iııu, ölüm thtlmal~crini f" ı·· 
Ui l" b ..1 ' uru 

r u. . E'•lf'nt arız!lları da '\:encb1 
l<ceıttni· l ı· · · • eraıga ın en leziz hlr şey 
Olduğunu. bir •dom !çilı h•rtlirlü 

(Devamı Sa: S SU: 4 de) = 

vonız . Basınıııda uyanık nöbet bek arın On mu a eme 

1 
rctmck isterim. 

J.ı:·~ı:tı7.-. v ! 1 u.ç hrnizli, ar~1an Yil . ediyor Britanya mfimcı:sili a~kcri duru. 
ll ki~. Y:.e:ıt ~·oldaşlarınız kabirleri- mu alflkadar ~en mest:lelcrdc on-
"\lz ontindc> ~'lilh ('almış, iman ve Berlin, 16 (A.A.) - Alman ba:-.ın ı tar namına kararlar vere<'ektir. 
~._.kın -~utuşturrlui;u ışıklı ~özleri· bugün Rionı mahkemesile uğ"ra..ş.rnak- $u şartı~ k i. hu nevi kararl::ır itti_ 
e bllltın milh~tin andını tekrarlı_ la ve bu nuı.hken1e ile 1'"'ransa'nın haz edilir C'dilm<':r. derhal kendile-

\'Orlar : dünyaya garip bir manzara göster- rine bildirilecektir. 
Dü..,man. bizi asla uykuda, ha zı r d iğini yazma.ktadır. B u topraklar üzerinde sulh ve 

ltkı;;ız ve ~arıt bulamıyacaktır.. h su··ku"n o kadar U7.un 7.aman hu··ku··m VoelkiCher Beobac ter diyor ki: 
SC"hir 1\feclisi namına Sırrı En- sürdü ki, b<'lki de bu sulhü hiç-' ·· ı · · d ""' Riom mahkemesinin gidişi açıkça ~erı n sov cvın on sonra, univer.si- bir şe)·in bOzamıyacağına inana. 

'e .~er<'liğ1 nomına konu~an l\1us. göstermiştJr ki. Vichy hUkOr.lctl suç- cak bir noktaya gelmiş bulunuy0_ 
·~fa Sener, Türk semasında gör ü- luları Almanya'ya harp na.n etnlek r uz ve belki de onun muha!aza~ı 
rece-de ohın Jk dü,man kanadın ı ve Fransız milletini böylece caniya- için fedakArlıklar yapmek zarutE:" 

( De\·amı : ~a . S, SU. 5 te) )-( (De,·aını Sa : 8 Sti : 6 da) X % (Devamı Sa. s. SU. 5 de) = 

Başvekil veya Hariciye Vekilinin bugün 
toplanacak Mec:is Grup Encümeninde 

beyanat vermesi muhtemel 
-

Büyük MJllet Merii•i toplantı halinde 

Ankara, 16 (T('lefonla) - Yarın 

.saat 15 de J.lecJiı:; grup eıııclimenl 

Yard ır. 

Bu )Çti1nadft, Başvekil veya Hari
ciye VekiYmizin beyanatta bulun
ma~ı ihtltıınRl d.aJıllind~ir. c B. B. l 

Ankara, 16 (A.A.) - Büyük Mil· 

tel Mecllsi bugün Refet Can ı tez'ın 

reisliğinde toplanmrş, O{>nizli mebus
ıup;una seçilen Haydar Gi.inver, Içel 
mebusluğuna ~eçilen Refik Ka.raltan, 
lstanbul mebu~luğuna ı:f'<:'ilen Jsmaı 

Hakkı Ulkmen ve Tokat mebusluğu 
na seçilen Heht Nazmi K:şmlr'ln in 
tihap mazbataları kabul olunmuştur 

Yine Meclisin bugHnkU toplantısın .. 
da alelQmum seyyar lcU<;ük .5i ıhhat 

men1ul'l.arına hayvan y('m bedE"li V(' · 

rflmesine dair kanun h\yihası da ka
bul olunmuştur. 

Meclis çarşamba günü loplı:ı.nacak
tır. 

Ankara. 16 (Telefonla) - Bir bu
çuk aylık bir tAtil dr,·resinden t:::onr:\ 
bugün saat ı:; de toplanan BUyUk 

__ 

1 

M!llet ?ıleclisl ilk rnUzakcresinl ya.p

muıtsr. 

B O m b a h a" d ,. s e s 'ı f a i 11 e r i 110~:ÜZ::ı=~~~~n ~~~n~~~~u ş~o~~~: 
(Devam. Sa. 1, Sü. 2 de) ++ 

hakkında amme davası açıldı r- ----s 
Ankara, 16 CA.A. ) - Atatürk butvarındaJd bomba - .. ı ) RDS•f. lm.88 J ) 

hakkında mildtle ıumwnilt.kçe y apdan ıtazırlık tahktkatı bit- ) Jla lof ) 
m l,tir. Suçlular lıakkmda Amm e tlava.sı açı'lm'fl•<'. j ru $ 

l Avustralyonm Vaşing- ) R u s 1 ar ) zail şark ton Elçisi dedi ki : > > 
llarbl J J 

lngl·ı·ızle____.·r Avustralyayı ıHarkof'a doğ - li 
müdafaa rç:n 1 j 

Şvetg"n'i taarruz zamanı lru ilerliyor arı 
geri. aldılar v~~t~n~!6~!~~ir Avustraı- 1 Leningradda şid- J 

yanın Bir1<4ik Amerika nezdindekt ) det!i s a vaşlar ) 
orta elçlst M. Cassey bugün ~öyle de- ) ) 

miştir: 1 başladı J 
Birmanyada Çin ve cBirleşik m illetlerin Avustralyayı 

müdafaa tçln düşmana taarruz etme-

İng if jz kuvvetleri ıerı saati gelmiştir . Pasl!ikte Mihve- ) Rus-11/man savaşı sı - ) 
re karş• m ücadele eden devletlerin, ) fırın altında JO derece ) 

faaliyete geçli rastladıkları yerde dUşmanr vurma- 1 ~ 
R t larr ve fırsat dll.ştilkçe bu mtlda!aa sog" uk ta cereyan ediyor Mandalay, 16 (A.A.) - eu er 
1 taarruzttn..u karşılık taarruza ve kar· 

ajansının Birmanyadakl husus mu- 6 c A A ) B B c şılık taarrum da bakikt taarruza çe- Londra, 1 · · - · · .; 
habiri bUdiriyor: 

Son zamanlarda Sitang neArini 
geçerek ir erliycn Japon kuvvetleri ta
rafından zaptedllmiş olan Ran
goon'un takriben 150 kilometre şima
li şarklsinde küçük bir şehir olan 
Şvetgin Jngiliz kıtaları tara fından 

geri aJınınıştır. 
Londra, 16 (A.A.) -· SalAhiyetli 

bır kaynaktan hı ber verildiğine göre, 
Birmanya'da &h\\·egyin civa.rı•1da ya
pılan tf"ınizı ik hareketicrinc dair he
nüz taf3ilftt \'ermek in1kAnı bulunma
mRkla beraber bu hareketlerin mu- , 
vaffakiyetıe bittiğini .ı;ö$terir belir~ 

tiler vardır. 
Sh\vcgyin bölgesinde hareket ya

pan Britanya kuvvetleri 'rharrawa~
dy"ye kadar gelmi~ olsalar gerektır. 
Japonlar, Irravaddy delta.sının cenup 
kısmını ı.,gal ediyorlar. Çinliler ise 
bizim kuvvett'erimizin -şimalinde bu
lunmakla ve Tllnguo istikametinde 
inınektcdirlcr. .Bn~seln'deki durum 
vazıh de~ildir' Fakat Bassein 'in ln
giliz kıtuları elinde bulunması muh

temeldir. 
L ondra, 16 (/\..A.) Sydney rad-

yosu, bugün öltleden sonra 14 Japon 
b0n1ba tayyaresinin P ort Darvirı.'e 

hUcum ettiklerini bildirmektcd!r. 

Melbourne, 16 (A.A.) - Uç adada 
kUçUk ha.va USlerinde tecrid edilmi~ 
bir vaziyette kalan .\.vustralya hava. 
kuvvetlerine mensup 120 kişinin ınU
him bir Japon filosunun gelmesinden 
evve kaçma.ğa muvaffak olduğu 

rt'smen bildirilmektedir. Bu Uç ada
nın lsml gizli tutuımaktadır. 

vil'meleri IA.zımdır.> Resmi Rus teblıA;i cep'hedc csa Iı 
Mumaileyh, bugün bütün Avustraı- bır dcği;;;ıkli k ol~~d.ığını bildi r i· 

yada parola, .-çalışmak, mücadele et- yorsa da Rus tazyıkının devam et . 
mek yahut mahvoımaktırl> demi tir. ı tiğıni gösteren emareler_ vardır. 

---~-- (De~amı Sa : S, Su S d<') X 

~ (o'toga 

0\ ~03oje 

Kii LİNİN 

Orşa 

0 Sobr isi< 



~§~l~lftst1!~An!' ş e h i rl 

Osman Paşa ile Mikado hususi Haber_leri § 
Zıraat 

bir görüşmeye çekildiler seferberliği 
-17-

Türk ltmiralinin maksadı şahane hf!kkında 
söylediği sözler Mikadoyu çok memnun etti 

)likado. tercümanları vasıtasilc va.;ıl oldukları günden, o çl-çckler 
mi.itemadıyen Osman Paşaya hıtap belde.>inc veda ettikleri güne ka
ed-i)ac>!'dU TttktıJ!t nişaçlarda""' pek dar r.ıunt:ız!lm b'r programla ha
ınemnun ka1d:ğınt söy1üyordu. B r reıket etmişlerdi ve kendilerine 
sralık sözü, (Prens Akth·-to _ Ko- gösterilen samimi ml.safirperverli
matso) oon lstanbu·u ziyaretıne ğl, bir defa b:le ihlal eylememiş_ 
Lnttkal ettit'di , Prens1n, İstanbulda lerdı. 

b~.lunduğu mi..ıdd.et zarfı~da. gör- ı . O~marı Pa~n 11c maiyetindekile
mlı.s- olduğu n"ll!'la!lrpen erl ı~ten r:n, ımparator ve imparatoriçe ta
P"k mC"mnun kalmış oldagunu rafından r<?Smen kabullcr!nfn er. 
!ööyled kte? ~onra, :r~rkler hak- te i günü, Türk bahriyct:lerinin 
k.ında. edındıll çok lyı kanaatleri şerefine Tokyoda bir geçit reSımi 
ıtkr('tti. '.cra edildi . 

YeJnekten sonra. yarıdaki salo-1 Pren~ Koma.tsonun kumanda· 
na goc;Cdl. Burad'I, kahveler ve. sında yapılan bu geçit resmine, im 
c1g&ı.ralar .çtn1esinl müteakip Os_ · paratorun hassa askerlerinden 
m..ın P~s:ı . h1ilta.do tıırafından (hu- dört piyade alayı, iki süvari bölü
sust ~urcttc görlişülmC'k üzere) ğü, üç batarya top, bir f~iihkam 
davet c~i!di. bölüğü i~l·r•k etti. 

Yarım saat kadar süren bu mah. Japonların, ne bRş döndürücü 
rcn1 n1Ul~katt:ı l\T1kndo, Tiirk or- bir sürat1e nskerJ!k:tc terakki et
du~u ve TUrk donanm86I hA.kkın_ miş olduklarınc gösteren bu geçit 
da. ,zah-.t. isledi. TUrkiyenin siyasi rcsrnl, Türk zab;Ueri tarafından 
vazl~'C't hakkında sorduğu sualle- takdir ile kar'"r'andı ve bu dost. 
rC'. Omıan Paşa tarafından 13.zım luk tezahüründen sonra. da, ikj ta
f!rlen crvPolar verildi. Türk aml. ra!ın üm~r~ ve zabitleri arasında, 
rA nİ" (m<Jksadı ş<ıhane) hakkrn .. bir takdim meraı;imi yapıldı. 
rl·ı söyled"ği ~i>7.l<'r, .!\.'Iikn.doyu pek Bu tesmt tant.,'lfOla, de-rhal husu. 
me•ntıu:ı. etli. Tam b:r dostluk ve s!yet ve sam\miyet şekline girdi. 
sam·miyet h:l\'a ı irlnde CPreyan Japon zabitleri tıtrafından Türk 
ed('>ıı bu milltıkat. yarım c:a.at sür_ zabitleri evlerin~ götürülerek aile. 
dü!~ten ronra. hitama erdi. lerine takdim edildi. 

Onnan P:ışli l\I'.kadonun sara
yından, pek nlCmnun avdet edı
yordu. Türle ht'yolinl te~i eden 
Japon saray erkAnının yüzlerindP. 
de. ayni memnuniyetfn eserleri 
görürıüyordu. Biri yakın şarkın, 
diğeri de uzak şarkın h.A:k:mi olan 
:ki dcvfet ve ml11et aru:ınde. sami. 
~ıi bir doa:tluğun temeHeri kurut 
ı.~uştu. 

ÜÇ AY i('İNDE 

(Ertuirul}, Japoı~ada. üç ay ka· 
dar kaldı. Bu müddet zarfında 

Türk denizci1eri, çok yüksek b'r 
Şt'ref kaz•nmlıjlardt. 

Avrupa ve Amerika gemicilerL 
?"' 'l eskıdenberi kurulınuş bir A. 
rlct!cr~ v:ırdır. liarp veyahut ti:ca_ 
r<·t 'emller~ herhangi bir limana 
l••n1irlcr dc-mirlemez. bütün efra.d 
ve zabitt1.nı derhal .kara,ya çıkar. 
lar .. barlara, kafeş·\ı.t:ınlarR., tiyat. 
rolara. umum! hanelere dalıp çtkM 
mıya ve zevk kaynakları aramıya 
b~~laNf\r .. sarhoş olurlar .• vaka'ar 
('lkorırl•r ~terti halkın gözlerine 
b:tt?l.Cak hareketlerde bulunurlar. 

Artık, resmi ve husu._(! zivafet 
ler birbirin! takip edivordu: Ku: 
mandan O·;mo.n Paşadan, dümen 
neferine kadar biitün Türk bah. 
riye111erl, eld~n ete geziyordu. 

A~ıı d'ildtate şayan olan cihet 
ı::urasıdrr ki, Japonyanın uzak 
memleketlerinden bi~e binlerce ki 
ş! Türklert ııörmiye geliyor .. he~ 
gün sabahtan ak)ama kadar Er
tu;:!ruı .5?C-misf, dolup bo5a1ryordu. 

TUrk gemh~ine ve TUrk denizcile· 
rine verilen bu yUk!;ek kıymet, li
manda blilunan di#er devletlerin 
harp gemilerindeki zabitan ve eıfra· 

dı kıcıkandırmaya bAşh.mıftr. Hattl 
boodan dola:rıdır ki. tertip edilen 
deriz ynrııjlarında Türklere UstUnlUk 
göstermeye c;;al,.m1,1ardı. Faka.t 
Tllrk denl2Cilerl bu yarışlarda da 
kendilerini gösterrni.ş:er.. Muvaffar 
kiyetler kazanm1,ıar .• Ve mükıl.fat
lar almtflardı. 

(Yokoh~ma) bınanında demirli 1 r 
bulu.nan (Et"iugrul) da bir çok 1 

.;?~')(' zabitler vardı. Efradtn hepsi 

Soruyorlar: 
de &:~. dinç ve s:~e dcıl-ikanh_ 
!ardı. Bütün bunl<ır, r.ıiltl t.,,-blye
l<"rini ve aekcrllk .le!'e(erin! şid. 
det<' muhalaza cttil<"r· C-ddiyet ve 
vekarlarile, bütün Japonların pek 
haklı olurak hUrınetlerlni celbey_ 
lt'.'diler. 

