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ı - Fatlb ve Çandarb 
atla Bara BaW 

Yazan: CEMAL BARDAKÇI 
1-Temlz evlidın pis babası 

Yazan: AKA GONDOZ 

Suikast dlvasıaa diin devam edildi 
Pavlof, Türk Adliyesine sahtekarlık isnadında bulundu~ iddia makamı, bu isnadı nefret ve istikrahla 

kendisine iade ettiğini bildirdi. Pavlof, Kornilof tahliyelerini istediler fakat reddedi~di 

tddialara ce\•ap \'t!'rl or 

munakaşaya ı salahiyet J 

yet uyand!facak bir yoı Petene halef 1 
tutması, dünyanm siyasi ( ( 
iklimini değiştirmek ba- o m a s 1 ( 

kım1n~7af;~i:aydolt J muhtemel 1 
~ 1 ı 
y enJden bir takım sul.h lA- ı ~;~r~:;:~g~~~ 1ı kırdıları ortaya çıktı. Gf1-

ya bir Alman bankeri barış te- çağırıldı 
m&.5l&rı yapmak ilzerc Stoldıolm'a J 1 
gitın~. Elinde B. Hitlcr'ln barış 
""rtı 1 ı· ıı ı L • ı · · ık · · ··k • ,.... &rl vanruş. sveçtc ng iZ er. J 8ViJ Jn /, /Ş/ SU UnU 
Je temas imkllnlan arayacakmış.... muhafaza olac1k 

Bu rivayet doğru mu? Yoksa 
şu veya bu tar:ıCt'ı;n uçurulmuş bir Zürlh, 15 (A.A.) - Neue Zurlclıer 
balon mu? Bunu b'ltnıyorm;. Bil- Zeitung gazetesinin Berlln mubabl· 
dlğ!m·z bir şey varsa o da bu da- rlne göre Almanyanın Vişldekl :ı:eni 
k :knda bıı.rı~a varmanın Almanlar durumdan beklediği müjde. 
lç:n çok istenecek bir şey olduğu- 1 - Lavale çok geniş sallhiyeUer 
dur. verilecektir. 

Almanya Mltı askeri harıkalar 
.rııral11<:ak blr mevkidedir. Fakat 
yıldır.m harblnı kazanamadığına 
göre Rusyndnkl boşlukları aşmak, 
b nlercc kllomell'Clik bir cephe 
üzerinde zorlu b.r düşmanla pen
ı;:cleşmck kolay olmayacaktır. Bu 
d<!fa ate.s hattına sürülecek Alman 
askeri ikt sene evvelki, hattfl bir 
sene evvelki asker dt'ğlldlr. Bir 
taraftan seçme unsurları kırılmış_ 
tır, bir taraftan da o taze dögüş 
ŞCvkı sarsılmış ve tenkitçi bir ruh, 
vatan ve partt b:ıkımındnn yapL
lacok telkinlere alt mecraları az, 
çok tıkamıştır. crNLçln doğüşüyo. 

rum?J. diye sualler sormağa baş

layan bir askerin vuru~ kudreti 
gevvemış demektir 

Almanya hcsab na aks.ilk ~u
radn: Şark cephesinde Rus muka. 
vemctlnl kır.ınnk ve mesafelere 
hfıklm olmak lazım .•• Bu d bil
~Un kuvvet ve gayretleri blr ara. 
ya geUrme~I icap ettiren zorlu bir 
iştir. Tam bu sıarnda garp tara_ 
fında.n ağır 'bir tehdit bellrml~ir: 

2 - La.vat yeni hUk1Unetin teşki
line memur ed.lecek ve ihtimal P e
tene halef olacaktır. 

Berlinde aöylendlğine göre Alman
yanın doğu cephcstnde taarruza. baş
lamadan önce batıdıı arknsıı:dan 
crn.n olması lı\zımdır. 

Va.tlngton, 15 (A.A.) _ Lava.J'in 
hUkQmete dönmesi Uurlne Amerikan 
hUkOmctlnin ilk akEUIA.mellnln, Vişi
dekı bUyl\k e!ç si Amiral Lea.hy'yi 
istişare için va.,ıngtona <;a.ğ"ırmak 
olacağı blld.tllmektedir. 

BllyUk elçinin Vi~.'ye döneceğinden 
şUphc edilmektedir. 

Zurlch, 15 (A.A.) _ Reuter: 
Vlşl"den gelen haberler Laval'in ilk 

işinin memleket içinde aUkiin muha
faza etmek olacağını ve de Gaulle 
taraft&rları lle komUnlstler hakkın
da şiddetli tedbirler alacağını -
termektedlr. gos-

Vaşlngton, ıı; (A.A. )- Fransız 
Alman mUnasebeUerfnin ...., •ı 

--v ıca me-
selesi Vaş ngtonda umumiyetle sanıl-
dığına göre Fransız donanm 

k ·bt umın 
a ı e 1 olmakta devam ediyor . Al-

Sov·yet hukukşinası 
müdafaa yapamıyacak 
Ahdurrahmanın avukatı 
müekkilinin çok nô.dim ve 

Su~Ju r a' lor 

Ankara, 15 <Telefonla) - Bu 
sabah saat 9,30 da, Alm~yanın 

Ankara büylik elçisi Fon Papen'e 
yapılan suikasd davasına. devam 
ed~~ştir. Sokakları ltordon nltın 
da tutan -zabıta, ;elen !\'e ıcçcn. 
den mahkemeye girl5 'kartı sor
maktaydı. Mahkeme salonunda 
m an'Zara .geçen hnftanın ayni ıdi. 

Maı:ımnlara mahsus mahal henüz 
boş duruyor, Ömcrln kavanoz için. 
de, CfS<!dinden arta kalan parça. 
lar, yine hfık 1mlcr h eyetinin kür
sü~ünde b ulunuyordu. 

S a lon, geçen ecl!edek l kadar 
kalabalıktı. Dci'(işen tek şey ga_ 
zetecilerc alt ayrılan koşenın hal
ka tahsisi idi. Aradasırada yerli 

veya Yabancı bir gazeteci otura. 

cak yer arayor, işıni görebilmesi 

için zabıtadan yord .m istiyordu. 
Bu· işle yetişebildiği kadar Anka

r a Emniyet müdürü Şinasi Tor~a 

blu .. t mc ı;:ul olmnyn uğraşıyor, 
terliyor, üzülüyor. 

9 a beş kala Kornllof, bir ga. 
zcle'yı d<ısya gibi kullanarak içe
risini tamamen doldurmu~. öı:dc 
içeri glrdı. O. u, yine koltukları
nın :lltı kliğ:t ve dertcrlerle dolu 
P.ıvlof ve ;\bdurrahmnnln Süley. 
mrn tnl;"p etti. 

Abdurn.h:nnn bu sefer, iki cel
sede olduğu ı;:ıbi Sıılcymanın ya. 

" nına oturmuyor. Pa\'lofun önün. 
deki sıran n tıcunP !llş!yoı- Sebe
bini blı"<.z sor.ra öğrcnd k· 1\ic:er 
b r avukat tutmuş. Avukat masa
sı bu tarcı!tn olduğu !~·in bu sıra
yı tercih etml~. Abdurrahman ncş. 
eli, gülüyor, avukat Zly& Şakırle 

tekl.fsizcc konu~uyor. 
Kornilof ik. cclscdenbcri alıştı. 