Ttirk b&hrlyeloleri, Japıonyaya 

Çin~enelere takılan 
sarı alômet 

Osküdardo iskele 

meydanı 
c .... U8klKlar ı ... keleı:;lnde atılan 

ıne)·danda.. hi(' ~öıdl~iz ki pek 
)-erinde ,.e tok rüzel olarak. ,·ü
cude getırileceğlnl uınduğunınz 

.)·e,U Mıhnya. alt haı.ırhklar, gün 
gec:tikçe UarJe.mekt.e, c;arfedllen 
'e bundan sonra da tdilC<"tk olan 
hlnırnet ,-e faallyetlerln e~erlerl 

yav"4 yaya.' bellrrnektedlr. Us
klidar halkı, t>ek ya.kında ka.\'U
Ş1W'ağı bu gtizel park Jçld 11evin~ 

mekte ve bunu bftğı,lıj"acsk olan 
sayın \·tJJıni:ıe şlm<lhlen te,ekkUr 
etmekte<llrler. Jl'a.kat .... ıt 

Bunu U"'ıküdarh bir okurwnuz 
yazıyor ,.e soruyor: 

- \·apur ı .. keletti ne Balaban 
arMındaki sabllde bulunanı 'e ya
pılan yeni do\arlar1a bugünkü 
va'l.iyetlle bırakıla<'ağ"ı anıa.,ılan 

girinti ve çıkıntılar, meydana re
tlrllerek sahanın güz.elliğini bo
zacak g-lbl görUnU)'or. Bu girin
tiler dolduruJarak dlimdliı bir sa· 
hll meydana getlrllenıez nıl aea-

Vali Si!ivride tetki
katia bulundu 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lıltft Kırdar, bcrabcrinclc vilayet 
ziraat müdürü ve Halkalı Zi-raat 
mektebi profesörlerinden ziraat 
mütehassısı Rag:p Ziya J\.taden ol. 
duğu halde Si!i'vriye gitmiştir . 

Pro!ec;ör Ragıp Z1ya l\'taden öğ-
1cden sonra köylüye zirrıt istihsa
lAtı arttırmak ve çalışma progra_ 
mı üzcrrnde .bir konferans vermiş. 
tir. 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lıltfi Kırdar, köylüye tohumluk 
tevzii' ve ekim vaziyetleri hakkın
dQ küylü He temsata bulunarak, 
halkı dinlemistir. 
Perşembe günü de Vali ve Be. 

lcdiye reisi yine ziraat mütehassıS
ları ile Sil'!\Tiye gidecek ve bu 
konferamlar !okrar edilecek, köy· 
lü He temas cdile"ek, halk d'n1c_ 
nccektir. 

Şehir d'ahilinde de bu komerans 
!ar Üskiidar ve Kadıköy halkevlc-
rindc vcr~cccktir. ' 

Memleketin olu7. vi!Qyetlı>d<' de 
kazalarda parti tarafından tertip 
edilen zirai konioranslar ·verilmek 
tedir. 

Nisan ayı ekmek 
karneleri 

Nisan ayı ekmek kanıelc-rl dtin 
sabah kazalara göndcriJımic:ttr. A
yın 25 inden llibaren de levzlata 
başlanacaktır. 

Eli bıçaklı kadın 
Bir kadın, namusunu 

müdafaa için bir adamı 
ağır yaraladı 

Şehrcm.ininde Taıkasapta Sarı

musa mahalle.sinde 25 numaralı 
evde oturan Suphi ,smlnde biri, 
Mehmet, Zekerjya, Muzaffer ve Rı 
za isminde 4 arkadaşını bir içki 
eğlentisi yapmak ilzere evine da. 
vet ebmişt;r. Bu toplantıya Moh. 
medin karısı liatlcc He Muz::ı!Ce· 
Nn süt kaTdetfİ. A.:.lze de iştirak et_ 
mişlerdir. Evvelki gün öğleyin baş 
lıyan eğlenti akşama kadar de
vam etrırlştir. 

Saat 17 ye doğru 111ehmetle k.a· 
rısı Hatice bitişikteki evlerine geç 
mişler, Zekeriya ile Muzaffer de 
biı-er vesile il~ Suphlnin evinden 
ayrılmışlardır. AnlaşıldılınA göre, 
Muzaffer buradan <:ıktıktan sonra 
bitişik evin arka kapısını zorlamış 
ve 1-fati-ce'yc kapıyı açmasını söy
lem'ş!ir. 

Genç kadln, Muzafferin tehdit. 
leri kar~ısmda poli~ malCımat ver 
mek üzere kocası Mehmedi derhal 
diğer kap!d2n dr.,aı·ı çı'kAl'mış ve 
karakola- göndenniştir. Bu esnada 
<:'Ok&k kapısına gelen Muzaffer 
kapının aynes1nı kırdıktan sonra' 
~ilrmeyi çekerek k;cri girmiş v~ 
Haticeye •aı'kıntıhk eLmiye başla
mıştır. 

Hatice. bu tecavüz karşısında e
line geçirdiği ekmdk bıça~ını ıvı:u_ 
zafferfn omuzuna ve götsünc sap
lamış, genr, adam yaralanarak 
merd:·ven dibine di.işmti,tür. Hfıdi
sc yerine j!elen zabıta l\ıfu7afferi 
H2ı:::cki hastanesine kaldırmıştır. 

Diğc.T taraftan yaralının sut 
kardeşi. Mu:ıafff"rİ"n sarkıntılık yap 
ma<iı~ını lddie etmekte ve eski bir 
J!eÇ:'msizliğin yüzünden 1\1"uzaffe>rl 
Zekeriyooın yaraladı.ıtını !;Öylcmek 
t.-dtr. 

Dün ::ıdliycyp verilen Hatice 
Birinci Sulh Ceza mahkemesi ta' 
rafından tevk:! edilmiştir. Hatic~ 
stı<;unu itiraf etmiş ve: 

- Nmnuswna tccavilz cltil!I 1-
cin ekmek bıç~jı ile vurdum. de
ml.ştir. 

1\1üddeiumumi muavini Orhan 
Hamrnami tahkikata devam etmek 

VATAN 

HUKUKi SOTUN • • ________ ........... 
Hususi müesseselerin 
menıurlarına ait maaş 

zammı meselesi 
Yazan: N. B. ------M emur ve müstahdemlere 

verile<:ek fevkalılde zam 
hakkındaki 4178 numaralı ka
nunun tatblke konulması üzeri. 
ne hukuki bir mesele çıktı. Kanu_ 
nun birinci maddesinde sayılan 
on flkranın şumulil alıt..na girm·i .. 
yen, ve daha doğrusu resmi tc .. 
şckküllcre mensup bulunmıyan 
kurum veya şirketler ve umumi 
surette maaş veya yevmiye ile 
aylıkl1 otarA.k memur ku11anan
lar, acaba dbğrudan doğruya de
ğilse bile, rrr.incvi veya irş.adi bir 
tesir altında. bu kanunun hü
kümlerini ya tnmamlle veya kıs .. 
men olsun tatbik meoburiyeti .al
tına girerler mi? Tatbik etmeı;
Jcrse hükOmct içtimai blr vazı... 
lenin ifasını temin gaye-sile bu 
müesseselerin isine karışmak sa~ 
lilhiyetini haiz m~r? 

Bu meselelerin memlekette 
mühim bir kütleyi fevka!Ade a. 
likadar etmekle bulunduij'unda 
şüphe yoktur. Bu alaka o kadar 
şiddetlidir ki kanun çıknktan 
sonra deı'llal yevmi gazetelerde 
de akisler bulmuştur. Ankaro. 
dan alınıp gazetelere geçen tel
graflarda kanunun hususi mües
seselerde de tatbiki ha:kkında bir 
arzu ve di1ek göstertlmck1e oldıı
ğu ve bu hususta altıkalı mü~s· 
seseler icap eden tedb'rlerl al. 
madıkları takdirdr hükOmetin 
münasip göreceği $ekn ve sı:ret_ 
te işe karışacA.ğı ve tktıı::adi. du
rumun doğurduğu zaruretlerin 
hakkı veri'.mcsl için ıazım gelen 
vıısıtatara müracaatın ihmal edil
miyeceği söylenmekte jdi. 

Bu haberler muayyen bir ilc
ret veya. aylıkla çalışan v~ bu
günk!i vaziyetin dır tesirleri al. 
tında bir çok zorluklar iclnd~ 
çarpışan bir takım aile sahipleri_ 
nt ~t-vindir.ii Fakat gsz.etelprin 
neşriyatı içinde beliren vaitıer 
limit. ettird.fklC!rt net'.celcrl ver
medi. Daha doğrusu bu haberle
rin üst tarafı gelmedi. 

Bu hal, iki ı;cye delalet edebi
lir: Ya hükümet kanunun hazır· 
la.nma ve neşri sırasında besle
mekte olduğu bazı tasavvurlardan 
her ne sebeple olursa olsun sonra 
dan vazgeçti ve yahut bu tasav
vurlarn kanuni şekilde tatbiki 
hakkında bir yol ve çare bulmak 
hususundaki araştırmaları menfi 
neticeler verdi. 

Bu lhUmaUerden hangı~ı .... 

mı müessese ve dairelere tatbik 
edllecek b!.r tedbir sayması ve 
diğer !aaliyet sahalarını bu ted. 
birlerin bir tatbik yeri addetnıe· 
mesi ihtimaH akla gelemez. 

O halde yukarda ilert sürdü
ğümüz ihtimallerden lklnci!lnl 
kabul etn1ek mecburiyetindeyb:. 
Yani hükılmetın kanunun ayni şe 
kil ve suret~ di'ğer faaliyet saha
larında daJıi tatb'&i. arzusunu ta. 
mamile beslemektedir. Fakat bu 
arzunun tatbik mevkline girmesi 
için icap eden vasıta ve siltıhları 
bulamamıştır. 

Acaba böyle bir düşünce hu. 
kuk1 bakımdan müdafaa edilebi
lir mi? İşte meselenin can alacak• 
yeri budur. 

Bu bapta, hcrhnngl b:r te-
şebbüse girişllmczdcn ev

vel yapılaca,k mühim bir iş v•r· 
dır. Bu da memleketteki hayat 
pahalılığı nisbetini resmi bir ~c. 
kilde tesbit etmektir. Bunun için 
de normal addedilecek bir sene 
içindeki maişet derecesi yani ha· 
yat paha.lılı~ı miktarı tayin edil
dikten sonra derece derece ve 
sene sene bu miktarın ne kadar 
artını~ olduğu, zalen yapılmış bu· 
lunan iktısadi lncelcme!er sayesin 
de kestirilebiUr. 

Asıl ihtilMın mevzuu da bu
radadır. Hükumetin 4178 numa 
rah kanun ile yapmış o1dugll' ı.a~ 
mın hayat pahalılığının resmi bir 
Ö1ÇÜSÜ olarak telikkl edilmesine 
imkan var mıdır? Bu ölçU hükü. 
metin tayin ve kabul ettiği dere. 
ccde midlr, yoksa ondan az veya 
faz1a mıdır? Bu esasın bugün 
kati olarak tesbit edilmesine ih
timal yoktur. Çünkli icap eden 
malOmat bu maksatla b1r araya 
getirilmiş değildir. Bu un~urlar 
bir defa ihzar ve temin edi:dik. 
ten sonra meselenln tetkik ve 
halli ha.yii koJaylaŞ?nış olur. 

HUkUmetin tayin ve tc~bit e

deceği hayat pahaltlığı miktarı 
hakkında münakaşa ve itlrnz için 
bir es8'1 kalmayınca hususi teşek
lküllere mensup memur ve amele 
n'.n istihkakları üzerinden yapı]_ 
ma.sı lftzım gelecek zamların mlk 
tarı meselesini ha!le doğru bü· 
yük bir adım atılmış olur. O za
man hükô.metın bu zamların te. 
mlnt için ne gibi teııebbUsler yap. 
ması icap edeceği ciheti kalır ki, 
bunun Jçln elimizde mevcut ka· 
nunların hükdmele ehemlnlyetıl 

bir takım silahlar bahşctmekle 
oldutu kanaatini iz.har cdeb-liriz. 

Bu kanunlar hangileridir? Dun 
!ardan bir kaçını aşagıda zıkrc· 
delim: 

1 - Milli korunma kanunu
nun bazı maddelerinin değitıiril. 
mesine dair olan 4180 numaralı 
kanuna ek üçüncü mıddcnln i
kinci fıkrası mucibince hiikümet, 
ticaretle iştigal etmek üzere ku
rulacak her türlü şirk~t erin ve 
kooperatiflerin teşekkü', ve tc;;c:l 
muamelelerini ve kut'ul"":lllŞ ol:ın. 
larırı da her nevi fa1liy<:"'t'C'r:nt, 
mur kabe, takyit, tahdit ve.)·a 
meJıcuebilir. 

~ u mad.!~~ı~ tı:ikunıe:c b~h 
u;;;;zJ ~etme,,•, olduğu .'al;;hlye. 

tJı. hududu ;ok gcn:Jtiı. Kurul 
mu~ olan (i:rkctlerin her nevi fa. 
aliyetlcrinc şaınildirı l\1t:li ko. 
ı-unma kanunu harbin tevlit et. 
tiğl CevkalB.de hallerin icabı ol
duCu için fevka.13de hallerin c\o
ğurduğu her tür'ü tedbirleri hü .. 
k<lmetin münasip gördüğü ıckil. 
de almasına müsaittir. Bir tica
rethanenin mali vaziyetl ve yap
tığı işler itibarile kazancı yolun
da olduğu halde bu kazancı ser~ 
maye sahiplerinin yalnız kendi
lerine hasrctmc'eri ve çahşmaJa. 
r .Je bu kazancı ten1lne yardım e. 
dcnlerl sefalet veya zaruret lci_ 
ne düşürmeleri milH korunmnyı 
al.lkalandırır. Çünkü tazım gelen 
şcy'crin yap1 1nanıası nıcmlekrt· 
te fç!Jrn-ıt durumu ,bozar ve nell
cc itibarile bir çok vatandaşların 
geçineceklerini temin edememe .. 
teri yüzünden bir takım muhte
kirlerin eline düşmelerine sebep 
olur. 

2 - 3008 numaralı t~ kanunu 
do iş dairelerine mühim fert i~ 
ve nıurakıı..be hakları b·th·;cıtmi..o;~ 

tir. Bu kanunun 91 inci maddesi 
hli'!cmilne ~ört' u'usal ç~lı~mn bU
tUnlOğüni:n dilz!"n nltında vilrü
me,sint sa.e-Jama.k üzere, ı~ haya
tının kanun hükümlerine YC rnern 
leket menfaatıerir.e uygunlu~unu 
devlet tak\p, murakebc ve ter .. 
tlş eder. 

~ u maddenin metni de ga_ 
lliıi21 yet sarihtir. iş hayatının 

memleketin menfaatıerlne uy
gunluğunu ve işçilerin patronla
rın ~tinde ezilmemelerinl temin 
için ne yapılmak lhım ise yapıl-

(Dc'"amı: Sa: S. 80. 8 da) 

doğru olduğunu keı;tirmek müm- ı 
kün bulunmadı~ı ı(ibi gazet<.'lcr
de çıkan haberlerin yanlış bir e
sas \•eye. kana3te dayanması ih_ 
tfnıali de elbette vardır. 

H ükü.metçe bu bapla herilangi 
Çg,J 4':ıı.~<fı.J_em 

bir harekete geçilmemesi, 1 
aylık(ı kullanan hususi müessese 

Kim kime yaklaştı? 
leri tamamen serbest bir hale koy v akıt refikimiz. blr ajaı t ı .. 1 Alnıau rejlRılnln felı\kctt Maca:ktır» 
du. l\.Iademki kanunun yalnızı ' 
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mevzuuna dahil bulunan vazife.. grafının UstUne IJU bathfı ke-hn.netlnde bulunuyor. 
ler hal:kında tatb•ki nıecburiyeti koymuşı: Oyle anıa,ıııyor ki nıuharlp d~\
vardır ve bu mevzu un her ne su- ccAvustralya Japon tehlikesine yak- Jetlerin her biri kar-,uundı:.klni mııh
retle olursa olsun gent~letilmesi Ja..5ını1 bulunuyo1"» Yetmek yolunda mevsJm1er tayin et
için bir emel ve arzu iz.har edil. Refikimiz takdJr eder kl Japon teıı- ınıştır. Bi.itün bun.lan gijj;tcren bir 
memiş ve yahut bir teşebbüs ya. ilkesine Avustralya yaklaşmarnı'J, tıv tak,·lın e\birllğlle ne,redU.;;e de lıa.ngi 
p!lmamı~tır, o ·halde hW:tu.:;i mües_ kat Japon tcbllkC!;I A\-ustralyaya devletin sapır ıapır döktume&luin 

sese ve t.cşckkül1erin eski durumla yakla.51n15tır! lıangl ıne,,sıınc tesadül edccefl Jıu-
rını deiişlirmck, kendilerini mali HAYJBLI BlR BAŞLANGIÇ !!usunda herkese e1aılı bir bllgl temin 
'bir mükellefiyet altına sokacak .. . , . w o1unsa leaa. olflluyacak. 
·bir tedbir ittihaz cylc-mek için 'lujde. Yüz kuru,a. satıJan yogurt 
mecburiyetleri yoktur. Bu düşü.n 1 seksen ku~a lın~lş. Temenni ede
ce ve kanaatin busu.;.i teşekkül- llnı ki bu, pek ~li o~ıyan bazı pa
lerce umumiyet itibarile kabul h:ılıJıklardaıı yll.ı.ümlkziln aklyle J..-ur· 
cd:Imiş bulunduğ:u fiilen görülü- tuımamıı.a doğru atdmış Jile admı 

olsun, 

GÜRÜLTÜSÜZ CELSE 
Yetti SM>alı reliklnılze göre DiM.ı

ler cemlyetı kongresJado görllltUsüz 
fakat aso.bt bir celse oJnnı,. Reflkhni· 
'Zln di1'lzler kongresinin gUrUllti<tti..ı 

oldufuna te"fblt etınesl, dllslzleri,.n gU
rllltü: etmeme~d katlar bttyUk mu\'af
faklyettir ! 

B alkan mf'mleketıerı Çlngene-1 

~rin ı>ek .,e"\ .. dlfi bir yerdir. ! 

Buralfa .Audc ümürlerlne raJta.t ra
hat devam ctınek ünki\nını bulur
lar. De\aınlı bir I; tutmak .1.Aten 
rttklannı sıkar. fal acarlar, dUenJr
ler, ı8kara, malJa, ttepet flh\n )·a· 
parlar, takat ele &\"uea. sı~ayara.k, 
idtab& fllı\n u1·n1a)'arak rıeşe içinde 
)·:w,ttyıJ) (ltnıenln yolunu bulll!'la.r. 

Bu l\ı.ad.eııllk Balkan ınemleketle

rlndekl ı,ıal ku~·etlerinl epeyce 
d&,itndll.rınektedlr. Çingeneler fer· 
nıan dl•Jemedlfl için Yug~ıa.'·l·2u_la.

kl ıı,,-aı ku\.:veUerl 'öyle bir <•euı 

lr.•y•nağ:a karar ,·erml~tır: Çingern"
~r de tıpkı YabudUer gibi sarı ku
a~n birer alıl.m~t tnc:ı)·araJc her· 
keeten ayrı ol<luklannı belH edel·t:k
ler ... 

MEVSil\lLER PAYLAŞll..IYOR 

B. lfitler: .:S01'8vJk orduları önll
müı.dekl yaz; yenllecek vo Jnıha edi
lecektir» dlyO<'. B. Beneş: .Sonbahar 

\..."'-----------~J tedir. 
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Te.tJıscrt 

Bu ceu. p.)'et garJp bir tetJlr güs
termu,tlr. Y hudiler herkesten A.)'rı 

g-örüamefe •ıkılı)·orlar. l·~akst Çln
gentJer hiç de orah olmanu~Iardır. 

Çlnceat.e olduklarını r.aten glzlemı

) orlar, yUzlerlnde )o"&Zllı... Canh 
renkler~n 5>ek ho,ıandddarı h;ln 
1ıa.rı kumn.ı,tan kadın, erkek, ÇO<'Uk, 

bep~lnln koluna. takılan aliUnetl bir 
&Us dJ.)·e kar,ılayarak kapışınışlar 

\ e ıe,·e ıı;c,-e kollarına taknn~lan1ır. 

Nell<'e ~ olmu'1tur ki mih\(r i~

ıaı ku,·vetıerl bllt, bUtUn sertlikle· 
rine rafınw, Çingene daYR!;1n1n al
tından 'ka1kam•mı-,lar l"e bu fi:ı.ade 
aılamlar1 kendi ha11f"rln& terke meıc
ttur kahnı,ıardır 

SERÇE 

111ektubu kapattı ve kendi eliyle köşe 
ba~ınd<lki posta kutusuna atmak üzere 
evden çıMı. Henüz kutu 'boşalmamıştı. 
t.fektup vaktinde Taniya'nln eline geçe
<:e.k ve onun e-k!jam üzeri gelme;,:ne her 
halde m4ni olacaktı. 

Kutuya almadan eV'veı bil"[ln tcrc'ddül 
ettiı, zarfı elinde sın1sıkt tutıu. Taniya. 
nın ya}nı~lığını. ~ıorısuz ıstırabını düşün. 

dü. Onu bfr dah1, görcmiyeceğini hatır. 
ladı. 

ZMa dü.ıer gibi oldu .• 
Sonra birdeııbire ylne canlandı. İr&<leli 

1/.r hareketle z:ırfı kutuya attı. 

* Adliye .srayından geç vakit bi.lgi'n bir 
halde döndü. Davayı kazanmıştı, bu son 
muvafCakıyctWı.den memnundu. 

İhtiyar uşak Fr.ınsua lçıln·i çekere-k: 
- Yemej\n'.z hazır .. dedi. 

- Teş"kkür ederim Fra~ua. karnım 
,a<; deı;il. Bu akşatn yemek yemiyeceğı.m. 
Siz gJdip yatıntz, beni beklemeyiniz. 

- Yemek yemfyecek mlsin~z? Fakat 

öglc yemeği de ycmcdin!'ı. Yoksa rahat
sız m1s.ıtıız? 

Jak e'l1ylc başını tuta.rak: 

- Yorgunum. Başım dönüyor, dedi. 

- Buna hiç şa$mam. GU!ün gece ça-
lı!;rı1nız, U)-".ku uyu'maduıız. Tabii yorgun 
alursunuz. 

- Dogru, Fransua, bu son günlerde 
lşleı-lm pok Nktu. Fakat artık bitli, d'n. 
lenecc-ğiın. Yarın da bclkl doktora gide. 
rlm. 

- Peki. .. 
Fransua hayretler içinde idi, İlk 'defa 

olarak efc-nd::s!ni bu halde görüyordu. 
Merak ve alaka ire sordu: 

Çeviren: llA!nan A. ı:;, Y AL.\lAN 

Yatmazd.an evvel bir şey ister mi-
siniz? Bir emri-nlz var mı? 

- llayır, Fran sua. .. teşekıkür ederim. 

- A'll&h raha.Uık versin, möısyö! · 
!ht~yar uş•;k çekildi, fakat içi rahat 

dctlldl. 
Jak da şöyle düıündü: aBaşımm dön

düğünü, doktora gideceğimi söylemek iyi 
oldU·· çek )'IOııgun ve bczgi'n 'bir ha!im 
~,ardı. Elimden 'bir kaza. çıkmı.ş ola'blllr. 
FMilr.sua, bu söz:eri!rni sonradan elbette 
tekrar edecektir .... 

1 Ja.k b r mtr:ldot oda içinde dü.5ünc~1l 
.ve siniri~ bir .halde dolaıtı. Hava sıcaktı. 
. .Pencereyi açtı, dı.sa.rıdan gelen tatlı ve 

<:!tti, clfcrlcrini bu lhk gecenin rüzgar~le 
doldurdu. 

Sonra bir cıgara yaktı. Tabancasının, 
daha 'do~rtmu Lü~iyenin tabancasının 
durdutu çekmeyi açtı ... 

• Cc.-tcdın yantıl'da yarı yan'mt' bir cııta· 
ra .bulidular. Halı da. 'biraz yanmı:1t1. cı. 
r,ara içerken b:~..:cien'blre bu işe harar vcr
ım'ş olduğuna hük"'J'ncdtıdi. Kurşun sağ 
Fözün üzerinden girmişti ... • Bi'r kal; gün scnra gn.zete!cr.ctc oir ha-
•Va.dis çık.il: Meçhul bir kad•nın cesedi 
..Seinc nehrinden çt.karJlmışb. 

F\>lis a.raşttrmaları neticesinde bu ka. 
ıduHn kim olduğtt anlaşılmış: l\.lada.ın 
/I'an·ya. Balanof is!Ilin:Je bir Rus mülte_ 
ıcisl imtş. Serv!du civarında tek b•şına. 
ıb:r odada otururmu, ... 
ı Sefalet ve yokısuz1uk yüzünden kendi
rrıi öldürnıüş olduğuna hükmedildı, giM. .... 

SON 

n-s-o•~ 

Telefondaki 
F enerbahçeliye 

<E!!!._ ayın Feııerbahı;ell; 
c;;;JI tcf('fonda bana dediniz kl: 

- J 1ı.'z~r günkü Fenerbatıçeı. Ga-.. 
latosnroy maçı hakkında yazdığı· 

nız a!a;ylı röportajı olnu1um. Bii}·lik 
farlı-la aleJhlnıil,e biten hu nıaçı 

C'J<ldlye ahn;un:uu.ı bir b:ıkın1a bi.ı::l 

tc~lll et.nrkte l!je de Ustiihte ve 
hf'IP Gal:1ta-.ar.ı:ı,·a böyle farkh m:ı.i;
lubi,yetler hiıi ÜT.ii_,or. Ru hu,..uı;ta 

ciddi dü~ti.ncelcrlnlzl öğrenmek h,
terdlnı. 

Ben de )·ine telefonda. <1Jt-1:e <'hldl 
cHi,Uncclerbnı )'azn1ayı vaadettln1. 

l';1te: 
ruzar gUnkü maçta, elbet siz de 

farl<etml-,~lnlzdlr ı.ı. Galala~ar11.y 

gnltblyetl haJ< etn1ekle berıı.brr be' 
goJ gibi büyük bir farkı h:.ı.klı gös .. 
terccrk deırC4.:cde ııa.rJa.k, baHkıh ve 
~ılu bir oyun ('ıkarun1a.d1. E,ter öyle 
bir O.)Un çıkarabiJ!'tcydl, emin olu
nuz Jd takımınız be' yerlne on gol
it' yenilirdi. 

l'encrbah<:r, Galıtfa._oı;aray, B6'1k .. 
ta-: ı;ibl birbirine l-a.kın ku,-,ctıcrdo 
ohn:ı~ı ge:el,;en takımların birbirine 
bö~ ıe nnıazzam ,;ol larkla.rne yo.. 
nilıne ... ı norn1al cörülınell nıldlr? 

Şu halde ağır mnğlilblyetınlzl ben· 
ce iki DIJl,ta Jzalı edeblUr: 

l - Ta'kınunızll\ uG:ra'janlar, el· 
Jerinıtc buluoıı1ası lı:tıım gelen bü
tUn o.runt'ularllan hıtıfade ederek 
,.e on1arı ı:lyık olt1nklnrı yerlrrclo 
ı,uııanıırak takını ~·aı•mıısını bllmJ~ 

yorlar. 
Gcıı,ı güzel mka1 zlkrcdoyhn: 

Jta.tırımtla lı:a.ldı,;ıno. göre sızın Ci
had atlında bir kalet·lniı \.&rctı '"~ 

)"ine blldJ~hne göre ba gf'n<' znma,. 
nıınızın en iyi ](aJecl~lydl. Paz3r 
günü 1'~urinin yerinde Cihad ol'!ny
dı be' gol )·erinf" .. en fena ihtl
malle - iki gol yerdiniz. Sonrs ~·a
nıntla ,·arllıınc-ı~ı olmıyan ~1clihln 

ıntrk("Z ınulıac>Im oynııtıhnası yapı

labllc<'f'~t hnt1Uarın en b!\~ii;UtH\r. 

2 - Futbo!cUJerlnlz ~a!ı~ınıl·or 

''<".)'llhut roh,hrıtınıyor, rn.Iıştırıl

mos;ı billnnıiyor. 

}~ğC'r futboh•lilcrlnlz c:a.lı,salaı: 

,·eya 1 yıklle çn..h9tırılsalar: 
A - 0}tU1('Ufarcla ferılt bRr:-arı; 
H - Trıkunı1a birlik har('b:<'ti: 
Ciüdilıllf''İ J:ızıın getir. 
llalhuld, siz de kalıul cdt'rsinlz 

ki, p~z..ar g\inü ne oyunc>ularınız; 

ft.•rdi bir ba~rı, ne takıntınız bir 
birJik gü-.tcrehlhll. 

Ben futlıol('Ulerinlzden bir kısını
nı e--klden de tanırım: !\Jeooelii. Nuri, 
Eı.;at, Omer, ıc. Fikret, ?\felih dahn. 
luıblliyctll, daha bccerJkll fu,boleü~ 
lerdl. 

Naelnln takımda yer ahlı~uıın 
farkıııll alK'ak oyun blttlkttn !'onra 
vıırtlnn. ER:ıt, Fikret, ~lellh bü.tün 
gu.yrctlerlnc rağıneıı b!.ld!~fm oyun· 
}arının .yorJISını bile gösWre-ıuedil~r. 
Onıf'r 1-;e, blitüa oyunda za.\·1'Uı bir 
boncuk gWJI Gündi.izün koluna a&ıl· 
nıa.ktan ba1ka. l>ir şey yaı~arnadı. 

Yeni tanıdığını 'e oyununu olduğu 
kadnr cnerjl~tnl de takdJr etUğJuı 
1\lurndrnız lıı;c bo'1ına ıJjdlndl ,,_.e bo
şuna harcal'Jdı. 

Jler oyuncuya tanı nunıara olarak 
bir verJr~k futbol takımının tanı 

nwnara.<Jı o:ı birdir. Bir takıntın 
muyaffak o1ma.,;ı l~f;ı on bir llzcrfo
den hiç değilse sekiz numara aln1a4.1 

Jılzın1dır, Jl::ı.li.Jukl pa.7.!lr gUntt ~lu· 
ratl blr, Esat yar1nı, 1\Iollh çeyrek, 
gcrJ kalanlar d.ı hep blr1iktc iki 
nuoıara oyun oynadılar. 3,71) (Üc:' 

ı:lrgül yctını't b~) alan bir 1t\lonlU1 
muvaffak ol'lll!Sı lnıiu\n~<lır. 

Netice: Takını .)·aıınıasıuı ve fut.· 

bol<'ülerin!"!:i ça.h~tırınaf4ınt ö~re1'ir

sen.U UzUntWerlnizden cı-;er kalıuaz. 

ı,te ctddi \e Mnilini düşüncele· 

rlm, aziz FenerbahçeU. 

r.arnan 

KİiR KADI 

Sahan köftesi 
lr kap .)"f'nıek uolliüııil tatblli 
eLUf,hnlzdenberl epeyce bir 

geçti~ lı•Me bir tUrlll ııcr 

1 glinkll yeıneğl bulmak henı guh•· 
henı de keseye uygun bir ~;r1ı1ek bu1· 
ınak hlr.ın1 gellyor. Dllıı de dl1~ün· 

dtim, tatındım, koyun eti buhnn.J.;. 
Adeta lmk:l.n~ız gibi bir şcyülr. ~i· 
ha3·et yağlıca tarafınt'L'n bir kllo ı;ı· 

ğır kr,)"nlnl!ı yaptırdnn .iki defa ırıtı· 

kinedt'n çcktlrdiliten ~oııra. ırer.-Joe 
zaten bayat alınan e!,nıeklerden blr,.ı 
tç a)·ırdıoı. Bit kaııta L'11attını: ]{131· 

manın !~ersine bol bahar, bllter ko.Y· 
Uum, bir de bü)-liC'ek bir &o\"an rf"ll' 
dclctllnı. Eknıekleri ve iki de yunıtır· 
ta katarak güzt.>1 ;,.·oğurdun1. J!'J<.ıt.r• 
köftc."11 biçinıintle küttelcrl bi.iyiH·Cİ' 
bir sahana dlı:diln ve lizerlne bir~ı 
da. tereyağı lcoyarak a.teJe 'erd1JJ1• 
Köf1clcr tılraz 11işmeJle )-Uı. tuttuJ;.· 
tan ı,onra. da. azıc·ık sı('ak f"U ksttıll1 ' 
Tel<rar hll;l~ııat3rak plşirdlın. l'aıuıılt 
bir lle tizi\nı hoqfı ya.pa:-ak <:OC:'ıı"--• M 
ıara hetn g-ula"ıı ku\.-..·etJi '\e ııeın 
gayet ıeı.7..etH bir gti11,llilc ;\'enırk 
.)·a.ptmı. 