ğı gıızctecller tarafına bakıyor. 0-
r.ıda, aı·.d klarn:ı. bulc;ma31ınca 
ba~ını sağa ve sola ç~v rlyor. D .n_ 
leylcl sıralarını gözden geçiriyor. 
Belli kı Tass'ın muhabirlerini ı:. 
ramaktndır. 

Tam 9.30 da heyeti hfiklmc, baş_ 
ta Sabri Yoldaş olduğu halde Re
şat Bnyrnmoğlu, Em n Büke yt'ı'

lerini iş&al ettilı:r. Btşmilddeiumu. 
mi Cemil Altsyla ınuavlr.1 Kemal 
Bor~ dn yerlerin<' ge<;>tllcı· 

Re!S Sabri Yoldaş tercümanla
ra, yeminlcrıni hntırlatUktaıı bOn. 
ra, a\·ukat Ziya Ş"kire sordu: 

- s z Abdurrahmsnın mi\da-
fıi m siniz? 

- Evet. 
Vckiıletnamenızl 

mi': 
\'Crdınlz 

~ahkemede buluııaıılar ıluru,nıası hf'>Jl.'<'Jlllla takltı ediyor 

1- Zeytinyağ ve 

sabun fiyatları 
Koordinasyon heyeti yağ ve 
sabunun azami fiyahnı ·tesbit etti 

Suçlu &orn::or Ankara, 15 (A.A.) _ Ticaret I ekstra. ekstra 101 kuruş, auımı 
.. .. . . VckMet'nden tebliğ edilmiştir: 2,5 as·lll ekstra 97 kuruş, aznmt 

- Bu~u_n mua.ınelelerl b.ttı. Ge- 29 sayılı Koordin~syon kararına 13,5 asitli birinci ncvı Ye azami 
tlrmelerını beklıyorum. 1 i d ' k t dah'llr.d" "'l' 4 5 3sltlı iktnci nevr •Yi kokulu d ~ · fst na en mem.e e ı • " ... - • 

- O hal c \'Ckulctnamcnızı ce- mckllk ve !labunluk zeytınyağlle yemckllk zeytinyağlar 93 kurus ve 
Urdikleri zsman celseye dahil o-ı pirina ya~ına ve sabuna aşağıdaki 89 kuruştur. Azami % 0,5 nisbl?
lursunuz. .. . • esıt.Slara gBre eza.mı fiyatlar tes. tinde ecnebi maddel lamtanp mı:-1 

Bunun uzerinc avuk'at, \ ekAlet. l:'rt 1 , tur: 87 kuru~. % 5 asitli \"c aumi "'- ı 
nıımcslnl aramak C\zcre salonu M~~~:;; ş _ A zami % l ,S aslt!l (Del"lllDı SA: 3 Sil: 7 de) (/) 
tcrkedcrkcn, reis zabıt ktlUblne, 
naip llayrünnlsadan gelen tezkc
rt'yl okı•tmaya başladı. 

Ntlp bu tezkeresinde, dosya tcr
cümeler!nin yapıldığını ve buna 
alt bir lfsteyi takdim ettiğini bll. 
dir '.yordu. Bu tezkerenin okunma. 
sını ınüte~kıp söz isteyen SUley. 
man ivl türkçe bilmediğini, zaten 
mesleki itibarile 

0

kanur.ların tefer
ruatına vakıf bulunmadığını \'e 
mahkeme reisllğinın kendisine b!r 
n\·ukat tayin etmes!ni istedi. 

Da~müddeumumi söz isteyerek 
bu talep hakkır.dtı şunları söyle
di: 

(1Jenmı Sa: 3 SU: Z de) = 

Türk-Bulgar 

1 
münasebat ı 

ı hakkrnda 1 
1 Bir Bulgar ga- ı 
J zete·si diyor ki 1 
J İ '<i memlaketin 1 
J Balkonlardaki 

J n-.enfaatleri aynıdır 1 
J Tarihte bu ik i memleket 1 
) birbiri~i.n yamnda yaşa- ( 
) mak ıçtn yar3!J/mışflf ( 
An~ara, 1:5 (Radyo Gazetesi) -

Slovo adındaki Bulgar ~a:ı:et;,.,1 
TUrk • Bulgar mUnasebetlerine dair 
cAhlAki fı.nıil~ f.smi altında bir baş· 

( De\ .. nıı S a : 3 Stl: 7 de) ro 

/Lr Uzak,arlE 
_ barbl _--ı 

Corregidor 
dayamyor 

Japon hava kuvvetleri 
hücumlarına devam 

ediyorlar 

Japonlar Yungdvingi'yi 
işgal e!ti/e; 

Vaşıngtoı:, 15 (A.A.) - 4S saat•ı:ı 
bir aradan sonra Cebu llc Corrcgldor 
arasında temasın tekrar tesi:! edilmiş 
olınası, Cebu'nun hA.IA. Ustun Japon 
kuvvetlerine karşı müdafaa etmekte 
oldu~nu gılste.reıı cesaret verici bit 
lşaretl.r. Sayıca pek aşağı olan Ame
r.kan ve F.l.pln lruvvetlcrl Cebu'nun 
ergcç dllşmesiııln önüne geçemiye. 
ceklerlnden çete muharebeleri yap. 
mnk için iç tarafa çekilmeleri muh· 
temeldir. 

(Deuını Sa: lJ, SU 3 de) X 

Hastahanelerde konser 
man \'eya. Italyan mUrettebatı Fran
sız gemllertnde hizmet görmesi ek 
zayıf bir ihtimaldir. p ı İngilizlerle Amerikalıların Av- J?eelmde .,bdlirrahman Sayma nla , .ekili Ziya Şakir görünüyor 

rupa kıt'asınn aEiker çıkennaları. -:-----------------------~===-=.:.....--------~-.:__.:. _ _:~__:::__ ________ _ Müzeyyen Senar, ilk konserini 
bugün Cerrahpaşada veriyor 

Ve burada tutunm:ık işini ister ba_ L d E 1 • 
ft:l"Slnl-ar, ister başarmasmlar, tehdi on ra ç 1 m ,. z 
dl önlemek ve tc'hllkeyl defetmek 
için şarktan epeyce kuvvet ayır. 
mağa ve çifte cephe ilzcrinde VU- R f o b 
ruşınağa fht:yaç vardır. Harbin a u r ay 
UçUncn senesinde Almanyanın bu. 
rı~ Yap:ıcok hail pek de yoktur. ? nkü zaten Al.manlar, harp gay. 
etı bakımından Avrupada sağlam 
Yardrmcı desteklere sahip bulun. 
muyorlar. Tıpkı Napalyon gibi 
~U5man bir fılemin ortasındadır. 
ıır. Sıkıntı gUnU d 

k dil n e en ya.kınları 
v~~ın cr~7~en yüz çevirebilir. İtal. 
ocl 'b .. r.ı e kııragiln dosUuğuna 

ı; ayomazlar. 

Diğer taraftan dUnya hfıki 
t ' için Al m Ye. 
k • ınanyanın karşısına kor 

rıur.ç bir rnklp ç.kmıştır. Jap0n1S: 
n en zenaln ha 

ı " m madde kaynak 
arına konmaları ü -

Yonluk kül • Y zlerce mil. 
pah e işçi kullanarak yok 

Bsıu(~"'l Yaratmaları, f ngilJz 
.. nu S.: 3 8U: ı de) % 

Rooseveltin şahsi 
mümessili ile 

görüştü 
Londra, 15 (A.A.) - Birleşik A· 

merıka genelkurmay bqkanı Gene
ral Marshall !bu sabah Polonya baş
komutan ve. baş\'eklli ~neral Si
korakl ile şahsi ve uzun bir görU.me 
yapmıştır. 

11.t. Ha.rry Hopkins, bu sabah l'Ur
klye bllyQk c!ç-"'1 B . Orbay'la görüş
mU~ilr. 

B. M. Meclisi 

Kazım Karabekirin iki takriri 
nazarı dikkate alınmadı 

Ankar a, 15 (A.A.) - B. M. Mecll-ı <Arkada.şiar, b:z bu enstıtUnUn ka
sı bug-Un Refet Canıtez'ln re.sllğınde nununu gönderirken, bundan evvel 
toplanmıştır. inkılap dersleri vardı. Onun yerine bu 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya enstituyU kurduk. Ismın de~iştlril
fa.kWtestne bağlı bir Tilrk inkllAp mesine bendeniz bir !Uzum görmllyo
tarihl enstıtllsü kurulması hakkında- rum. Zaten teklif kanunun ruhunda 
kl kanun lA.yıhasının geçen celııede mUndem[çtlr. Binaenaleyh inkıl<\p 

ik:ncl müzakeresine başlanırken Ma- cnstitüsU 'eklinde kalmasını zanne
arif Vekilinin olmamasından dolayı derim ki arkadaşımız da l('l'Clh bu
tehir edilen Kazım Karabeklr dsta:ı- yururlar. O şekilde ka"ırsa daha mu-
bub un <Türk inkılap tarıhl e:ıstttU

sU• yerine <'I'Ork lstiklAl ve lnkıllı:ı 
tarthl ensULUsU> den!lmest hakkında
k i takrir:! tekrar okunmuş ve bundan 
,...,nra Başvcl<ll Dr. Relik Saydam 
ktlrsUyc c:-elcrek şu demeci yapnu,. 
tır: 

varık olur.> 
Bunu müteakip KAzım Karabeklr 

dstanbub un bu takriri He TUrk ls
UklA.J savaşı ve Türk inkıl~bı yerine 
Ti.irk ıstıklAl.nin ve Ttirk inkılabının 
denilmesine dair !l\lncl takriri okun-

(De\'&llU Sa, 3, Sü. 2 de) •-• 

B. Roosevelt 
dedi ki: 

Mihverin kırılma~ • 

Kıymetli sea sanatkfmmız Bayan 
Müzeyyen temiz bir dUştınce ,.e asl
llne bir hareketle hastıı.lann ru !lı 
gıdalarını tatmin gayes.Je be1~dlye

nln tayın e<leceğl haııtaharı~·erde kon
ser vermek arzusund ıı oldu~nu b 1-

. • 'k" •• seneye dirml, ve bu arzı.:hU da memnunlyet-
IÇln 1 1 UÇ le kabul edil:;ıı,u. 

İ htiyOÇ Vardır» KıymPtlı sanat kAr bugtln ilk kon-
. l " (AA) ı<Pan llerır.: öğleden sonra Cerrahpaşa has-

Vnşıngton, .. ·~ mUn~•cbctilc B e lahaneslııde \'erect'k ve kendıs ne mıı· 
Amerikan» gunu k b l esıninrl • ! siki üstadlarınıızdan b~tekAı· tıtnbn· 
yaz Evde yapılan a u ltr n ·-ı ·~k· rl Sn!Ahaddinle kemani Xecntl Tcılt-
kl h .tabes:nde, Ro?seve • . eş. ·a . refakat e<lecektlr. 
milletlerin mihvcrı kırmıı.ları içın l Y 
iki üç seneye ,Jıt:ya<' oldugıı ıu, Konserler bundan sonra her on beş 
bütün Lat.n Anıcr ka ınt' nı • • _ gUnde bir programla tayin <.•<füt!n 
lerl diplomasi mÔmessıllerlr. e • ~- hastahanelerde verllece.kt r. 
Urlatm:ştır. Roosevclt, zııfeı 1• Bugtin ,·erılccek konserden sonra. 
lı?nmutlak ıtimadını ifade cc:c. ikinci konserin He~ bclıada sanator-
rck demiştir ki: yomunda verllm~ı kU\'\"etle muhte-

(Ue\·:vtn Sa: 3 Sü :? de) ( ·) meki r. 

u 

• l 



QARTHi MUSAHA§) ! Şehir 

FaiTu ve Cand8rTt I Hab~!~!İ§n 
"" H ı·ı p yakacak 'g u a 1 aşa ihtiyacı 

r Murcdı'l ölümüyle ufukta korkunç bir 

tehlik n·n l:el:rdiğini görür gibi old~ı 

Nckil vasıtaları navlu ı 

fiyatları art : ırılacak 
Şehrin köınür ihtiyacın~ kar§ıla_ 

mak üzere alı.nacak tcdblrler ar11 -
sında. kömür ve odun bfrHC:i teş-

Y azo n: Cemal BARDAKÇI kilınc kar•r ver 0 lmişl!. Kömür l 

1 

birliğinin tesisi iç1
0

n r.akll v~~taı_a
rına da mükellef yet tPhm 1ı ıs

Çandarlıôf2\u , kara haber aıdtğ' den a&la Az.ar işitmem:ş_ti. Dalma 

1 

tenmektcd\r. Evve\4. navlun flyat. 
.ıulda l:"ök~rın b Şina yıkıldıt~nl karşıhkh saycı, ıteY1i, güven i(iıı- ları arttırllacAk ve bu nrtı~tan 

ndı. Zıhn:, [ k-l altu...;t oıdu. Göz- de yeşamışlardı. onra da nakil işinin halledileceği 
lerı yaşar<iı. Boi~ur.& k~dar ge. I Sonra, rı..turadın ölüm~yle ufuk- :e ihtiyacı kerşılayacak odun ve 
:en .htçkırrkları guç tutabıld~. Şaş- ta devlet içın kor1c:unç bır tehlike- kömürün geleceği tab:i görülm<'k
kma ckmmüş, ne yap.ıcağını şaş>r- · nin bellrdlginl ıörür gıbi oluyor~ tcdlr. 
""'"'· B><r are1ık g<iıl<>ri. sıy•h du:, 1425 yılır.da J>Qdlş•h, Rumelı I 
mer-r<>en yapılmış b•r heykel beylerbeyi (Şah Melek Poşa)yı az_ Fırınlar masraflarını 
gibi kaıqısı.nda. dimdiık duran kız. 1 lederek yerıne dev~rme~erden I 
!ar ojl8Sllna Ul !. (Kraloglu) denilen Hırvat (Iohak) karşı loyamıyor armlŞ 

- Yalan sö~Uyerst.n melôn 1 Pa.ayı tayin eylemt~tt. Ha:bukl o Fırınların ç·ğalmasile her fırı. 
böyie blr şey olamaz! tarıhe kadar devştrm~lere sancak na ver·hnekte olan un miktarı a-

Diyerek ÜZCl"'.ine at.ımalt istedi. bey1iilnden ~tft.ün rutbe ve me-! zalmakıta bu vaziyet karşısında 
F.a.knt vazı!e duyeus~t acrlıQ.rınL 1 mu_rlyet verılmez<l . Rumeli be_Y- da !ırınl~r masraflarını karşrlaya-
vendi. Çarçabı.k kerı6inl topladı. 1 ı~rı İshak Pa:ıayı kabul etmem•ş. •· ld ki ı'lerl su··rulmek 
Ağayı bileirntlen yakalayıp yanı ler, Rume ;ye Tur b r v• ı tayini_ . . 1. .. k 1 1. mamar;ta o u arı • -ı 

sıra sürükıiyerek konaj an eı. nJ :stemlşlerdi. Bu tarihten iki yıl tedir. . • . .. 
1 şarı fırladı, sara)'Q koştu. sonra Edirnede yine bu yüı.dcn Yapılan ıddıalara gor~ b·r_ !ı~ı-