1'7 .. $-!)1! VATAN 

•tJ·ıı·•ıJtıı.ı :ıııeeı:u:ıJa!ın 
devam) . ı 

Bir çalışma tarzının hikayesi 
Almanlar Riom dava-
sın a ateş püskürüyor 

(BWJ IMafı 1 incide) X% 
ne blr tarzda harbe stırllkılemekle de
tiJ., Almanya'ya k&rşı harbe hazır

Askeri ourum J Zirai seferbe rlik te 
(88' tarafı ı !JıcldeJ = zi.feden afi~itn.,/!nL rica eımtı· ıarken l<A!i derecede azimle haıı:ırla· 

zcJldcrin, fed'etlcrin, ;götiter·ıştcr'in 1 İkt!sat Vekili ihak vermiş ıve E- roamış olmakla. itlkham etmektedir. 
yerini lulabiloceğini rı len ı.ı'bat 'lelttr!klen'me Etud idareQfıe hülı:- Son ce!>e de btt mahkeme komedyası
ctm,~tiy-. 'mi 'şabsiye,t veri-1erek: da.r ku·t35i nın ne.Mere vardığını ispat edlyor. [l.bla\ f.ZR!1 

BOJtA.-:: 

Uzak doğu::la m.ittefik 

deniz harbi p!Jnı : 

IE3) Jr yazrn117.d:1 çöı.~letlı:;1ını1: 

1gJ Uzere, J~[ll'ıiıhır Pa"'lrık h::ır

blnl ka.zaruuak J~'ln ı .. tilA. Jıan ketin! 
iki ..,afha)·a a,yırn111 giJrlinıi~ orlauh. 

fl lr lncl fl&fhRda. Pıt~ifikto llnhtntl.\ 

köylünün dilekleri 
Haırldi "roker, tahsil görmeK: ·usuClc.rdan azaıd edri-miş. Ccl~enin ~anda tıarbi çıkaran Da.-

Kandlfa, (HuEusi) _ Kandıra 1 nin bulilııti1ıden ~vvcl göndern:n~ üzere 1911 seneosinln başlarında --- ladier, 6uçıu sandalyesinden Alman 
ve havai-isinden aldığımı.z b.,r mek ıs1 bildirilmiştir- Ekim sc!cı,bcrl!ğın ltükirmet teraftndan Amerika'ya ' Blıı- aralık Hamd" Tdkec, ım.eıç. kuvvetlerine karşı ulanma.dan ittira
lupta ek\m kal~tınmast hakkında de bilhaesa zrraat m>nla.kalarına göııderilm~\i. Orada. tahsili tam hıfl b~r hastabğa 1utulup yatakla_ d bulunmağa cUret etmişlir. Al· 
İli:·kü~netfmizfn verdiği kanrlar- karşt ~rota şu olmalıd~r: y'irm: dört sene si.iınnüştür. aDö:-1. 'ra serikli. Yan.lıt te.ıı1ı1s, yaıı1q: tar a. silAle&Ml&Sl t~inde AJman
dan oirnak Uzere memlokctimi'Z KöylUye, rcnçber~,. bı!ha~~a bo senede bitmesi JAznn gelen tahsil 1ed&vi'ledeı vücU:du bct'Oa.t oldu. ma.n~.~1'1. ilk hatA\a.r yo.prlmı' oldu
zir~i bijlgeler meyanında en önem meyanda en mühim ..... ~ · hr:lg~l~- nasıl yirm• dört .sene ~ürer?s di. 'I{sstalığın. inek ısütün\:ian ~elen yada ;yl k k~tahlığını gaster-
1 .. 1 !,,..... t h 1 1 , .... ı.ı •l·rıl· •'-•! . Dü b 'k• J<tk '- - n-·ı· M·'to •ıtm"'ı oldug"u ne. ğunu yalemde. mııha·ematın dalı• rsın '-sanil ctt'.ğ:indcn, doJayıstıe rtnc o umu~ .. r. .. "· yec~ nız. nyanın ll ~r w lduı·L "'" ... ;' ~ g..;> Jllİ$tir. D 

8 
ıer, ~ .... 

t:.tyliiyü çok ye·!{ından ilgilendiren miş bulurnnalıdır. ?ı.teh vıu; veri. dovri"ı'!ICle her.şey Oluyor. B. Jlam- ' ctnM-sonra ar.13..jtldı. b' . d b.Şındanberl Yahuat neşriyat unsur-
dilckler ileri sürülnlekıt.edlr. Bun .. ml de o ıni.!~tıt.:e art.s~_n .. Eger to: ıc:H, ta'hs~tı· Uımumi. Harp içjlndc ~~e il zaman yaıman ır .ıra e. 

11 
Alman silAhlanna iftl-

ların baiında tohumluk dag-ıtıhna· humhıklar vaıktınde ko._ylü. ye tevzı bitirmiş, memlekete ıgc,cmcmiŞ- in.in ve sonçızz l"'°ır vazife af.cının ları va.sıt.a.s e. . Alman tankla-
! f k 1 il de a is' 1 k .lı · ~ 1 · ·· ıa.rda bu1unınuş 'e fflndi-ıtaıuna. alt ada"ar J".:gaı eo~Jlc- !il g-clmcktedir. j\Jnliım olduğu YCÇ cdilmez...;e matı ese oy z - (ir. ·ter itılernf'.1. or3'd.:.:ı. iş t.ut'mu~, ne ere u-'"'rzt dllya'b~le=:eı, nı gCJ- ra 1 dcllneblt.eceğini 

hile tohumlul-·l;_:r vazlık ve kışlık manında zercdcmcdlt;i mahs~lden } .... M>aflcı lblr rnuh·t1e bilgh:+, tnti_ züm\c gördi.tm. Hamdi. Toker, ya- rının mızra~la~ a Alman ordusunun 
olmak üzere ik~.Ycw avrıldığına gö- h:çb:t nct::-Ce elde edemez. Zı~ret_ zPın11, kuvvetıl fseıciye ve tr-ad~e it.ağını, dairenin b:r lköşes.ine ser. yaymıştı. Tabıat e yıld nı sil-

rck, bu.ndnn tııonra ikinci f'ıafhıtda .\
mı·rlka ,-e tng11ti'rc>) 1 T'o.-,tflltten ~1-

karmak f':ln l
0

t'llf z,•laııcla \'(' ~\\·u -

tralya adalarının ı,ı;ıa .. ına girl':ilc
coktt. 

Japonlar planın blrir.('l G;anıa ın<ta 
harhl k&7Jtfld,Jar. Şimdi gıırbi ra ... ı
nı,te Rot:ındıı Jtıncll..,tanınd:ı R"kcri 
lda:-c kurn1u'J bulunu.yor. ı--uıpin '~ 
Suma.tradakl mttttefik nıuknYrmrtı-

ö11em l ,Yoktur. 
Ynlnız Japonlann llavay adaları

nı l'}gal edl"mrn1e1rrl Anıerlkalıl:lr 

l~·l n iyi otnııı,tur. ~'i.inkii ;\,-u,tral· 
ya. • Yeni Zflnnd:ı'dun ge<.;eıı harıl 

ooph~h•l ııa., ay adolları i"u:erlntlen 
Ata~kR.ya kadftr u1-atnbtlir. JJa,·a 
'r- deniz 'kU\ \"Cllrrl Ü'>tUııllik kazan-
4.h fr zanıan lfa.vay a<lslnrındakJ U-ı
ler ('Ok f , ine yarıyat·aktır. 

Jı.ıpontarın yeni lıPch•fl A'·u11tral~·n. 
'c \:"('n i Zf'landl\'yı ı .. tita <'tmek, yani 
t'enubi P as.ilik deniz JıarbJnJ de kıt· 

7.anm:tkhr. nuna. mu\·affnk olıır

l l\~ıt, lllnt Ok~·anu.,.unda artık hlt: 
bir endl,e tlnynıadan hiıklml,Yet te
ınln edecelclerdtr. l<'aknt bir yat:lmız
tla. ~yledlf,'lml'l. tucre Japqnlar hu 

l·:to ~ ıra gözeh•rt-k ,·aı..ıt ı,a~ ~hnC'l< 
ı t{'m i3·orlar. Bir taraftan A\u~tral
yayı l'itllAJ& lut":ı.ırlanırl,;en d!ıt"t'r 
ta raNan dA. Rirınnnyatl.., Ç1n ,-c JUn
dJ~tan luıdutlarma llc-rlemr-ye ,-e 
lllnt deıüL'tM.le ü:-1ttinli\1c. elcJe etıııe
ğe gayr~t edl.,'I or. JnPonların hu ;yc
ııi lıArekl.t }>1;1.ru gnn glhl JM.>ıktır. 

Runa k.tr-ır n1\ittef'U ... lt·r ne '.\apı
yor? Geleu habf'rlere balubr~a "nı;u. 
te ti kle r de bir harekat planı haı:ır
lam ı ';' lardır. GörünUı:c göre bıı!Asa
f> ı .,u: 

1 - C.Cnubi Pasifikte AYu &trat3·a. 
,.e Yt"nl Zelıuı<la ınuhafa7..a ('llllerek 

\"& lıl<'rdr JAponlura. karF<ı taarruz 
ILıtTcrl olarak kııı:anıla<·uk. ('rnubi 
l)A..,_~flk horekıllı nı An1erlka b~ Uk 
U~uda U7.ttlne almı ,tır. 

"! - lllndiı;fan, l ngUf:t. - Çin clhlr
liğl Ue müdafaa. edUttl"k; bu ftıal<· 
satıa. Blm1an3 nda ırerı kalan arazı 
ll<'rl Ole'\'ı: l l-f-r olarak kullao tltM..·ak; 
t ngillz u~ak do~u fUo.,u I IJnt denı
:ıt r• le bulunacak. 

k 1 k · • ti"" 1 ko··vıu··nu"n temennıJerl ~ h 1 k -·•ı i t t"'i y ı d'ı. Y•rı'nden 'kım~•anma• h"ır 'bu ta.nklarla Polonyayı ır_ı il'lı re l'Ş ı toht•mlu.k hiılen el~qdiği gım z ve · .. . l'ı:or <' ~eliu n gij~ ,..rm 1 ~ r. o· "' ı.au .._ 
4 kr.dar ckilmistir. Fc.kat v. azlı.k to- mahiy!<'tinde olan bu_ .m.\rhım nok- ·l:ır at:ılı~a GUlccmal va9ınuna ıha:lde sı.rtüstü yataı:4ken, i.Ş"er'ine r:ı.tüe. yok et.miJ ve gene a.yru s ,~ 

· t v •~ ı ·· k k · . · . altı haftada ye:ım'-'i' htvnlt:Jc içirı zlirraın ihUy~cı tcs_ taları Ziraa ~ .... ının yu se atlayarak mem'e~cct h!.zmetTnc f:a.hıp kaldı'\'~ ldar~int saat g•b. tarla Fraru;a)'ı . . ıtıkı 
bit edilerek, yazlık ekim mevsimi- d!k1tatle-rine ar.zecfıyoruz. koWnuştu:r. FaK.lt ~'lütare'ke gün· idare ett.i. Biraz iyileştikt.c'n. Sonra oıma.sı nıUfliS Daladi.er nin nlru 

- ler,nde iş ·bul:ı.mamı.5', Mer iste. ba.Stonuna dayaa.arak ~işi ba~ı-na için hiç te ho~ git.rney~~e~ bir şcy· I 

Bulgarlar1a t~cari ! 
müzakereler 
davam ediyı; r 

Ankara, 16 (Telefonla) - Şeh
rim,-ze gelen Bulgar Tlcnret he_ 
~·('ti, Dış Ticaret daire~i rei~ vckill 
Süreyya Anamı.ıT riyascliııdeki mu 
rahha.slarımızla :bu~ün de müz"»• 
kerelerine devam etmiştir. 

Türk - But:;:ar 1!icaret münase. 
betlerinin daha !aydblı 1 bir şekle 
getirllmcsini istihdaf eden bu te
n1a.s!ar mil'!=bct bir şekilde netice. 
lf'nrcck olursa, Y<'ni blr ticaret 
muah<'<ffYi alcdi için şehrimi.Le ba~-

Mançuko 
Başvekili 
Tokyoda 

me-z Amcrik~,ra ttörrmüştti:r. /;.'.tmosi, öNülere snrılı ç-ı"lı:rnası dir. Herhalde harbin gıdi~:.ndcn_ Dn-ı 
Bu clöniiş mem!e~.:ct hestı.bı'na lgüı":ilece·k .bir 3lcn1di. Ba~ladığı ladicr'nin ari'.amış olması gerclc.tır ld, 

:bir 1sra.f o!mamtş, bize bugiln'k:U 1işi Sdnuna ıge.t.ilmek azmi o"kadar biZ düşmanı yenmek için 1A.zın1 olan 
ıgiirg\i'lü ve t""rilbeli Hamdi Tok. ~:iddctliydi ki ö'ümü bile korkut- tanklara sahiptik. Ve bundan conra 
cr1 k;ı,znndu•r:nıştrr. muş, lta,çrrmJŞtı.. ! da öyle olacaktır. 

Nevyork şehrinin C"1elı:f.riklcrini - Daladier'dcn şu sorulnı.wtlur; 
idare eden Edi<0n şiı•ketl, gel za- Yed'i senedir W'ıç lJi• gösl'er•ş Fransa 3 eyJQJ 1939 da harbe girip 
rnan ~it ?.aman J['.Jı!'fl'd"i Ti'<cr"f tec- atzusunıı r1ı::apılma'dan bu usuller- 10 mayıs 1940 taarruzımu kaJ"Şılıya· 

Tokyo, 16 (A.A.) Man~uko ba'- rUbc ve. e~Li~l dı.'reı~l:1c umum! le bu: nıhla devam eden çalışma- bilir mi idi? Daladier yü.ıil kıpkır-
vekili Ça.g-Çing-Hni bugUn bir vazı- mildi.le yap:n·ışrvc yüzlerce Amer!. iar't.1 mftfVaı;ı bugün ortaya Ç}lc- mızı olduğu halde c.Evet, diyor, e•;et 
fe ile Tokyoya gelmişt:r. Ba.,vekilin kah mühendiei .calt~tran br teş. r.nıştır. İ-kinci' 'bir yazımda. bunlar Fransanın yenUmen1tsi ı~zımdı:> diye 
resmı vaziyeti bir hA.fta. sürecektir. 'ki1Utı Jda're -etm"ik fır-tsatını '\·er- 1ln1dt~nd:ı ıma.ltınınt vc.rc~ğ:im. bağırmıştır. . 
Beraberinde 19 kı,ı ''1n·dır. mb.ti.r. lltımid'i, bu mev•kH 'bir ya· ' Ham·d~ 'l"nker:n ş:ı'hst h'!lkkında Tarihte btitüıı bir n1illetin fo,ıl!{C

'bancı ısıfaf"lc y~blnct b!r mcmıe- uzun btr ımukı:ıddcme yapm3k. tinden suçlu. olan bir adam bu kn.dar 
'kette ıel'de cdc'biiı~"."M., on ağır t~n ma.ksadun, ark~d'8.~'lk -gayreti Jc.Usta.hÇa kendini müdafaa etmen1iş· 
lbi.r lmti'hanOOn "eçmic; ve kendi d'f~i~dir. Bunu ~·annak~a ker.":!l~:. . Ri m muhakemesinden herkes 

vf "' 1 

' A tır. 0 mf'slc-c~ ndc cok zengin tecrübe sa- nı meımnun etm~!'C'Cf'ğin'li', hatt<t harp mUrrimlerlnln meydana çıknı&-
h~bi ·oJ•mak fırsatını da bu sayede ~\:cc.ndirecl'ğimi bilirim. B. Ha·m- beldtyordu Fakat bh; h\Udlmct 
'bulıtnuş1.ur. U~. lkenrli ·kcn"1Lni göstermek arzu srnı · · par ve mesu 

böyle bir mutıakeme ya . -

Brezilya polisi 
ltalyan klübünü 

işgal etti 
ka J:ıir Bulogar ticaret lıeyetl gele- _ 

de Jenalro, 16 (A-'1..) - Mih· 
ver t ~kil'"erl hakkındaki şiddetli ka· 

\"e :hti;vaeını rluy.:;ay·dı •bunun 'kırk !!yetin de böy)Cce Fransız millebne 
1935 •C'n<>si'n<lc Elektı"klc!l'ne türlü yolunu bulurdu. d d cani 

Etild .xt3 rcflfnin .kuru1.masına. ihti. Fakat beoce tevazu \ıe feragat. yükletilmesine mUsaak: .. ! .. erse, bu 
Daiadler'nln ve aya ....,-..?ll'ltn cc:k.fü. (B.B.) , 

Meclis açı dı rarlara rağmen faaliyete devam eden 
1 Rio de Janeiro Faşist merkezi cCuza 

d'llalla> lıUgün polis tarafından lşgal 
edtlml{ltir. 

(Ba~ 1 incide) ++ 
nan 1ıfecll~. Bingöl mebuı:ıu Fcridun 
Fikri'nin teklifi üzerine Akyazının 

BaibaUı köyünden HU!eyin otlu Tev
fik Eltekln"fn ölüm cezasını 20 sene-
ye indirmişti. 

Macar Başve
l{ilinin nutku 

Y"<; duyulunea hiY<ı'.l,,ı>t büyü•k te zevk •:rnm:>k lıerko-iln h~kkı tmal da 
'bir 1sabcPc Ham(li Tnlcnri bu ida- 'O'"k!na'l<la berı;rocr ba.,1r1lmış 'bir mesud}~[:l~ !z:1;~;!e:u~u ;:~cr-
rr-t11n 'baştna '"ct°!r'tmistir. mc:rfe-'ket işine ait ıtecriibe1 er ve ker.. uo bt F ansız 

ti • • m'• olur. Bunun ceva nı r R:ımdi 'l\>ker 'kör lt.s.dı mı ikör muay"yeın ;'b:r takım netice1ere na_ -ı 
Kadı. .. Vazl!e ~d3ı"'1"1.L sıfat"le taas. sı'l varıld~~ına nit malü'mat, umu- mllletine bırakıyoruz. 
sup .cıcrecesindo titiz .... Cıtlıştyor nlun 'fTVllulır. Fc~~ati ve fedg,. .. 1 rin 
ve ıçalrştırınak 'istiyor. Mcnıleıkct k:\r1ığı ~~i1ı"mek V'l en ıle~fl hlZ Hususi muessese e 
h•yatifo ylnmi -dört <'ened'r lem•. )"·· J31 ~o:e tanı.tma.k için de memur maaşları 
sını ka.ybel'ıniş. Kurulu usullere «tnya ~anlt ömekler 'koy'maktan 
\J)«amry'C't· ve- U)+nak ;%tcmiyor ve bı1 ürne1t'lere FLl 'bi'giyi yay· (Ba.'}• 2 nclde) 

Hamdi iro sarı1j•ktan sonra or- rnaktpn d:-r.1a vr•irrJ!i ıb'r ''o1 ola_ ma~ını hükUmet istemek ve ~ak-}.{celisin bu kararı bilA.hare riya.
setçe adliye encümenine havale edil
miş, encümen de Te\'fiğln ölüm cezn.
ı;ının deği{ıtirllmeslne bir sebep ot
madığ°ını bildiren bir mazbata haz.ır· 
tam ıştır. 

1ahkta bi.r hoşnutsuzluklur, baş· ma:z. sızhkları meneylemek salô.hıye_ 
Budape9te, l6 (A.A.) - Macar ıs. ladt. Mevki'i.ne ve km<.n nesi o1- Oı-tada meınleke4in parasile ya_ tini haizdir. . 

tlklAl günü bo.yramt mUnasebetile duğun.a bn~::ıyarı.k g~ gelcnc
1 

ı>ılımLŞ 'bir JattJroratuar tecrübesi 
3 

_Ticaret kanununun tatbJk 
00.,vekU lf. KaJlay dün radyoda J\la- işini y:ıpmayann. a·cı .acı Ç'itıyor. duruyor 'kjı ıgO;;terişe dayanan, '23- şekl::lcri hakk_ındak.~ kanunun .13 
cnr milletine bir söylevde bulunmuş- BO"yle muameleye a11ş1Wem1ş, man öldüren, gaıye·Yi şek1e fedJ\. üncil maddesıne goı-e, . anonu~, 
tur. ~rz.ıy'0Tlar1 ıded:~o:lu yapı.yorlar. <'-den e'!'ki lNtll1erd~"l 'kurıtu'lm1k, kooperatif ve limited şırketlerın 

3a.at bu mesele fş:ı;-al etmiş, söz aJan Ba.fveki\ :Y.tacar milletinin geçmi.';J· O kada-r ıki lbaıj'.(a::;ı ol;a -bu n1u5 u. Türk <'nerjileriı~i serfb~<"e <:Rıı":lı;r muamcle'\eii İcra Vekilleri he· 
muhtelif hatipler tezlerini i'.cri sür- te hUrriyctı için ya.phğı savaşları rrıetli hava için.de boğulur, ~der. b 1r h~Je '1--'o)-ınrik ve ·yeni utrulleri hct:nce t,ayin olunan şekilde ali-
milşlerdir. hatrrlattıktan sonra. demiştir ki: ıd'!. ihrr tar~.fa .si'('mıı1<. irin de ço1c kadar vekAletlerce n1urak&be e-

Buı;Unktl Mecll.s lçtimamı tam ilç 

B>şta adliye enctlmcni mazbata Macarlı!tan bugün de tar\h! anlar Hamdi ll'okar;. tom otuz cl'oktrz gü,'oı 'bir ıhıtreket noıctası, çok di1ir. Kanuna ve esas mukavele. 
· · şı y .. amakta ve "ine ayni dU•,mana "'-enooir tantrım. Arkadaş sıfatilo eanh bir 'nümune <ılabil1r. sine muğaylr ve fo,hl şirketi mu muyarrırı nRsl Dc\·rim olduğu hal- ~ .; r- · k t a 

de Rettk Ince, Salah Yargı ve daha karşı mUcndelo etmektedir. Macaris- 1ccn..i~:ne k'oştum. Dedim 1;;:1: Ahmet Emin YALl\fAN cip m\1amclc görülürse tı.iır1 ~ a-
bazı h11tipler encUmen kararına uya. tan Rus bolşevikleri kaU olarak ye- - Yahu, bu 1k~ar alk:3tl~tc el· H' d• f 'b' . h f b leyhine alt o'lduğu fkek e 

1 
a:a-

!! m - I~·-ulu ıt·y..ı,ı..-a 'biraz uy, ı n IS an no ı ı nın 1 a 1 fından fesih davası •me o u -ralc kanaaUeriint ilet'! sUrmüşterdir. n meden S'i1A1u elden bırakmıyacak- .,. :-.. .... , 
1 

• k tleor n1>z 
t tıitiz ·prftnsip1eri.nr~n birtl.Z :(eda- (Daşı 1 in<'ldc) = bili r . Bazı anon m şır c - -

Tdkrir salhibl Feridun Fikri kendi tr. dinde hUkQmetin komiseri yani 
-;;=============~ kfi:rlfk et. tine- güç inanıyoruz. Bu sulh şlnı- H 'kU t a S - Amerlka, Pa!oılflltte JJJ>onln- tezini müdafaa ederek demiştir ki: r Şu ceva.bı Verd.i-: di kuvvetli bfr 1ehdid karşısı.nda._ mUmesslli vardır. il mc n -

ra '"·•r• d•ıı'ı••lt ba-"i ı ıt k R A. l ı mına <Plrketc ic&p eden tavsiye. ":.. ,ı .. ,. .. , 
1 1

,.., rı ar ıra(•a -- Büyült ?ıt:lllet Me<:llsi tcı:ıekkUlU 111 • 1 maM - Sorma, 1kardoşim, \>isen ne dır ve llindin rnü5terck dOşmana v i 
d · 1 ıı ' U )eri ve-- telkinleri ya9mak v~ ct n· 

\C C(lız lllU\353 a yo arını !!Urrkll ı\nından illbaren hukuku hükilnlrani- fcda-ki'.ir1ılclar <.Yliyorum! Vicda. karşı koymak ve or.u yapmak için lemnedij!i hP.lde münasip f!Örille-
'"kUde teohtlit e<lCl'tk. Sirl4n kul.lanılmasın& ta&'.11'.lk eden tek -- b af b f n~m bundon dolayı r!lhalsrz, iakat lazın1 gelen kuvvete ve azme sa. celt tedbirleri almak için hükU-

4 - Çan-Ray-ŞPk ortluların:ı Hin· müzakereli mevzularda -}aşmaz bir (Ba-'·•ralı l ill('ide) X y:ne o'ımuyor. lşe başlamak saati hip olduğunu gö~tennek hepimize mete ke~iyeti bildirmek komi-
<11..,tan üzPrinden ~·artlıma bUtün hı- •- .eoktt~dur ... Ben 'kendim sekiz bu- \'e bu meyanda }Jindin atalar mi· serin va~f~. 

1
. d•hı"l'ndedir. csa:ı lizerinde hareket etmi9tir. Yani Kızılyıldız, Harko!un kurtulu• ı· b Al•-' l '' ~, zile üe\am oluna<'ak. b ~ ,çu·kta tre ıy rum. ~~·~1m ÇR ış· rası olan ce>n-gaverlik ananelerinin 

unu asla bir kanun mti7.akeresinde saatinin ,.altla•lığını, Harko! dahi~ 1 ·· ~ :-ı ..u b . 4 Sigorta şlrketleı·.inin tefti;: Blrte~ik An.1erika, tlrarct ,e harp .J ':#" ma uıu üne gore 'UL'l.tuu..ıa işli a- bck<:ileri olnn alteslerinlze ait bır -
il 1 J h ba olduğu gibi encümene gönderip ora- lind-e mayin ve el bombaları kul- şında olmayan adam, kl:n oltır'Sa ·r ~"N ve mur akabesi hakktndaltl 1149 ~em er n,aauna. ' düntlilrii<'il d g bil k . vazı eu•r· numa-lı kanun Ticaret VekAlc· 

hl an C(e ece bir ı3tar kararııe l anan R us çetelerinin faaliyette bu 0}.-.ıın, derhal h:'zm~l:ne nilıq_yet Btı h•dc!ı" go""•önündP tutarak '" r 111~ ,·crndı:-tır. TJa,·a kU\"\."l'tltrl k k "'~ "' 1 • - ""ınc bu şirketler Ur.erinde mühim 
h;ln <le ·~ nl hükilın \·crJleblJJr. {'ün- arşı a.rşıya kalmak illt!mallle de· lundu&unu iddia ediy'Or. ve:f41Tiek 1;7:~ım... Dişiml sı'karak 'harp milli gayreti 51ehasında altes k' on trol hakları vennistir. Bu 
kü k d ğ , A':l, hukuku hUkUmrani!:lnt dcr.i.al Staraya Russada çemberlenmiş cfclkuzu çeyrek gcc;:ctYe (k~dar bek_ terinizden u:rarla '-'Brdıın ve is-

u2a o uda.Ki harp her feyden kullanmak v 1d 1 1 ted , • kontrolü mümesstJleri vasıta'.'l=ile 
üil<-e deniz • lı..ı.'a harbidir, \'eı r.ıa- ' e am ceza arını hapse o an 16 ncı Alman ordusunun - lh'Orum. o·rMa'1 E'o'lra a~-zrmı açıp bir]l~i itjiyorum. 

t.Rbvil etmek aZJnile bile bile ve kat! rici sureıt.tc imhasına devam cdilL I'\.. 1 'n V ~ t yap.an ,.e~rfı'et ayni y"Olda mi\da-
r<''j:tl l'oth'uıı sö_y1rdJğJ Uzere «harp 'htarct:ı ·uu unuyoru. 1 .. et·•n11l ça_ S:ıyP,on, 16 (A.A ' - Hlndis an halelerrlr bulunm<:ık lç\n salfthi-
lhtıyatıarla. kazanıhr». bir karanla hareket eder. Şimdiye yor. , lıqnanın SJ1'rı; :ı~ıı z~vkt iste ara- da tngillz kumand:ınlt~ı yakında 

kadar bu gkbi tahviller aynı celsede İzvestia g-az.etesl burada mahsur · k b l 1 tır ö ı · k d ;ı. J l yet sahibidir. • 
mn ve u ·ma c. · ye ar. a . aş_ yapılacağını zannrtll0 I ~pon a-

5 
_ Ecnebi anonim ve ser-

neticelendirllmiştir. Ayrıca teşkilt\.tı Alman kuvvetinin kaçacak yeri· ol Jarım vnr ki ·~!erine bir ~nga-rya arruzuna karc::ı hazırlıklarda bu-
d • edd .,2,.. • mayesi e:hıı,ma münkasim şirket. esas!yc kanununun 26 ncı maddesi, ma ;Jlnı, teşlim olm:ıyı r eucn ve ayl•k almıya hır v:ı~ıta diye 'h3. ıunmaktadır. Hindic;;tantn siyasi 

bi l 'kl ı · ler hnkkınd•ki 30 ikineite'!l'in 330 CUyUk Millet ?\teclisine idam dosya- r r erin imha edileceğ nı yazı· 1oyorlar VC' ac::ıl 7.:C'\'klerinf başka gc. flC'ri Sir Slrıffol'd Crlpps'in gt>l_ 
16 l\1AR1' l"A'> tarlhli kanunun 13 üncü madde· 

'-''1·w lal·ını baştan b!lı;:& ve en geni.ıı: bir yor. c;;ghal;:ı;da ar·yorlnr. B'.mlarla uyu mesini b~klernP.ktedirler. Crlpps'in . k 
S .,. -ı sinde bu gibi sır eUerin hükO-Lertn 5,22 tetkik sala.hiyeti ile mUta.lAa etmek l\.loskova, 16 (A.A.) - Resmt <;?mıyoruz. uruşam~yız. l) yapacağı teklifler h'3kkında ht<;bir met!n biletimle kavanin ve niza-
Dolar 129,20 ha~{ktnı vermi~tir. ?ıieclis yalnız. bir memhadan bildlrild'ii"ine göre re.ı:::mi mnlOmat mavcut değildir. malına iobciyete mecbur bulun-

BOR S A 

• 

İngilizlerin eski 
hastalığı 

Yazaa !\[. B . ZAL 

~ rlpp<i Jllndistan yo1u11dadır. 

~ Ağır bir ha ta3·ı &on ne!r

~ lncle teda1·iye gklfyor. Bana ınu
l -affak oLvak mı! Dast.aya ~nt'
Jerden.bert bakan bir dokto r var: 
Ga11dl ... 

O diyor kl: «Genç kalındı, )apa
mayaenklar.> Joı>oular da öyle di
yor, Al:nuol3r da ... Jl'.aknt ln.;iltc
rc ha:.ta)·ı tedavi ("tmetp, lltndi"i· 
tanı kurtarmnğa. meoburdur. In
gJUz.ler, bUyük h!lSta!ıJcla.ra ı,ar~ı 

btıylik devalar lrullanmak ılnıdre
tlndc olduldannı dn.Jma. gÖt!:terml~

lerdlr, Jalnız bunu daima &on d~
kltında. ynpmı';'lardır. l!itlkliıl itin 
~ırpınnn noerlerl haksız yere t'L

mck ll?'in deli('e ı,ıer ynpm ı,ıordır, 

fa.icat tan1 bıtrhl kazanılrktan ~on

ra bu Eoerlerl cz:ccek l·erde btit üu 
Cennbi Afrlk:ının etendlo;;f aae,·kJi
ne c;oıknrını~Jardır. 

Bu def»kl me:;ı.ell', lllndlstanın 

tcda\'lsi tl<"ğiJdlr. Jnt:iltcıren l n ken
di kendini teda,·J efJne"ltJfr. In~l

ll:ıler gittikh.-..rl yere umran, ol
dui.:~n. c:nniyet, k~rrdl ö1('iilcrioc 
göre biraz da adalet getirmf-,ler
dlr. Fakat br1na rağmen kiınseyl 

nıeınnun edrn1eınt-:lerdir. 

Jllntlller, J ngill:tlc-rln Jihuliblana. 
olnn hizmetlerini hir lnki.r etmi
yorlar, on!arın 50,yesinclo 36,000 
rnil uzunlu~n<l.a. d mir;yoUa r, gil
zcl yollar yaı>ılrn141, nlemkket m a tl
<U öltü lle Heri gibul,.tlr. Eğer 

Jlhıdlstanı rnuılaJ<a bir N"nrbl h ü
kflınetln 1.,gal <•tn1ı.:.,i lıi7.ııno.;.a. li lnt-
1Uer JngUlzlerl elbette baı:kaların:ı 

tercHı ederJer. llelc nükl·cre hiç do 
ta rnfta.r dl"ğ'itle rdlr. 

lngillz tı_:ıgall altında buhtll8n A
raı> memleketlerine, :&InJtaya, muh
telif J ogUlz; mli&te111lekelertne gJ. 
de~cnlz s.ynl yolda &Ö7.lcr ı,u ırJoıl· 

nlz. lngiliz.1erin hl;ı.nıett takdir edil· 
melde beraber kendilerine lcırtt 
hiç bir minnet ve do"lluk hi l 

be~Jcıuner-. 

Sebebi ne? Sebehl §U ki l ngiliz· 
Jer, kcndi.lertnden ba.'}kaJarmın daı 

bir ruh bn1tlbJ olduğ-unu "·e Jı;tlkl.W 

, c harrJycte nı:tddi refahtan !uzla 
kıyınet YCrdlklcrinl pek tabuk 
unuturlar \."O dostluk kurmafa, 
kJllp kaz~uıınıata çalıı;aeak yerde 
Jc.cnd!!~:ile Lın'Jlı;\Jarı o rıwııındAkl 

ıu"°'aCeyl muh:ıfnı.a. etııteğe ujra.
Aırlar ,-e bu sayede kendilerini 
;a:r·dırıp daha. U"it\in in<ı.an rnuame
leEıl 'örmeği beklerler. Yani Al· 
manların n1atldi slh\Jılorta. temlıte 
~alı 5hkları l·ı ldırınayı, onlar m:ı-

11('\"l ı;ıüahlarla c1de chnei;e ufra
.şırlsr. 