Kend&nl bir Maya aldılar. Or- yeni ve daha ~lddelli bir buhran nın masrafını karşılayabıl~csı lç:n 
ta yere serilmis elan ynta&::ın üze- haŞJiösterm:şti. Henüz. millete tem- asgari 17 ?uval un i~1~ ın':5ı lizım 
rindekl ipek şalı başucundan biraz sil ediJmemiş bir halde bulunan j gclmektec:Hr. Bunun ıçındır. ki mcv 
açtı: İk~Mi. Murat. sap:;.arı kesilmiş, bir t&kım. devşirmeler: aBiz ~füs- c_ut 210 fırın (165) e indırılccek
cencsi çeJ...-ilm ş. Gözler i Dir daha lüman olduk, İslam din~ ırk \"c 1 tır. 
a-çı)mama.:k üzere kapanmış, cansız mHliyet ayırdetnılyor, herkesi nıü_ 1 Diğer taraftan fırınların bir 
yatıyordu. Buz gibi ı>lmuş iki eli, savi tutuyor. \111 h"ldc bizim de· yerde imal edip diğer tarafta sat_ 
sı.r.a ile a..vuçlaı-ı i(;ine aldı. Sıcak yüksek makatn ve memuriyetlere\ mak hususundaki teklifleri rcddo. 
~z y--.~arlle ıslaıarak. Gptü. Sonra geçmek hakkımızdır.,,. iddiasında. lunmuf(ur. 

1 Y"~ tekrar yarıların;ı uzatlr; bulunurlardı. Türk devlet adam_ ı ·ı t k' I Af k d 
şalı örlW· Geri &eri çekilerek oda_ !arı ise türlü türlü unsurlara men. OŞe eş 1 a 1 0 rOSU 
dan çrktı. Biti~.iık odaya girdi. O- sup olan adamtarn şeklen l\.lüslü-1 ta.şe ·_ lerlnln daha sık ı bir şe. 
rada yazdığr mektubu !\'Ianisada man olmaları kil.fi gelm:yeceğir.c,. kilde kontrolu için 120 kişinin' da. 
buiuna.n Veıiah&:c yolladı- Ölüm mfllct1 n malı sa.yılmak için, asıı' ha ilAvesile geniş bir kadro yapı
l't6bct'inin saray duvarlarından dı- milliyetlerini. e:>kl anane ve akL ıacağ~nı bildirmiştik. 
şarrya sızmamasını, hafk ara.sına delerini kafalarından atmaları i_ Yeni iaşe teşkilatı ı hazirandan 
~a»ılmamııstnı saet1yacak tedbir. cap et~4'ine ve bu temin ed•lme. itibaren faaliyete geçecek ve her 
ı~ri 4e IMd,,.ktan !\OIH'a der.n derin dikçe devletin bünycsir.c sokul- türlü yolsuzlukların önüne geçil. 
~ye koyuki.u: malarıııın, askeri, idari makamla. mcsi için sıkı b~r kontrol all na 
Kayıp çok bi-yük.tü: Millete O- ra geçmelerinin çok zararlı ve teh alınacaktır. 

tuz yı~ başbuğJNık yapmış olan f. Jikeli olacağını biliyorlar, görü_ 
kinci. ~turat, hakka, adalete, ve- yorlardı. Bir aralık bu çeklşmeJcr 
rilmiş sözlere saygı gösteren, mer- 1 artmış. ~ürklerle devşirmelerden 1 
ham.etli, şefkatli, vefalı, ayni za_ olan kapı kulları, sipnhilerlc, ye

23 Nisan çocuk 

bayramı programı 
manda azimli, ce!ur, metin b'.r a- niçeriler aras:r.da vuruşnıa.lR.r baş-1 23 nisan Çocuk bayranıt pro:
damdt. Tımur\enk orduları, -em- gö~termtştl. ı-ıcıc ktnct I\!ehmct, ramı hazırlanınrştır. Bu programa 
ealarının on yıl süren post kav- b:rincı defa latıla çıkrııea Rum göre 23 nisan saba.hı Taks'm mey_ 
gatarı yurdun bağr:nda derin ~· - CZaınos). Cll!ehmell, (İbrahim), danında bir toplantı yapılacak, va_ 
ralar 8<.'tn~ı. O, sa.ltanatı boyunca Boşnak • fatımul Paşalar ve ben. ı, ve Belediye Reisi doktor Lut!i 
bu yaraJarı sarnı-ak, iy~ etmek, dev zerleri etrafını almışlör, ıyice zih .. 
letin 39r~ılan temellerini kuvvet- nine glrm;şlerdl. Bu suretle, mem. 
lcndirmck, hudutların ı genişlet- leketler•!"l.ln Türkler tarafından 
mck tçin durmadan çal;'YJnıştı. Her 1aptedilm ş olmasının intikamını 

Kırdar çocukların bayramını ·teb
rik edecektir. Kazalarda. ayrıcs 

toplantılar yap:laeak ve mcklCP-
i te vezirlerine, kumandanlarına. atmak. yanı kaleyi içlr.dcn alıp lerde konferanslar, temsiller ve. 
akılı.arı eren d.ğer adamlarına da- yıkmak .mkanını ele geçirmek 1:; .. rilcccktir. 
nışırdı. Kendi fikir ve kanaatleri_ tiyorlf'rd•. Bereket vero:ln ki 1\1u-I Çocuk Eslrg:emc Kurunıu da ay_ 
ne aykırı nıütataaıar, mülahazalar rat, onun ve arkadaşlarının bu dU. rıca haftalık bir program hazır
kar,şrstnda bile öfkelenmezdi. Ga- şüncelerln;, korkularını hakir buL Jamaktadır. Bu sene de 5000 fakir 
razkclrlık nedir bilmez, ktn güt- muş, taht·na dönerek henüz on f- ! çocuk giydirilccckt:r. 
mezdı. Böylelikle herkes:n candan kJ, on Uç yaşlarında bulunan İkin- ı 
sevgisini, saygı•ını kazanmış, her_ cı Mehmedi Manisaya ve devşir_ Çocuk düsüren doktor 
kesin kalbinde yer tutmuştu. Bu mcleriıı l"deri olan Zs.ğnosu da Ba. ,. ld 
l«'beplerle. ölümu duyulunca mem lık.,ire göndermişti. Bu sayede mahkum 0 U 
leketle Umumi bir vavevla kop•- V' rn"da Haçlılar Edirr.ede B k 

~ .. ... • · uçu Kfım :lcnln çocuğunu düşürmek-cak, hüziln ve matem h0:v•sı ese- tepedr. d'"'vşlrmel"r bozguna ug' 
.... "' ra- ten suçlu olarak duru~ası yapı. cckti. tılmı~lardı. 

lan doktor Ratip hakkında dün 
Kendi keder ve tasası, başk ·t o·•.mFu~kşl"u·t. şylmeddli ,'eönzedd.'irnlsi~nemn !şMoulraant bllirincl agırceza hilkmünil verm:ş. h!ç bir kimeerrin duymıy:ıcağı ka. 

dar büyüktü: Çünkü o, b:r defa, kapr kulları ıırtık meydanı boş ı rİ>oktor Ratip bir sene hapse ve 
arasız yirmi dört yıl birlikte çaliş_ bulacaklar ve .stcdtklcrl gibi at 