Heı:;aı>ları her tarafta yanlış ~ık
m1-ıtır. nu u~uı bakin zaınAll)a.rd:a. 

betW )·ürilr, gider, r..:.at bı;Jıran 
tecrübedlnUen g~emez. Çtiuktt bü· 
1Un ln..t<anlar itin kıymet teşkil 
eden '}ey, ellerine ıetfn şey değil, 
ınahruın bultuttlukları ~C') dlr. 

Ilnkalıın, ltlndl.,tan tcı<: rUbetil, 
l ngillz.lerl eskl ha-,tahk1arından t e
da\ ı ef:rn~ğe hl~oıct edecek n1t T 

MEV L ÜD 
Scvgil.r eşim J<adriyc Erku.,un 

ö11ü:ınünün kırkuıcı guııünc t~a. 
düf eden J9.3 942 porşcmbe gilnü 
Frfh caın:H.ndc rnevlüdu okunacn· 
ğında"'l sa:-11n mf"Slekdaş ve cloc>"t
lanm1n, arzu cdcn djndaşlarıroın 
tc,?rifler'ıni rica. edtr:'ın· 

Fatih Askerlik Şulb<sİ B;-1<. 
Yorbay 

Peı.cta l:::?,39 1-!aınların le3Çl i ile va.zt-felcnemez. cenubu garbi (Orcl) - Kursk - Iiıı-n1di. ,..,,.._)kp.r lı:::n b<tı:la.yınca, Dunuııla bera.bcr lne-iltz mPm- dukları yazılrdır. 
1svc-ç kronu 31,16 Tc'J~!lrı.tı esasiye kanunumuz, bazı !Iaııko!) yeni bir ileri hareket kay Vckfı1 et. ~ir ~cac ,lıvftı. !ç'ajC' h:>U_ b.-ıından verilen b':r matıbuat 'habe- Yuk~rda ya7.ılı metinlenn 
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t ESHAM \'E TAIJ''İLiı.1· me:nlekctlerde devlet reisine veril- dediJmi~.ir. Rus h.ı.1:a l arı tstihk8m. d:ıt b!r uroie h":ztrlı.ıı."l.':Jtna ihti- rirc g5r!', Cripo~. Jfindistanın bü. h;•kOmcte lbu «ibi t~ı;:"'Jckillle. T ESE~~ ll b' kıran1 !yeli r· fi 033 r..;rnani ., 1 ka 1~ ' .-r.ı H ~ · .. , ı·ı i · · d<l l ..., "' '""'li .. - J 

1 
ıoo 

ıoo 
100 Ziy& Erlwş 

, .. ...3,0~ ı miş olan fdam ce7.alarını af veya arı yardıktan sonra bir ç mc~- ) .... .ıı; göst~r:rı~Ş· a...., · ş~ı C"IVabı YU.t t>:ır: C"r r:ın zımnm r .ırına rin iktısadi ve ticc:ı.ri faaliyetleri Eeki ba~ıriye ~cdik11lerindcn gRZe-
r 

7 
941 Dmnirvolu 11 19 6 ! k'· aha11· g i ! nı•lardır Cep· · l>ı··. ~.,,-. ı"ııvon <, •.0\:1··. ı·ı· vani İnait!z k "!c;.'kez. Dank~ı · " tah!lti hakkındaki sala.Jıiyetl Büyük un m 1 er a 1 " · vcr:mı.z: 0 ·" · • " ,} ı- Ü7.erindc murakabe Pakkı veırdi. tenizin br.yil Hal:t Atılın. gere ce-

178,- ! f\lillet Meclialne bahl)elmil}Ur. E ylO.I heden alınan bir telgrafta Alman. - Bii.· knç hııftrırl;ı proje mi~ camiasından ayrılmak ~eM>esili~i ğl ve bu itibarla istihdam ede- nau merasimine tştlr:\~c edenler, ge-
A __ •_Ia_n_C_im_.,_n_ı_o ______ .;.1:.:3::..·-ı· ayında J\1ecliı.in kararına bağ1a.nmuş tarın anudanc mukavemctJnc rağ- Se'fldlexc ·etiid1-:ı mo:-1u1 olmı:ı:dan ile bir muhtariyet vt"riimP~inl tek ceklerl meınurların ücretleri gibi rek mektup ve telgrafla acılnrunızı 

olan ve millet namına hukuku hUkUm men ileri hareketin devam ettiği h!ç b··r scy vProoıem. , ı·r rd<'rcktir. Bu tc>kt:fin l:ttbikin(' husu~t mahiyette o1an bir mcsc- pavın.,an dO!':tlarımıza a)rrı ayrı te-
Bi r iza h ran!11f bıtunan Mecllsin bu kararına bi!djrllmcktedlr. General Golbakof Ortn1~1c ~1!;f1!"'in~ .f!i;·mt~. fyi drrh::ıl h~~hınaca!c.. f<:"kat ~ncak m11 leye hGklımetin müdal'laleye hak_ şekkUr cıtmc:c te~Urüml\z mlı.ni 

Evvelki .,....J=ıkU Soruı·orlar aUtunu- 'ı ittlba u.z~_...,;ır. -kumandasınd~kt birlikler üç köy· fn.ı;:anlar ku~a~1ıı 1 ·b'.rtfn .... ~o· ç'Ah-:- ha-sc-'1latın ~nnurda fiillyrtn geçL kı oJ.s.mı yacag~ına 1\ı"raz olunur ,,e t •a 
'" "~ A • , olclu""'..ındnn bu hnı;us a yın gaze-muı;da, Vakıf f>araJar idarc.stndcn Ruih Kııplan tarafından Meclisin de 11.r <:Ok silAh ve cephnne dePo. mrşlar: leccktir. Trkll!in B!rle~ik merı- sözlinii teyit kudTcti mevcut bu-, tem:ı~ delAle-t 'buyurn1alitnı r!ca ede-

b:r ~!kR.:ıret bru;ılığı ııe bir yazı cı~-1 kararından sonra tekrar encümene sunu ?aptetmfşlercltr. Harek8t es- _Ne olur, dcmiflc-r, ~öz 'boya_ ka tarafından ıraran1i edileceği Junmtı'dı~ı ileri si..irüJebUir:.c de 
n:.ı~tı. DU::ı & '1.kadarlar ntzdinde yap- ı ha\"a!eat bir zühul olarak vasıtlandı- na~ında Rus piyadesi t3:nktardan 'mak için ·~ylc b!r ~r;>vlc:- uv•dur. ~ö:vlenmr:-kte<l'.r . yu1tarda .ar7.ettiğim;z şekilde ha- rlz. 
lı3"ımız tahkikattan öR-rendlğlınlz~ rılan bu mesele, reis tarafından reye mües..::tr bir yardım glSnnOş1.Ur. Bizde 1>'r~z gö:;teri~ l!'ızım ...• ~ene- 16 Mart se h itleri yat pahalılığı nisbetleri te.sb~t e-

E,-1 ile el"ll~tesl Sa. o.haddin 

göre ş:kAyct~lnın itirazında ba%\ ha- ı konuımuş ve bUyü!t bır ekısc.,..ıyetıe Londra. 16 (A.A.) - IJenlngrad lotıC'e 'h'.ç eser vcrme-Ls'cn hiç löir ... d:ldikten ve bu nitbetıer bir ka_ 
talar olduğu:ıu, Vakrf PRralar ido re--, f"'arldu:ı I'ikrlntn tezi kabul ~~l ,rady~unun bildirdiğine göre pazar yerde :yüz bula'n10:;;;.rn. (Il8'!• 1 lr.clde) )-( ra.rru;.me ile nem-edild!ktcn sonra 
Blrıln, blnan:n mullamn1en kıymetinin· ur. Bu auretle de H••a ğl mış. akşamı Fediun1nckl ~smfnde bir Bizinl kör kadı· 'cevap vcrtni'I;!: bütün Türk genc:liğinin hep blr. bu mesele hükümetıin bir nizami 

' - n o u Tevfl- g ı· k d d k" S t ' h ld 1 yUzde ellllılni nazarı Hibare alarak· ğin ölUm cezası bir kere dah enera ın uman asın a ı ovyc _Ben ,g&z tıoyay:ımam, ben y'a_ den pa~lam::::k üzere azır o u. ha ine gelir ve h iikll'!Tl.et:n bu 
para \'crdığint öğrendık. : ne hapse çe\'t'll 1 t' a 

20 
ae- kıta1arı Lenlngrad cephesinde ttS. lan !J'.Üy·ı2ycı!'llC.'11· Nehirlerin rcjlml l(unu tıeyecanla söyledi. ni2am1n her mües~senin veya fR.-

ŞikAyetr,1, i:Jarcden 1000 l!.ro. par '· A b ~~ 1~ H.~ köyUnU •~..:al etmişler ve 450 halttcında m:ıl(t.n:ıt to;:>l:ı'llak s Bundan ~onra aziz şeh'~tlerim'.zin aliyc-t sahasının arzcttlği imkAn-
tste~iğindc.'1, blna:ı.ın kıyrnettnln a . ~t<'~ ugUn ecllıste, Londral Alman subay "ve <"rlni harp harici nelcrcc: ç!llı.ş"lllYa lnuhtı.ç. Ü~ mezarınR. b;\'jia ord'unun olmak il- lar dahiVnde t:ıtbi!tinr gayret r-

de 1 bUyUk •. •Ç! lğlne tayin edilen R aut bırakmışla~ır. Bir çok gan'met- t ı ı ı b" l"kl ·n ~elenklerl dil" ~•·ı d"•" · k be c' ~14. lJrad!ln fazla para verilmeaın o b 1 ' '-' m':l.lC'.n&tı eldB c m . icn h!ç b'r .,.~re mulı e i! ır ı erı ' ıp '-"'Ul ·me ı 0 ını mura a ı.-
e r ay le Bıuııa valiHğine ıretı"rilen ler elde edilmiştir. • · k ı bi •a er mezarlık k b k \ • de ted lmkd.n vermedfti.ndt>n idarenin. m F e proje yapın~:< ~rn.:o:a:ıı voktıır. onu du ve r man,., me ve u ıl.•ilP a ıcap e n • 

hammln ~öndcrmcktcn sarfı n~l k:~~l ~~:;;~i~ v:t:r~~~~ ;~:.::~~:ı yc~~=~~ğ~7·c~in~~AL'cnlng~~~ ~~vp~ Aradan bir kv; lı:tftJ gc(,'fniş. üzerinden havaya Ü(,' el s;JAh attı- ~;~:~: ~~1;;:rk e~~~!~~-hnkN~~a-
ettiginl tavzih.en bild.r1r,z. llnf\ t .,........ t'.i .bac;ına acele git:ı~s: 15-z~m ,ge- lar. s 

g oplanmak Uzore içttmaına nt- hesinde şiddetli bir savaş yapıl. len bir etüd heyctı"l!n y0! n3rası ------- ------- - - ------------·--

l\Alt AR llULAŞASIDllt 
c 42 486 

hs.y"l vermiştir. (B. B.) makta olduğu bildlrfliyor. muaıneıı:ac;i uı::1n1ı-ş. bir ı 4 ll::ıyını '"l:Zm!!L'lllllllBP.D:!llC:Xi:::?ll'llı:l.'!lr.:l=ıım••-.ı•••••m•ll!lillllB~~ 
• Berlin, 16 (A.A.) - Alman ordu- . t'J"S 
1, . b bulup para ıh11ad:ın ~cyal.1nti yap_ t n id h li.kl ~1 me Usu ·ı + ~ ~rı·~1 tarı b;tc:kuma.ndanlığı 15 martta Jc:ır h b Dünya ı·cri'1d"?n oynayor, ar l yrn en Şahlanıyor. ÇUnkU fllın n 
~ - " tırtınaı;,., orta•ındı ve 30 dereceye mtşlor .. A!v•ktlc 

0
''" 

1 da)•anıtş. çır1111' ır ili De ,.. • • LL'lr'H t"-ğl 
hr. Mt'hMd'>> miirl'iı•) <lom'~ I"· ı;;.İ!l,l' llJ lill ı 0mı.l0 .M .1D yara il 

k'idar yükselen blr soğukta doğu C'CP· _ Tiunu (}dcv!"mem. Yol n.nr:ır; 1 rr:asuniyetlerinin 
kald ırılması meselesi 
Ankara, 16 (Telefonla) _ De 

nlzll mebusu Behçet Urla He Va~ 
mebusu 1brahfm Ardasın tc~rii..'ma 
sunl.yct!crın:n kaldırılması hakkııı 
~akk B~ıve-kAlet tezkeresi mu·htc
ı.t erçUmcııe h~valc cdilmistir. 

iplklodnn ntın:ıc'.'~~tı sa .. f!'di°"~!ik. "" he-5inln merkez ke.slmlndt" ve bllh:ıs- T UR K Ç E 
f!Q. s,u m'nlerde Sovyrt kıtal:ırı tara- B 0

"' ten sonr::l ;•tenc.·n("?:. ·.1~1dan ro11. E o A T R A rından mUt{'addlt dcfa1ar taarnızn h ~K L ra ·y~D~cıık~'art -!>(\yn -ıti:"" hM::ıpl~ 
ulh-ayan mevktlerde bir kere dal1n ·• · h il 
•• "'"' ,,'-ı!ircrc'k ı•ı >oyn a n ma,,..0• 

şiddetli mUdafa'i savnı,ları yapıldığı- f'rrıı blr ar.'.ld;l ç·1'-ı.r!J"lar. Snhcscrile sanata yPni bir 2afcr takı kuruyor. Hiç bir devrin unu-
nı haber vermektedir. H:ı:ndi Tcık~r d~!"hf\l lsyan et. oa tarruyacağr... lt!ç bir asrın sarsamıyacağı bu kudret dhideslni 

Berlin, 16 (A.A.) -- Alm:ı.n ordu- m!i~: Bu perşembe LAL E' d 
ları ba.şkuma.ndanlığının tebliğJ: - .Ne! lTilc yapmak mı? Den e 

Kerç yarın1adasında dU~mnn bir bövl,.. ı:..:ullcr!c İ!) göremern. akşo.m.ı 

Aikışlamata 

lıazırlarunız. 

• lZt\llR'de 

LAL E ve TAN Sinemaları 

V E FA T 
rı.ıerhu1n Marcıc:al Dd!dor İı;;meti.aı 

oğlu ~bık İs~anbul meJctupçusu, 
Kızılay has~ıba.k!ı:ı hc~ireler o
kulu yurd '11".uhaso.becjı;i Bay Ec
ved Yılma.Lcr dün vazifl"Si b&.:!nrla 
'kalp sckte:>'nden vcfa-t etımiıtir. 
Cenazesi 17.3.942 salı g~nü llcı:seki. 
ha.~~-ıesln&en saat 15 de kaldırt. 
la.r.<:.k Cı1dn<:!l ıuııma?ı Aks:ırayda \Ta 
li<le <'amiindc kılınd'kt.an sonra E· 
dirnokapı :ıeh"tılğindeki ebedi ls
Ura'h tg~hına tevdi edllec~tlr. 

,_TA K VİM~ 
17 llIART 9t2 

SALI 
AY 3 - GÜN 76 - Kıısun 130 
nunıi 13~8 -MART 4 
HİCRİ 1361 - SEFER 29 
VAll:İ1' ZEVALi EZANI 
GÜNEŞ 6,09 1 t,51 
ÖGLE 12,22 6.05 
İKİNDİ 15,45 9,28 
AKŞAM 18,18 12,00 

Milli korunma kanununa mu· 
holc!e'ııte:ı r,tahmutnac-arla Arslan 
ı1anında ve pa.-:ajında kavaflık t'. 
carc.U!e mtşgul lloğo:; oğlu Kira· 
ğos h:ık!cınGa istanıbul Asl:ye İkin.. 
r.l Cczn mahkom .•. ılı,cle cereyan e_ 
cl<'n mah!co::nest r.etf('"ı;:ir.clc su~lu· 
nun fi.ili t:ıbit oldu~undan Millt 
1'-:orunma kUr.lınu1ı1ın 31 ve !i9 un
ru mad'.df'lr- nltJ(•.btn<'*" ~·irll'·· beş 
lira p~ra <'r1.ası ödc:ın<'sJnıe ve Oç 
rr:ı nıOddellP dükkd'nının !<an3tıL 
~(l ~ına VP. hüküm k&filffiiği'nrle 
ııc·r<'f' f\ıırluva ait o!.n1l! ~üzer~ ka· 
rar hulbs~1nın ,,.cıtan Gatezcshule 
neş.reditmestne 4.2.942 tar..iı.inde 
karar verildi. (3463) 

. Ayr~ca !\'Ieclis riya:;elinc Refik 
lnee tarafından veı·;ıen bir tak
rirle, masuniyeti kaldırılan 'blr 
ınrbusun umumi heyet kararı alın 
n11d:n tevkif edilip ed!lcmiyecc~i 
hakkında l\!eclls umum! heyetın !n 
tc!Sil:i istenilmektedir~ (B B .) 