500 
lira para cezasına mahküm ol. 

tıÇ:ı, mutlak vekilliğ'.ni, sadrazam- oynatmıya başlryacaklardı. Kim r 
l ıgını yaptıilı pa.dişahını koybet- bilir bu hallerin nlu!'ltur. -=- sonu nereye va .. 
mışti. varna, Kosova cenklerinde racoktı. Fransız tiyatrosunun 
zafer şarablnı birlikte içmişler, (Arkas ı var) 
Türkün şanlı bayrağmı İ•lanbul mul a ıeles i fcs'ıediliycr 
önünde, SelAn•kte, Arra\•ulluk Ondülôsyon makineleri 
dağlarında. Macar ovatıırrnda b·r- k f 
Hktc dalgalandırmr.lardı. Ondan Onfro ed iliyor 

Halen Belediye tara!ından ı,ıc. 

tllmektc olan Şehir tiyatrosu ko. 
medl kı~mı istenilen tesisatı yap. h:c; bir zam.s:n, hiç bir sebep ve ba_ 

hane He incinmemh;ı, devletin, miL 
letin hayr;nı düşünerek deri sür
düğü fikir ve dü,ilnceler yüzün-

K~dın bcrbcrlcrın onduta:,-yon madıtından bu sene mukaveles 
makıı:elerın n >enıden kontrolla. feshedilecek ve Şeh r tiyatrosu 
rına karar verilmiş ve bu kararın 1

1 
komedi kısmı için yer.1 bir bina 

tatbfkına da başlanm'ştır. aranacaktır. 

-\~TAN 

r ;~~~:~: ·:r~i 
~J b-USMULS 

~a 

'~ 
Temiz evlidın Tarihten 

• iki yaprak 

pis babası 1801 yı!ınd• llr""t ııaııu ıımana~ 
toplnnmış, Pf'k garip bir ~~y tıeyre
di,rordu. Jier tarafı kapnJı nınd•n

dcn bir ~andık Yeya balon Sf'P"tı 

gibi bir nlet dalgaların ara.sına gö· 
ıntilüyor \:8 deni.t.ln içinde kaybol· 
dukt.an bir k&ç '-aniye ~onra mUtht, 
hlr lnffllk. Bir ktç yUı nletre öte
de bulunan eskJ bJr genıiyl ha\'Bya 
uc:uru~·ordu. 

IB izim &ibl; Abdülhamit, Be
~ ş.nci Mehmet, Meşrutiyet, 
Alt teı Mehmet, Mütareke i'bi 
bir nlcc devirler görmüş ve o de
virlerden arda katnıışlar hayat_ 
tırımızda neler ıörmedik, neler 
işitmedik. Tası tarağı top1amadan, 
ölürüp işittikler;mitı, fırsat bul. 
dukça yeni nesillere an1atmak 
gerek. Bu suretle hem bir ka ... 
rak.tcrlcştirme vazifesi ıörmüş o. 
!uruz, hem b'zden sonra gelecek ... 
lcre blr çok i'bret levhalı nıir•s 
bırakırız:. 

Şu mutlu inkıl~p devrinin ço~ 
cakları yakın ve uzak geçmişleri 
lnced, n inceye bilme! dirler ki 
bunun fazilctlcrilc ötekilerin kö
tülüklerini mukayese edebilsin
ler. 
Dem :yoruın ki o devirler baJ

tanbaşa !ulletolzd!. Asla! Haşa! 
Her devrin içinde çokluğu yine 
fazilet teşkil ederdi. Fakat az
lıkta kalan fczahat o kadar çlr
keltendı kl batakta koşan Irak. 
tör gibi c'tralına saçtı!t zifoslar 
herkese bulaşıp rahatsız ederdi. 

(Geçmiş zaman olur ki) başlı~ı 
altında topladıtmı bu yazılarla o 
vazifemi yapabilirsem bana ne 
mutlu! 

Bugün de (Temlz cvli'.idın pis 
babası) olayı aklırna. 'eldi, başr. 
ma gelen o 'ar p işi kısaca yazı ... 
yorum: 

Boğaziçi, Eınirgfındakl amca_ 
mın evinde oturuyorum. Yüksek 
tahsile başlıyalı bir yıl olmuş. Bir 
pcr~embc günü - o zaman hafta 
fızadı pazar değ :Jcti - eve gHınek 
için Köprüden vapura bindim. O 
devirde vapurlarda, tramvaylar
da, umumi yerlerde çok kuvvetli 
b·r disipline bağlı id k .. Bliyük
lerin bulundukları yerlerde süt 
dökmüş kedi demeyim de kuzu, 
kuzu otururduk. Yanıma bir deli. 
kanlı daha gelip oturdu. Çok ve 
saınlmi sevişti:imiz bir allcnln 
çoeu;uydu. Ancak birbirimiz! işi_ 
tccek kadar yava~ sesle dereden, 
teptdcn konuşuyorduk- H~IU bll
miyorum söz nereden gelişti? Ben 
şu me•lde bir şeyler söyledim: 

- Sonradan düşülen kötülük
lerle, sonradan edinilen iyilikler 
nrmış. Hiç kimse do#uştan iyi, 
doılurt•n kölü o~m•ım :ş. Eskl 1 
bir kitapta :ördüm. Her insanın 
blr yıldızı varmtş. O insan ana .. 
sıııdan doğ:arken yıldızı da doğar. 
mış. İnsanlar işte bu yıldızlarının 
tesiri altında imişler. Bir kimse
nin yıldızı hırsız yıldızsa o klınsc 
hırsız olurmu~. yıldızı yalancı ise 
yalancı olurmuş. Haydulsa hay_ 
dut, .faziletse fazitlctli olurmu~. 

Bunun önüne k:msc geçemezmiş. 
Fakat akıllı bir insan kendi yıldı. 
zının n1ahlyeUni bulabilirmiş. 

Ben bunun üzer~ndc tecrübeler 
eltim. Bilmem docru, bilmem yan 
lış, kendi yıldızlarımı bulduın 

sanıyorum. Ne nıl? BcnJnı yıldı
zım üç köııell. Bir köşesl biraz 
tembel; blr köşesi biraz çapaçul, 
h ·ç bir ~eye ehemmiyet vermez; 
üçüncü köııesl de Kör Kadı ... Ya. 
ni blld!i! tıeklkatlerl hapa hap 
söyliyen bir kı;,e. Yrldız:mın öm_ 
rüm boyunca ne t .. ı~ıcr yapaca_ 
~ını b!Jm:yorum. 

B u sözlerim şüphesiz ki on 

· dol<uz yaıımın verdiği 

hay•lpereslliklendi. O yaşta in. 
sa.n kendisini dlledlgl meslekte 
dlhl blle görebUlr. Gençlik bu. 
Her hareketi değ:Ise bile bir çok 

hareketleri mazur görillrnelid.r. idi. Bana b!r baba şclkat!le şun-
Aile dostumuzun. çocuğu bu a... ları ~J: . ~ 

buk sabuk sözlerimi daha doğru- - Uıüln1e! Benı de çagırdı~ar. 
"u akıllılık. b:Jgl İ.aslayı larırnı Güya onl•rı ben şana öğretmt~ım. ı 
dtkkat~ dinliyordu. Benden kü. Evde hep bunları ben konuşuyor_ 
çüktU. muıun• da sen benden kapıp S>t

Bu kısa yolculuktan bir hafla mışın. HeJl6inln yalan olduğu 
sonra ber.l ansızın tut.tular. Şaş. meydana. çıl-:tı. 
tıın. TUrkçe>I çok korktum. ne. Bon a:hnr~k sordum: • 
şiktaştaki H;.san Pa.şa. kaıakolun. - Fa.kat bunları kım icat et~l.' 

da sorıuya çek.tiler: 
- Sen, dediler. Botaz.lçlndck:i 

vapurda padişchtm ı cfendin1 z 
hazrctlcrlr:ln mübarek (Yıldız 

s:ırcı.yı} na karşı kötü sözler söy
lem Ş.:,ir:! Padişahımızın Yıld z sa._ 
rayınctakl yüksek zatlarına hırs:z, 
haydut, fazilet.Biz dem şin! 