çok tankların ya.rdımile toplu hücu- i'k'tısa't Vc'kl~·n~ ·~01muş, bu gi_ 
mun& dUn de devam etmiştir. Bu lıU- bl ıyaveş 'Ve pürüzlü usul1c-rl'e iş 
cumla.r, Alınan • Rumen kıtalarının ("1karmanı.n i'mktlnısız otduğunu an 
mUda!aal&rI karşısında akim kalmış- fatmır;: ve -emniyet VQ slir~tc da
tır. Sovyetler kanlı kayıplar vermiş- • ·anır, mü<.ıtdlk.i-1 bir usu'lle ça,1~
Jer ve 48 tank kaybetmişlerdir. mak irr,'kan• yo'ksa, kemli<.1nfü ita. 

YATSI 19,48 1,31 
KLEOPA'.l'P.A'yı a yni .amanW. gösı.-ur. İMSAK 4,30 10,12 

~-C!DlllllElllllllllll----------------~-ı--~~~~-J 

·b 



• 

1 İstanbul levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônları 1 
25,000 k\lo sade yai;ı alın0<:ılk. 1 

trr. Kap&lı zarfla eksıltmesı 14.4. I 
942 slı ;:ünü sa't 10 <la Sam.sun
da askeri ı:ııP.tın alana komi:~yonun
da yapılacaktır. Tahnıin bedcL D·. 
y.arfbalklr Y'S'i:ları içi·n 42.500 lira, 
i\k teminatı 3187 l>ra 50 kuruş, 
Kars veya Ardahan yağları i~n 
tahmin b<'deli 40.500 lira, ilk tem -
natı 3037 lıra 50 kurı.ıştur. Tl>
liplcr>n kanuni 'vesikalfl:ril(:. tekJtt 
'lnektuplarını ihale saahnd~n 'bir 
saat evvel korrri5)"'0M vermeler·. 

(2531 • 3500) 
"f. 

40.~ k:iJO kırm:zt mf"rCimPk ra
zartrlda Ml.ln aJınA<'aktır. Tahmin 
btıdcli ı2.ooo lil"adır. Taliplerin 2:::.s. 
9"2 pazartt!fl'.i günü $.U.t 15 de Geli
bolud& merkez ~attn Rlma komlsyo
nun& ~e)meleri. ( 2501 - 3410) 

* ~ıdR y~zılı mr·ı:-ldın pazarbkla 
ekıJi:Jtmesi 2513 P42 Ça:r'8m00. JrtinU 
saat 15 de Çanakkalf'd@ a~kert <ıa,tın 

alm~ koml~nunda yapılR.Csktır. 

Tlllipferin belli vakıtte kont!~yona 

g•lm•ı ... ı. (2505) (343()) 
'fJktarı C'in\J 

.f Adet 
10 • 

1 > 
4 • 

50 • 
50 > 

t\O Tnp 

12 Paket 

50 > 
1 • 

5 • 
10 Kutu 

1 • 

3 dü:z"ine 

3 Kutu 

1 • 
2 • 
2 • 

2 dllzine 

{X) 

1 • 
1 Paket 

• • 
164 • 

60 • 
40 • 

282 • 

282 > 
1311 • 

Kurye çantası . 
LUkllo llmbası. 

P'lıln tahtası. 

Pcırta.tit yazı makine· 
M. 
Sf'fcrI saMiık. 
Portatif sandalya ve 
maııa. 

lnce makine kA.ğldı. 

Kal"bon kilğıdt. (Adi 
ve ~apQgrnf iqin). 

Makine 1'eridi. 
Şapogra.f makinesi. 
(Uç numara). 
MühUr mumu. 
Pf'likan (yaprftrrteı 

kola). 
12 dU>:ine klll1IOO k&· 
lttm. 
KuT'l!lun kalem ve mU
ıekkep 11!.otijl;i. 
Renkli kalem kutusu 
(takım) kalem sapı, 

ucu. 
Stılo. 

imza dosyası. 
7 veya 6 B. KalPm ha
rila tebe~ri. Y"'l\l, 
kırmızı, mavi. 
Çini mürP.kkebi tara
ma ka).em ve sapı. 
Battal kAğıt ve rapor 
kıl.ğ"ıdJ defteri. 
Karton dosya. 
Delme makinesi. 
Mumlu k~ıt. 
Tek.."l.ir makinesi mU
rekkebl. 
Bozukluk defteri. 
Telslz i,ıetme defteri. 
KonUıfma sıra def. 
Alm& def. 
Verme dcl. 
Haber {rll{>Or) klğıdı. 

Koyun, SJğı.r veılteçi etlerin hangi
si ucuz olursa o etten 50.000 kilo 
a ına.caktır. Kapalı zartla eksiltmesi 
23/3/$42 pazartesi gUnU saat l~ de 
Siirtte askeri atın alma komisyo
nunda yapılaı:aktır. Tal!.pterin kanu
ni veslkalarile tekli! mektuplarını 

ihale &aatlnden bir saat evvel komla· 
yon& vermeleri. 
Ftatı Teminatı 

Kurt19 Lira C!nııl 

36 1350 Koyun eti 
32 1200 Sığır eti 
30 1120 Keçl ett 

( 2432 • 2861) 

* AfBlı.da ya.zıh mevadın pazarhkla 
ekallbneleri 23/3· 942 pazart .. i gUnU 
saat 10 da Topka.pı Maltepesinde as
kerl aatm alma komisyonunda yapıla
caktır. Ta. iplerin 'i~ 15 teminaUarile 
belli vaka.tte komisyona. Kelmeleri. 

CID8i ~Uktarı 

Kuru ot 
Pirinç 
Prasa 

100,000 kilo 
50,000 > 
200,000 > 

{2H9 • 3285) 

Malatyada 23,987 lira 30 kuruş keşif bedelli in.,aa.t i~i kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. lhalesl 18/3. 912 çarşan1ba gUnU saat 14,30 da 
Malatyada Ha\•a nııntaka depo Amirhğında yapılacaktır. Şartnamesi 120 
kuru~a komisyondan ıılınır. llk teminatı 1799 lira 5 kuru~tur. Ta.liplcrln 
kanunt vestkalarile tel~lif mektuplarını ihale saatinden bır saat evvel 
komi.syona vermeleri. (2310 - 2961) 

* Aşa~ıda cinı:ı. miktar \'e muhammen be<lelicrı yazılı ia.şe nıaddele· 

ri ı.~13 -rv2 gUtıU hizalarında gö.-ıterilcn sı:ıaUerde pazarhkla ihale edi~ 
leceklerdir. Şartnameleri her gün kon1isyonda görlUebietr. l~tekli\ertn bel~ 
il gün ve saa.Uerde I•'ındıklıda satın alına komisyonuna gelmeleri. 
CJnsl l\Ulctarı ~luh. Bd. Kati te. ihale zamanı 

Ten Lira Kn:. Lr. Kr" S. D. 

Kuru ot 
Saman 
Patate.s 
sut 

500 
500 

33 
20 

32500 
2i500 
6187.50 
5030 

Jf. 

4875 
4125 
928H 
795 

10 
10,30 
11 
11,30 

{2H9 - 31~9) 

E~her çi!til'e 125 hra fiyat tahmin edilen 2000 çift nakliye ko.'um 
takımı nll.mune:-ıine gore 20/3/942 cuma günU sa.at 10 da pazarlıkla satm 
alınacaktır. Koşum takımları 500 çiftten aşağı olmamak Uzere ayrı ayrı 
taliplıere de ihale edilebilir. Ntimunc ve şartnamesi her gtin komisyonda 
görülebilir. Muham~n bedeli 250 bin lira olup kaU teminatı 27MO Ura· 
d1r. isteklilerin belli gün ve .saatlerde Fındıklıda sa.tın alma komiayo-
nuna ~neleri. {ZU3 • 3237) 

* Aşağıde. yazılı mevadın kapalı zarfla ekşiltmcsi 26/3/942 perşembe 
günil saat 16 da Ismitte !&ta.iyon otelinde askeri ıSatın alma komi.syo· 
nunda yaprlacaktır. Evsaf' ve şartnamesi Ankara, Iırta.nbul Lv. A.mirlik
lcri satın ahna k:onıisvon1arında da görtuUr. Taliplerin kantJnt vesika· 
larile mektuplarını ihale saatinden bit sa.at evvel komisyona "t'ttmeleri. 
Ci.nel Miktarı F1ati '.r•llıinatı 

Sığır eti 
Koyun eti 

K.Uo Kuru' Lira 

40,000 
30,000 

7~ 

95 
2100 
2137,50 

(2(26 - 318() 

* 6000 kilo sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 23.3.942 pa-
zarte,_i. günU saat 1(. de B&kırköyde askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaıkbr. ilk ten1iR.atr 77:5 liradır. Taliplerin belK vakitte komisyona 

g>Wneleri. (2468 - 3335) 

Jf. 
Teli cibeti askeriyeden verilmek Uzere 300 ton ba!yah saman alına .. 

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20.3.IM2 cuma günü saat l~ da. Izmitte 15-
ta-;yon otelındeki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. TaJımln 
~i 15.., 750 lira, kati teminatı 2362 lira.dır. Taliplerin belli vakitte ko .. 
mısyona gelmeleri. (2473 - 3340) 

* .AJ;tağıda. yazılı mev&ddın pazarlıkla cktıi::ltmeleri 20.3.9i2 cuma gi.l· 
ni. saat 10 dan 15,30 a. kadar Balıkesirde askeri satın alma komisyo· 
ııunda yapılacaktır. Her kalemi ayrı tahbe ihale edilebilir. Taliplerin 
bclU vakitte komisyona. g~lmele.rt. (31.11 - 2502) 
~ Miktarı Fiyatı Temioatı 

adet Kuruş Ura 

Tımar fın;ası 

Urgan 
Nalbant takımı c;a.ntaP.ri.e 
Kolan 
Yulııı" S&j)ı 

Gebre 
Yular bal)bğı 

Yem torbası 

Belleme. 

4,600 
500 
100 

12,500 
2,170 

19,500 
9,700 
4,R60 
6,800 

100 
50 

4000 
60 
30 
30 
50 

100 
200 

690 
37,50 

606 
1025 

27,63 
831 
727,50 

1093,50 
1960 

* . Aşa.ğıds. yazılı sade yağlan pazarlıkla hızalarında yazılı günlerde 
Gcliboluda merkez sAtın alma konlisyonunda yapılacaktır. Taliplerin bel· 
H vakitlerde komisyona gclm8'eri. 
Cinsi l\Uktl '1"1 

Sade )111.ğı 
Sade yajtı 

Kllo 

4000 
2500 

* 

Tutarı 

Lira 

7000 
4375 

lhaJe gün ve saati 

28/3/942 11 
26 > > 16 

(3527 • 3496) 

Aşatıda cins, miktar ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem iaşe 
maddesi 2513/942 ~arşamba günil hizalarında gösterl'en saatlerde pa
zarlıkla satın alınacaklardır. Şartnameleri her giln komlsyonda görüle
bilir. isteklilerin ıbelli gün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyo
nuna gelmeleri. 
Cinsi l\flktarı 

sut 
Yoğurt 

Ton 

25 
30 

Muh Bd. 
Lr. Kr~. 

7000 
12900 

Kati te. 
Lr. KJı 

1050 
1935 

Pazarlık zamanı 

Saat Dakika 

10,30 
11 

(2522 • 3491) 

A.4ağıda. yazılı mcvadın pazarll~a cksiltmeleri 19. 3, ·912 perşembe 
gUnU saat 15 de Izmitte Istasyon otelinde IIBkert satın alma komLsyonuna. 
ge·mele.rl. 
Cins! 

Sade yağı 
Nohut 
K. Meroirnek 

* 

l\1Jkti rı 
Kilo 

10,000 
40.000 

1!?0.000 

Flatı 

185 
26 
26 

Te.nJnatı 

Lira 

2775 
1560 
4680 

(2530 • 3109) 

* B.i:n r ralık . A~h t.athir ,nla~ZC· ı BalıkeFir, İsla1ıbu1 ve İzm rde 
mesi ve muhtc-1.Lf )"2ğları, bın lıra. teslim ımıa·hall& narhlnr üzerinden * lık gres, 800 liralık halis yunus b~. 177.000 kll'o benzin. 8845 kilo 'va. 

2500 IUlo kO>~I"" pazarlıkla sa. lık yağı, 300 l:lrahk lbir ve 100 lı· 
tı.n almacaktıc. Tahm..-ı bedeli ralık bir e<>man 400 liralık 50 ka. kwn, .3905 kilo vaival'n, 1342 ki· 
17,500 lira, kati toniııatı 2625 li., lem oto tırmİir ve deın:lrc< takımı lo gres, 1467 k<lo gaz, 45,500 kilo 
raldır. lhaı,,.- 23.3.942 pazartesi. malz1'!Tl,..i· 215 liralık 9 ka- motorin, 4500 kilo ma.k'!ne yağı pa 
günü sae:t 16 da Kayseride aSkeri lem araba tamir malzemesi ve zarlıAtla satın alınacaktır. İhalesi, 
"3t'n .,llııa komisyoıııında yapıla· ker,,,.ıe, 800 liralık 12 kalem kun- 20.3.942 cwrva. günü saat 15 de Ba. 
caktır. Tetipletfm belli vkilte ko. dura tamir ·maıJz.emes'.·, 750 liralık 

ltkesirde ~kert ı;etıın alına kom~mi"Y'>03 ge»neleri. (2525 _ 3494) muht.?lif ku'l1'Cluracı .... raç ve ma· * roon(oz malzem.e1l'ile brandn bczl
1 

)"Onunda yapılacaktır. TaJlplerin 
400 liral>k 15 kalam ters'\n mal. belli valki\tc komisyona gelmele· 

80.00 k o s•gır eti alınacaktir. .... (2534 3503) 
Zenı.,...1. 32 numara 6 adet et maki- '•· • Tahmin bedo1 i 36.000 lira lk te· 

minRttı 2700 l' .. ?.dır. TaUplf'rin 28. 'nec-i, 150 ~""r kHoluk 5 ad<.'t kan- * 
t.nr. 100 f"r kiloluk 8 adet k'Pntar, Ankiitr2da :l1,0 22 lira 48 kuru.~ :l n :t '.' r:· ın ii .. ~ ~ 16 00 B'JreC"ıkte 

,,,._f" i c-zt·., a;Jı~a .komi~·oını.ma 

g ·molerı. (2528 . 3497) 

* ROOO cfön.üm çayırlı~< kiralana. 
ootctır. Ça;1r sah'J)lerinin 23.3.942 
pazarte&• güanü madii.mat almak v~ 
pazarlığı Ytı"Ptlmak lizere İı.rnittc 
f~yon otcl1ndcki ask.eri ~tın al 
ma komi.syonuna gehnr.Jeri. • 

(2533 -3502) 

* Ta'tlrrfu -ı. 10750 llra olan 
yük!'te'k tak~li Üniversal hassas 
freze lıel:gahı 21.3 942 cıımarte.5i 

günü '33'1 11 de p•'zarllkla "°'tm 
"lınacıtktır. Kati teminatı 1612 li 
"" 50 knruııtur. İ'1\eklilerin beni 
gün ve saııtte Fındıkhcla tıatın al. 
ma komisyon.una gelmeler . 