Bunları dlnlcdlkçc ödüm per
de, perde patlıyordu. Çünkü öm
rütndc ne böyle bir şey söyleın!ş
tim, ne de söylemek aklımdan, 
rüyamdan geçm'~tl. 

Düşür.düm, ıt:dallml topladım. 

Kendi kendime: 
- Bre yumurcakJ dedhı1. Sen 

doğru bir insansın. ç:y yen1edln 
ki karnın ağrısın. 

- Baylar. ded im. Ben başka 
dojuşta bir insanım . K~ndlml mü 
dsfaa clmlyecctlm. Hayatımı, 
müda!ar:mı v'.cdanlarınıza bı rakı_ 

yorum. Derinden derine ara~tırı. 
nız. O ndan sonra karar veriniz. 

Karakolun bodrumunda iiç gün 
iki gece yattım. Öyle slnırll ld·ın 
ki içten içe mırıldanıyordum: 

- Bre Abdülhamit! Ben senin 
ne maskara, ne mendebur oJdu. 
&unu b!Jmez dejjll!m. Bilirim a
ma ne vapurda. ne hiç bir yerde 
bir şeyler söylemed:m. 

na an çüncU gün beni ça&ırdılar. 
~ Aferin, dediler. Hiç su

çun olmadığı meydana çıktı: Ha
di git. 

SUklüm \>ükltim eve döndüm. 
Slnlr!erlm'n gergin vcterlerl blr
denblre boşalmıştı. Gözler;mden 
hırslı yaşlar gellyordu. Evde am
caınla karşılaştım. Rengi saps3rı 

Amcam • me:Jhur olan asab lı. 
~nl zapta çahş•r•k • cevap ver
d ı: 

_ 'l'emlı bir evlldın pl• baba. 
sı! 

Benim alık alık !)al<tıl:ımı CÖ· 
rUnoe anlattı: 

_ Hanl ·blr aile do•tumuz C ... ) 
Bey var ya. O icat cimi~. Sen ol!
lu ile v11purd& zayıçeden, lst:h
roçıan, yıldızdan f!IAn konuşmuş. 
sun. Çocuk eve gid ince aile yA
renlljl ar&sınd• babası ona b•zI 
nu .hotl•r etmlii· Temiz evladı da 
dem'.~ ki: 

- Babai B• na bunları söylemi. 
ye !Uzum yok· aenlm yıldızım iyi 
yıldız. İçimde hiç bir kötülUk 
yok. o halde yıldız·m kötü de
ğ ı. 

Bunları nerederı, kiınden, 

nasıl öğrendin? 
Bizim seviştiğimiz lfarb ye 

birinci doktoru Mlral•y Deli Arif 
Bey vor ya, Dnun yefenl söyledi. 
Hani bu yıl Harb•yc mckteblne 
geçti. 

B u temiz evliclın babaoı 

m•ier p;,,nı ş. Kim bilir 

neden bana garazı olacak ki he. 
men Yıldız büyüklerinden birine 
uydura uydura curnal etnıiş. O 
da Yıld:~ın daha büyük bir'ne 
curnalı ciro etmiş. O da Yıldızın 
sahibi Abdülhamidc arzctmiş. 

Mesela bundan ibaret. Fakat oz
Ium! Ben seni bilirim, eminim. 
Sana •bir baba nasihati vereyim: 
Böyle bir Yıldız, ve yıldızları 

bö)o'lc insanlar bulundukça ağzı

nı sıkı tutf 
O gün bugün rahmetli amca

n1ın nasihatini tutm.ıya çalışıyo

rum. Muvaffak oluyor muyuın, 
olmuyorum? Bilmem. 811diğim 

şudur ki 'cçmlş zaman olur ki 
hayali ... İki para etmez. 

iki taraflı Lava/ 
- ı<r•nsada nllı•Jet .. ba,ına re- ti den , .e olaylardan denı almak lizını

ten L&\'al son btr demecinde Alman- dır. 

ya \'e AnH~rJka Jle dostluk ld!lnıe eıli-ı JapooJarrn bu ı,e de. dil ,nlanların
leccğlnl ~öylüyor. Bunu La.\'al na1;ıl dan fa-ıla. önem verdlklerJ anla-,ı1ryor. 
yapablle<ek acaba! 1 BELEDll'ENIN DIKKATL"E 

Çok l{N:Jneden bu garip alet de
nizin l('Jndcn çıkıyor, rıhtnua. yana· 

şıyordu. Aletin U•!Unde bir kapak 
açılıyor ,.e içinden çıkan Amerll<ah 
J'ulton orırla hu1unanJann tebrik· 
Jt'rlnJ kabul edi~·orflu. Jlulf:on, dalan 
Kt'>ıni~lnln ,.e torpU , ·ey& tof't'tdo 
adını verd:ttı ıu bombasJnm Jlk 
terrUbMlnl yapıyordu. 

Bu ba.,arıya. rnJmen Napolyon 
daha. k~\·,·ctH f)eUIJer, n1r.eıt. }~ul

ton'~n bir dü,nıan ,..,,ısını t<ırpll

loın .. ını hternı,tt. Jlalb11kl dü,man 
gt'rnllerl ora!ara .okulınadrkların

d•n bu kolay hir ,.Y ~rflldt. 
lnılltere, Fultona bu akü ortadan 

ka.ldırınak '1lrtJJe 11'1000 dolar ver
di, fRkat mucit kabul etmedi, Anıe
rlkaya dörtdUk:tt'n Jionra "- ba-:ka 

ı:<ml '" makin• ı..,aaıt.ıe ufr.,h. 

* 1808 blriıx:;te':rinlnde Lhonl<>nd 
adında bJrl, harbiye nazırı Clarlie 
ıle!ftlr~le 1'-apol~·ona müracaat edi· 
~·or ye :'rfoogolfiye ba1onlaı11e lngil
ter~ye tı'\ker jnd1rHmC6lıtl tek:Jıf 

ed'.yortlu. Bütün pld..nlar hv.rrd•. ırrr 
biri l"ht.er askerle 15 günlük enak, 
<'e?han~ile iki top, )--:.rmı ~ at ~c 
balo11u tahrJkt-e kullandaıcak kadar 
odun ta'ıy~ ) ü~ ba!on bazırla
nacaktı. 

Iınpo.rator buna da: 

- llayat ! dedi. Bununla. beraber 
ıu·ojeyi Uıtklk ett.ırdl, fakat bnını 

fn<'<"liJen de Naıtolyon gibi işe önerıı 
\ erınedi. Jnıparator Nııpolyonusı 

141 ve ısı ı;;ene önl·e dudak büktü.
ifil hu ôkl nıiithl~ ı.;JI~ıh modern har
bin en ku,-vcUl, en tewrll lkJ \"&""il" 
ta•ıdır. 

KÖR KADI 

Üsküdar meydanının 
tanzimi 

Üsküdar i<'kelc meydDııının t2n· 
zlm: iç'n dün Belediyede pl3.n1ar 
üzer'ndc tetkikler yapılmıştır. 

Yeni pliina göre Üsküdaı· - :ı<•· 
dıköy tramvay lı•Uar;nda da bir 
değişiklik yapılm .. ı icap etme!<· 
tedir. 

Otomobil bir çocuğa 
çarptı 

Saat 19,30 da Taksimden SiıJi
ye giden !)O!ör Ha ilmin idarcsin· 
deki 2583 numaralı otomobil 13 
yaıındakl Hırlsloya çarparak çO· 
cugu yaralamıştır. Çocuk hastane .. 
ye kaldırılmıştır. 

- 18ml <1oJayıiıUe bunu ancak La- AvruıMLnın blr çok ,ehlrlerinde 
\'al yapar. benzin l<ıtıığr, ot.omob!ller!ıı eskisi (- T A K V 1 M -ı 

_ Nasıl Jsnıl dolayısllc'.' fibl niklh ve dliğün törenlerinde kul- 16 Nİ';AN 1942 
1 Aln Jııu11Jmasına imkA.n vernllYorttlUIJ, Bu 1 PERŞEllIBE - L&\'all Amerika ı e ıanya 

k l(tiçlüğü l'Öreıı Mllino ve Bal ,chlr. AY 4 _ Gu··n 106 _ ~--- 161 ara•ına yaz, Anterikaya do~nı o u: - .. ~ 
lert belediyeler! ·buno. güzel bir çare RUJ\11. 13 •8 _ Nl.SAN 3 Lavııl'dlr: Amerlkaya doğru oku: ., 
bulmu.ıar. Gklocekleri k!llse !ram- JllCRI .• · 1361 - n -bı'üJ· evvel z9 Yine LaYal'dlr. Anladın mı fmdi ! · 1 •~ 
\'ay )olu ü•tünde olmak şartile O\·le- VAJl:İT ZEVALİ BZ/\l'İli 

SAYI US'IU~Lt:GU n-klere ve da"ettllerlne ııortaıı,ı GÜNEŞ 6,19 ıa,30 
Japon ba,.rılarının ııztı ve tesirli ~!~erile, ye,ıı yapraklar!& stiolll ÖGLE 13,14 5,26 

sihth1ardan defU, dahna •ayı O.tlin- :rerıyent bir trann·ay araba~J tahl~ İKİNDi 16,59 5
1
10 

IUfllndcn ileri l'eldlflnl oaliblydll edill;rormu~. ı AKŞAM 19,50 12,00 
kJ:mseJer ikide birde tekrar ediyorlar. Bu '"'' ' 'arldat arıyan bele<liyemi- YATSI 21,26 ı,37 

Eoki Ro• • Japon mulıarobeol hak· z:n dlkk,.tlne anedcrım. Beyoflu •• ı İMSAK 4,32 8,4)3 
kında bir eser okmnul}tum. O uman ra.tlJı Pbl tramvay yolu U5tth,de olan \_ 
da. Japonlar bütün muva!fakl.retıer: nı niki:h memtırluklarına. gidecek me~ut ·-------------
hep •ayı U ttn.IU"'Je temin etn..ı.,ıer . çiftler ..., d&\'etliler ~ııi bu uoui ı>•k •U· 

•· Yurda. ve dellete olan en U'" Tarihi, yalnız tarih diye olnlll)"· ilıl. tatbik edUebUlr. 
0
.-

JÜk bir borcwnuz da yarını e 
malıdır. Tarihin gi%1edlfl g-e~ekler- Tathscrt rine bırakacağnnız Törle ç-ocu,Sll' 

nu dü,Unmektlr. 

SONMIYEN ATES 
sa MaılOme Hanımefendinin pmdl söy
ledii:I sözleri tekzip etmeyin. Şen!!~ lnl

zi, neşenizi ı:östcrln ... 1nsa.nın içini aça ... 
cak tatlı sözler ııôyleyln, diye mırıldan
dım· 

- Pcriha rJ ..• Dtirrlyeyi sen de tanır-
sın. 

Şaşaladım, sormay• başlodım: 
- Hanııi Dürrlye? 
- Canım ... Biz üçle iken o, dördüncü 

sınıftaydı. Uzun boylu, yeş ı ı:özlU, ıu_ 
ıc lüle kunlraı saçlı bir kızdı ... Hani 
yürllyüoilne, endamının letafetine bütün 
mektep hayran kalırdık. 

Çocuk Eslrgen1e KurıJ.111tJ 
Genel l\ferk~ 

~ 

{VKôS~UJ Birkaç tarif 
~ lr {'O("uğun tadll: <Bü.)·ilk1er 

19J1Syle ln<ınnJıırdır ki bo)"ları ar

tık uzamaz, fakat karınları .,ı~r. Bu 
ş;ifkJ11tıge btiyük•er ara.-.ındakl kadın .. 
larda \.Akit vakit, erkeklerde ı,,e de
\"'anth bir wrette t adilf edilir.• 

' 

~pen erin e\"letıme~-ı tarifi: .-Evlen
me, erketln burnuna , .e kadının par
matına birer halka ta.kılması demek-1 
ttr.J) 

'.\let.ullyet ö)·Je hir teYd!r ki kintl 
adanu yükseltir, kimJ adamı da hJnd i 

1 
ı;il>I ,ı,ırtr. 

In"anların ya..~ı 'tne Ue ölt;ülıncı.. 
Baıı ln..,anla.r J;trmayeslnl toptan )'er, 
bazıları (la. hayat -.anatından çaktık
ları i(,•fn anC'nk bir kR(," hcncdt- bir df"
ra )"ll')ları artar. -Günlerimizin sayılı olduj"W1dan ,ı. 
11.a,·f't eMrlı, fakat M>nr örnrümllr; gü;a. hudutbuzınu, gibi ;yl'lw.arız. 

:SERÇE 

Tefrika No. 2 7 
Mazlı1men ı n bir küstahlık etmesine 

meyd11n vermt!den hemen kapıya ılcrli-
yorum: 

- Çocuklar!. Tabak, çabl 
Diye sesleniyorum. 
- E nasılsınız baka~ .. 

getirin. 

l\'Iazltimcnin bu suali kocamla. ikimi. 
ze birden 50ruluyor. Fakat kocam. ba .. 
na vakit b:rakmadan cevap veriyor: 

- Nasıl o1actğız ... l\.Ialôm? 
Bu defa da koc1'n1ın bir pAtavatsızlık 

etme9lnln önüne geemek stiyorun1 ve 
hemen onun sözilnü kesiyorum: 

- Çok teşekkür ederim. Hemen )·e
meğe mi ba,ıarsınız yoksa biraz içer 
misiniz'.' .. 

I\laılümrn.n gözleri, esasen rakı şiş<>

sindc... Aç:özlü bir çocuk yılışıklığilc 
cevap veriyor: 

- A ... Dogrusu bir iki kadeh içerim. 
Sen :<imiyor musun Perihan ... 

I\.teçhul bir hlsle içim s1 zl~yar::ık cc. 
vap veriyorum: 

- Bılmem, rakıdan kur ?Urlü bo1lan ... 

Yazan: ismet ZIYA 

mıyorum. Hoş başka lçkllerlc de aranı 
iyi degıı ya ... 