(2520 - 3489) 

l.')0 ki1olrk bir adc-t ba.c:khl pazar. keşif bedelli b'r pa\•yon in~ası ka-
l kla ve oP"11İn para le ıı...•e betteııil- palı zarfla eıklti1tmeye konmıuştur. 
m't'k ~uretile satın alınacakıT. Ta- Taliplerin 2514 liıra 19 kuruş ilk 
ı; 0 ıerion p.f,··1 2'ünılerinden ~ayri her teminatlarnc kanttnl ve~aik ve tek 
tıiiP Topk11pı J\.fcıltc-peshını_..ki a~. lif mektuplarını 2.4.942 JX'f"!!OOıb~ 
keTi ~atın alma kcrnLc;yonuna ve- günü ~aıa:t 15 d('<n l:ı"ır saaı evveline 
r("b"leccltlcri nümunelerile komts- kadar Anıkarada M. l\'I. V. satın al· 
yona müracaatları. (253T _ 3fi06) rııa lrom.isyonuna vc-rmcle~. Ts. + l plcrin chlf'yet veslkac;ını inşaat 

Ni.imune~frne l(Öre 250 kalbur İ- ~ıbes:·ndcn l!t}arak zarflarına il3vc
le 200 elek 23-3.942 p;r:w~tesl gü· l<!'ll koyacaklardır. (2535 - 3504) 

* nü saat 14 de pazarlıkla satın a. 

lınacaktır. Şarrtname ve niimunesi 
hm- gilr> komisyona görüleb1ir. İ:-

trı.,::ıcrirn ·belli' gün 'Ve sa.a:tt.c tek

lif editcekleri fiyata göre kati te. 
minatlar ı~le birlikte Fındıklıda aı; 
keri b&tm alima komisyonuna gel
meleri. (2521 • 3490) 

17.274 lira 30 kmuş 'keşif be. 
dell!ı ;."dl int;a~t pazarlıkla yaphn
lacıiktır. TominaJı 2591 1!>T8 50 ku· 
ruştur İhalesi 23.~-942 p•zartcsi 
günü saat 15 de E9ki'Şl"hirde a9ke. 
rl h9va s2tın ahna korrf.~onunds 
yppılacaktır. Tanip1erin bPJli 'va. 
kitte komllıyona gelmel.,rJ. 

(2524 • 3493) 

\'ATAN -
RADYO\ 1 • • _. • • ~ • ' : ~ ' • "~ ' ' • • ~t 

Buıiinkü Procr-
7 ,30 Proı;ram 
7,33 Müzık {Pl.) 

18,55 Fa!;.ı 'heyeU 
19,30 Ajans 

7, 15 Ajans 19,-15 KortUşma 
8.00 Senfonik (Pl.J 19,55 Saz eserleri 
8, 15 Evin saatı 20,15 Radyo Gaz. 
12.30 Saat ayarı 20,15 Müzik 
12,33 Türkçe (Pl.l 21,15 Konuşma 
12•45 Ajans 21 30 KlAsik parça 
13,00 Türkçe {PJ.) ' 

18.00 Program 21,45 TUrk müziği 

18,03 Orkestra 
18,45 Ziraat tak. 1

22,30 Saat ayarı 

22,4.5 Kapanış. BAŞ, O 1 Ş, NEZ l E. G R 1 P, R O M AT 1 Z M A 
ISTANBUL ŞEHiR TIY A'I:R.08U 

oram kısmı Tepeb~ında 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağnlarınızı Derhal Keser 

Bu akşam 20,30 da ka- sinde ı ~ _.ilıir_ ·-~ """ k- .. -· .... ,..,... 
PARA 

İstanbul Asliye 12 inci Hukuk ı 
Mahkemcsindon: (942/136) Burusukluklarımı • Müdd<>i: E!Wn Aygün, Müddei. , 
e1'e)'H: 5<1her. Sarıgüzel Hoca Ü· 
veyz mahallesi No. 87 <le Hatem ,ııllll••• 
eliyle. iken Mlen ikamctgAhı meç 
hul. Mü<ldei Emin Aygün tarafın-

Nasır 
G.iderdim. 

~ , 
dan müddeialeyh Seher aleyhıne 
açıla·n tal3kıh tescili davası~ ait 
arzuhal suııcti müddclaleyhe tebliğ 
edi·lmek üzere ya1.tlı adresine gön
cterHmişse de mtuma,ı ley hin mezkür 
ikametgAtıını terk ile semtl meç· 
hule gibtiğ:inin beyanile iade kı. 
bmnası ilzerinc Hukuk Usulü 
Muhakemeleri k?'nununun 141, 
142, 143 ve 183 üncü maddeler. 
ne tevfikan 1'ade kılınan dava ar
zuhali ile muhakeme günıünü gös. 
tel'ir d11tveliyc vara:krrusınıın mahke
me divanhanC'~ne a"iılması na ve 
942/136 numarada 'kayıtı ı >~bu da· 
\raya müddeialeyhin 10 gün ioÇind"' 
cevap vcruncs~ne karar veri•lmiş ve 
bermucibi karar arzuhal ile dave. 
tiye vara'kaısı mahkeme di'vanhane
sine asılmış olmakla mum~,;ıeyh 

Seher yukarda yazılı müddet 7.ar~ 

fında cfavaya cevap vererek tahki. 
k"t için tayin ktlınan 10.4.942 cu
ma ı:ünü saat 9,30 da mahkeme· 
mizde 'hazır bulımıması veya kanu 
nt IWr 'Vek'll göndermesi lü7.umu 
tebliğ yerine ıgeçmek üzere nan o
lunur . 

ZAYİ 
İst. 44 üncü ilk okuldan 1935 -

36 senesinde aldığım şehadetname 
yi zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükımü yoktur. 

Orhan Ogan 

ZAYİ 
1936 senesi D. z. Gd. orta okul· 

dan almış olduğum diplomamı za.. 
yl e«i!ın. Yen"sını çrkM'llCağundan 
eskisinjn hükmü yoktur. 

Shh. Gd. C'v.Flkret Ataker 

KAKAR BULASASIDra 
c. 421580 

M'Hll korunma ı.1nununa mu. 
halefetten Çarşı içinde Çukur mu· 
hallebici yanında Aeıçeşme sokak 
27 numarada kavaflık ticareUle 
meşgul Ali oğlu Mustafa Çimen 
hakkında h-ta.rlbul Asl'ye İkinci 
Ceza mahkemesinde cereyan eden 
mahkemesi neticesmde suçlunun 
fiili sa.bit olduğundan Milli korun. 
ma kanununun 32 ve 59 uncu mad 
deleri mucibince 25 lira para ce
zaı;ı ödC'm.eslne ve yed~ gün müd
detle de dilkkilnının kapatılması· 
na ve hüküm katileştiğinde üe_ 
reli sucluya ait olmak üzere ka
rar hul§.s~~ının Vatan Gazete~in. 

de ne~edilme~ine 19-1-942 tarihin 
de 'karar verildi. (3482) 

Bayanlarrmızm Gizli Tuvaletlerinde Kullanacağı 
Gayet Sıhhi, Ufak, Yumuşak //det Bezleridir. 

• w 

Her yerde FEtIIL ve B.101.ıA.RINI arayınız 

İnhisarlar İdaresi Cibali Tütün 
fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikadaki çocuk yuvasında bulunan yedi yeı;ı;ından aşağı çoculdla.r 
Jçin açık eksiltme lfe 100 çift kundura yaptırılacaktır. 

Muhammen ·bedeli 500 liradır. Teminat akçesi 37,5 liradır. Taliplerin 
f&brika Ievazımıno.. ml\racaı:ı.l ederek mevcut şartnameyi almaları ve iha
le günü olan 9/4/942 tarıhinde saat 14 de fabrikadaki mübayaa komis· 
yonunda. hazır bulunmaları na.n olunur. c3509:> 

1 Askeri fabrikalar sa'.ın:ı!ma komisyonu İlônlo rı j 

Kırıkkale ve Küçük Y ozgatta İnşa Edilecek 
İşçi Evleri ve Bekar Pavyonları 

ı - Beheri dokuz bin beş yüz otuz sekiz lira kırk dokuz ku
ruş tahmin edilen ve ikişer daire den ibaret 40 çift ev ile beheri 
on dokuz bin iki yüz dokuz lira yirmi kuruş üç adet iki katlı be
kiir paviyonu yaptırılacaktır. 

2 - Bu evlerin üç çifti Küçük Yozgatta ve otuz yedi ç;fti Kı
rıkkale civarında. üç muhtelif yerde olmak üzere yaptırılacaktır. 

3 - Yapılacak bu evlerden Uç bekar paviyonu hariç diğer.eri 
tek katlıdır. Tavanlar betonarme değildir. 

4 - Pencere ve kapı lentoları ile bodrum tavanı ve hatıUar 
ve çift katil üç binaya a;t betonarme kısımların demirleri idare. 
mizce temin edilecektir. 

5 - Nakliyat hususunda Devlet Demiryolları nezdinde müteah· 
hit lehine de'fı.lette bulunulacaktır. 

6 - Çimento için de dairemizce taahhüdU tazammun etmemek 
üzere ait olduğu makam nezdinde lstirhamatta bulunulacaktır. 

7 - İş kapalı zarf usulü l'e lh aıe edilecektir. 
8 - Muvakkat teminat akçesi <21316,69n liradır. 

9 - İnşaatın hepsinin birden bitirilmes!ni bek.emek şart de
ğildir. B;tcn binaların tesellümü derhal yapılır ve parası v~~·ilebi
llr. 

10 - Mukavele tarihinden 1tlbarcn azami 15 gün sorra ihza
rata ve hır ay sonra da ir:.~aat;; başlanmış olması şarttir. 

11 - Müteahh'de teminat mektubu mukabilinde mukavele fi .. 
yatı üzerine 7~ 30 kadttr avans verilecektir. 

Yukarıda yazılı inşaat Askeri Fabrl·kalar Merkez Satın alma 
komisyonunca 31/3/942 salı günü saat 15 de ihale edilecektfr. 
Teklif mektup•arının mezkOr günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri. ır3327 o 

* Zeytinburnu silfı.h tamirhanesine yüksek kudrette ve mastar yapma 
iktidarını ltaiz tornacı, tesviyeci, frezeci ve çelllte su verme usta'!'!r atı~ 
nacaktır. lsteklileı·in nüfus tezkeresi ve bonserviı:JJerlle mezkOr fabrika
ya müracaatları. c3016~ 

T. C. Münakalat Vekaleti P. T. T. 1 

Bursa Müdürlüğünden: j 
Bursa. ~ehrl telefon rehberi yeni den ta.bedileceğinden reklam vermek 

i:Jtiyenlerln Bursada. Koza hanında 27:5 No. da Naci Aygon Kurtula mü
racaatları. ( 3273) 

Telgraf: Naci BURSA Telefon: 301 

İnhisarlar lstanbul • Cibali Tütün 
Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabf1!kamız yuvasındaki 7 yaşından aşağı çocukJar için açık eksltt
me ile 100 kat elbise yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 400, teminat akçesi 30 liradır. Taliplerin her gUn 
fabrika Jeva:z;ımına müracaatla mevcut numuneyi görebilecekleri ve iha· 
le gUnU olan 10· .ı 942 tarthindc saat 14 de fabrukadakl mUbayaa komis-
yonunda. hazır bulunmaları ilAn olunur. of3510> 

* 1 ooklcri nüımunel-erden komisyonca. 
1000 ton buğday kırdırılacak· beğerilonl ve telkli.f edecekler<! fi

tır. Ka-P31t 7.Z.ırfla c.ksiHrmeısi 3.4. 
1 
yt?ıtlardMı ımuvafı.k . görüleni nü. 

942 cun13 qünü ~at 15 <le Balıke. mı11nr tııtıılaC"al{tır. ?hcr'!e;;i 6.4.942 
si•rdc ~-kcri ~.n üll.ma koml"ı.~:yo- pa:1a1-t.c..:i -t!lirii f'.Jt''• Jl .de Ym>ıla
nunda :yapılaroktır. Beher kilosu- caktır. l\.1uvaıkkat temınatı 6250 
noo ttlvnin ttx.d<'r 3 ku.rtr.~ 35 san_ Ur=d'.·. '1 !l pO:cr .n hale snatind.en 
tim, ilk tem·118 tı 2512 lira 50 ku- hil' sa<'!t f'V'VCI teklif mektup!arilıc 
n~tu.r. TaJ:"ıpler:".l. kanuıni VC>Sika- I-Iarbiycdc Ye-dek Subay okulunda 
ıarilc teklif mektuplarını ihale ı;a- komiısyona müracaaıtııarı. 
atintic.n bir ~P~t •C'\f'\~cı kom·i~yona (2493 • 3402) 
vrllmelf"rİ- F.v!<:"'f ve şarLı;ı:ı:mcsi * 
Ankara. İ~t::ıı-;,.·nıl J v. iimi:rı:-lkJcri 1666 kHo sade yı:ı.gı ahnaca(klll'"· 
satın alma komı<l'\ronl;nnda da Kilosunun tahmin bedeJi 150 ku-
gcriilür. (2526 _ 3495) ruş ilk teminatı 187 lira 50 ku· 

"f ru~u:r. Talin1-er-ın 19.3.942 per~ 

60.000 kilo ~abu.n alınacaktır. 

1 Güzellik Müte 
hassıslannın ve 
iöz~e "Buru~uk· 
lııklara kartı " 
mUsta~zaratı~ 

ademi muvaffa 
kiyelinden sonra 

EViMDE .YlPlllCAK 
IASIT 8111 TEOıllLVI 

HAl!:JIA V&ll&Tl't"OI 

Akşamları 
?almazdan ev. 
V\!l, terkibınt 

genç hayvan
ların hüceyrc
lerinden L;tlh

raç edilen Bİ· 
OCEL karıştı

rılmı, bir krem 
tatbik ediyo
rum. Bu, tıpla 

eildınizin Bİ
OCEL'i gibi
dir. Sihrlamiz • 
olar. bu cevher s:ıyeslnde ··za.yıfla-

mı~ r!ldini~ beslen~cek. tazC'lcşip 

grnçlc,ocek. Bu cild gıdası, büt~n 

dtinyada tanınmış blr clld 'müte
has~ısı tarafından keşf ve hali ha
zırda pembe renkteki Tokalon kre
minin terklblne lthai edllm!ştır. 

Her ak~am yatmazdan evvel "ye· 
gfıne cild gıdası olan bu BİOCEL11 
kremi kullanınız. Sabahları da 
beyaz renkteki Tokaloı kremin• 
kullanınız. O, cildi besler, açık me
saıneleri sıklaştırır ve c:Makyaı> 
lçln mümkün olan erı mükemmel 
bir esas teıJkll eder Bu iki kremin 
istimalinde mıleı:slr neticeler ga· 
rantllldir. Aksi halde verdlğlnlr 
paranın tkl misli iade olunur.r 

Abone Ücreti 
Türkiye dalılllndo: 

Senelik 

1400 
6 :ı:-,-lı.k 

750 
3 aylık 

'°° Hsrl~ mt"Dlleketterde: 

Ayb.lı 

150 iL 

Senelik 
2100 

6 aylık 

lUO 
S a~bl< Aylıl< 

800 iL yoklW 

Gazeteye güuderıı .. u. evralc denı 

edllsln eriilmesin iade olunmaz. Zl· 
7am.dan mes'ullyeı kabul edllma. 

Kaıpalı zarfla rksiltmesi 4.4.942 
p~7Atrtc-c;i giinü ~~at 11 de İOÇ"kcndc
runda '8'.'Jkeri satın e~Tna konıisyo_ 
nunda ya.pılaca,k,tır. Tahmin bede. 
ı;:. 54,150 lira, i:1·k temhıa-tı 4061 
lira 25 kuru~tur. T~iplerin kanu
ni vc~ikill-arile tC"klif mclctuplaırını 
ııa~c saat"ırd(".'l 'tf·r ~aat cv'veı ko. 
mlı:ycma vermeleri. 

şenıbr _günü !o=a?·t 15 d~ Ya'51Sıv:-ran 
da aot;keri ~atıc: a1ıma k0ır11i~onu. 
na ge1mcfori. (2229 _ 3498) • 7000 kilo <Jade ya~ı pazR.rlikla. sa-
tın alınacaktır. Tahmin bedeli 
12,2;;0 liradır. Taliplerin 23.3.042 pa
zartr.si gUnU saat 15 te Gellboluda 
merkez gatın a.Jma komisyonunda ya 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
komt.syona gelmeleri. (2491 • 3400) 

Türkiye 1 Ş Bankası 

(2532 - 3501) 

* Kapalı f uFulil<' 100 lbin lira· 
lık er kundurası münakasaya kon 
muştur. Hu .. -usi şartları komi<>yon. 
da göri.lle<b.llir. Ta~!plerin ıfotire-

Bitik talUTlll llMap&an 1142 Urraqe plinı 
uşmıı;ı,s: 2 "'b&t, 4. ~. 3 Ağ111"'9 

ı JkjJIClteşrin tarihlerinde yapılır 
1NZ IK&ıUt:IYELl!lBI 

1 adet - liralık ::::: 2000,- Ura 
3 :> 1000 > = 3000,- :> 
2 > 750 > = 1500,- > 
3 > 500 > = 1500,- > 

10 > 250 > = 2600,- > 
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Sahibi ve Defriya.t müdürü 
Alamet Emin YALMAN 

Vatan N04Jrlyat Türk Ltd. Şii. 

VMaıa mat-

= 4000,

= 2590,

= 5000,

= 2000,-

'---------------------) 

-------- - ..... ·,~ .&< 