- Aman Perıhan .. . Senin böyle tuhaf
lıkların çoktur. İnsanın koca!ı lçer de 
kendis: ~ 'çmez olur mu h iç? Bahusus, Ni
hat Bey g,ibi şen, neşe:i ve tatlı sözlcrile 
insanın tçini açan bir erkek karşısında ..• 

İçim b.r daha sızladı. Anladım ki ak
rep kuyruğunu sallıyot· ve t.çtndeki zehl_ 
ri boşalt.-cak yer arlyordu. Kocanl, bir 
yılan gibi akrebe imrendi. Sa.r.dalyasr. 
nın üstünde kıvranarak 1\.1azlltmenin sö
zünü kesti: 

- Ah efendim... Nerede o takdir? 
Nerede o lr.eclik? Biz'm Perihan Hanım. 
efendiye böyle şeyier ne kadar uzak? 

onun işi gücü, sad~ce beni tenkit et
mek ... tler hareketimi çirkin görmek ve 
herkesin yanında küçük dü~ürmck. 
Dayanamadım, sintrlerime h<iklm ola .. 

madım: 
_ Beyefendi!. B ir mlsaf:r karıısınd• 

bulund-u;umuzu unutuyorsunuz. Asıl siz, 
beni kilç\lk dü:ıiirüyorrunuz. Hiç olmaz-

Maılümc, gürültülü bir k•hkaha attı 
ve zehirli kuyruğunu bir daha salladı. 
Kocamın doldurduA:u kadehi eline aia
rak biiSbUtUn IAüball bir tavırla: 

- Çocuklar... Gallbn. siz, blrblrtn'ze 
dolgur.sunuz. Allah a~kını~a. benim ya. 
n,mda bo~anmayın ..• Karı, koca geçlm ... 
slzlljlnclen nefret ederım. Biliyorsunuz 
ya ... Kocamın kuyru&;unu da bu yüzden 
diliıUmlodlm, Şimdi ko\Og6yı b•r tarafa. 
bıro.krn da, böyle b;rdenblre niçin geldi
ğimin sebebini anlatayım. 

Bütün vücudüm zangır zangır titri
yordu. Fakat kend,nli son derece s kı
yordum. Sakin ve mUtebessiın göriln
miye çalışarak kocamın önündekl meze 
tabaklarını MazılO.mcnin önüne sürüyor .. 
dum. 

1\1azhime, cllndf.ki çatalı meze tabak_ 
tarının üstünde dolaştıra dolaştıra anla. 
tıyordu: 

- Nihat Beyciğim ... S'ze öyle bir Y•it
lı kuyruk getirdim ki deme ı:ltsin. Tam 
bir buçuk milyon İngiliz liralık bir miras 
davası ... Da.vacı , benim eski ve samimi 
mektep- arkadaşlarımdan prenses Dilr
riye Ha.n ımefendl. .• 

Mazlümc, bu sc!cr de bana dondü: 

- Taruyamadım. 

- Allah Allah ... Nas:I tlnıyamazsın 
imkan vır mı? Zavallı ktzı kıskananlar 
lftlrL ettiler de mektebi ıerketmeslne sc. 
bep oldular. 

- Haaa ... Şimdi tanıdım· Şu ffiihut 
h3stane hademesinin kızı ... 

Diye b"lf! rdım. 
Prenses Dürrlye Hanımefendiyi bir 

anda ha;;tahı.-.e h ldcme3inln kızı dere
ccsir.c düşürüvcrmen1 Maı.1ümenin hiç 
hoıuna e:tınedi. Fcııa Jıa!dc bozularak: 

- Yok canım... Neden hademenin 
kızı olsun. li:;:demc Hanınl; Dürriyl'yi 
son derece severdi . Ona (kızıın) diye 
hıtap ederdi. Dürrlye de, alay olsun dL 
Ye ona (anne) derdi. .. Ne lsc orası bl. 
ıl alakadar clmcı. Bit, bugüne bakalım. 

Kocam, dirseklerin! masaya dayamış, 
MazlUmcnfn ajzının ıçlnc bakarak, uzun 
boylu, yeşll gözlU, lüle lüle saçlı, enda
mının letafetine yüzlerce arkadaşını 
hayr3n bırakan Prenses Dürriyc Hanım 

efendinin hayaline dalmıştı. H•lbukl bu 
Arkası T&f 

Kuzu kap::ım::ısı , 1,. 

(f"':> •k şllkür, kuzu etlnl yt1" •bU' 

1 vnıiye alabildllt. Burun bltdoı· 
çuk kilo kuzu et!ni parça parça. t,ıı 
ratarak ye~J aalo.ta ve ooıca .. jı(' , e" 
, ovan da. ko)·are.k Jll~Jrdinı1 Jl'lO ıctJI 
yağ koynıadnn. Ç.ok ha.ti! 'e ıeı 
bir kapama oldu. 

ltEÇELLJ PA~DISP"'"°l''\ı,·0' 
Dürt l·umurta, dört y un1urte. urtıt 

sUe pudra. şekeri, gene dört y1JJ11
JlJI'' 

öltü~ü un ko,larak JWUurts te ,.ıJf' 
dalnuı b:r tarafa çm·ırcllm, i~·ıce J\1 ,.,ı 
llwn, tu ki göz göz haya )(a-ba.r"~11ıl' 
oluncı.ra. kndar... Sonra ~-9ğl ,et' 

1 

bir kalıp l<:l ne bo,altarak fırıfl:ıJıll'" 
diın. Fırından gcllııco kaluıtl)Jl ~ı.ı· 

"' 0 .,,rı• u• dun. Ortasından kestiın. "r · tr'" 
yu reçel ko.)·up ke~ilen pıırçıı~ r ıt 11 

ıırı'" rar iizerine kapadun. JiC" . 1u-~d -
t n1illl de reçeJi üstüne 11\'anıo.k a fı' 

dür. Çaya mlslU'irlın vard1·_.Dııl' 
. t11"· .. 

3aptı~ın1 bu p3nd :~pa.n,1a 

;-eçtı. _, . 0.,.,ı 
EV Ilı-
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BAŞ~IAK.ALP.DEN DEVAM 

l:Sarışa ait 
münakaşalara devam 

Suikast davasına dün devam edildi 
(na" tarafı ı IM'Jıle) % 

~ .i 
.mnayllndcn evvel Alman sanayı 
için öl\im demektir. -lngiltereye .gelince Aeyada ı;lft-
l ık sahibi olmaktan vımıeçınelt 
ve bütün münasebetlerini k:ır~ı
lıklı menfa.at ve ganuı ho~luğu 

" - 11 · h nUz esasına da.ys.mak ide .... nı c . i 
tamanulc hllzmctmeml~' en ıy 
vasiflara uygun b1r barl§.a ha;ır 
sayılamaz. Fakat Amerlkan.n, Ka
nadanın, Cenubi Afrik,nnın, Avus
tralyanın, Yen.J Zclımdnnın yıı.r~ı
rnlle )l" hnznn ve haııtı ık fı ih 
günün btrlnde tamamlanabilir. 

Herhalde şura.suın şilphe yokt~r 
ki İngilt.cre, dar menfaat ölçl\İC
rmı ter)çctmlş, emniyet ve dev.lın
lı 'bı:ırı~ Jıedeflerlne lyiçe bağlan. 
mıştır. Öyle olmasın'dı ve eski 
pazaı·Iık ve gizli diplomasi usulle
rlle iş S(imıe~e rnf:bc~ et,seyd~,. ~u 
harbe h.ç glrlşmiyerek nazı · ~ın 
dünyayı paylaşma tcklıfinı hoş 
ı;:örUr, Sirdikten sonra da ba~ı sı
kıldığı daldltıılnrda barı§ı kaljul 
ederdi. n. Bitler' t03llttteye b&.rlŞ 
tekli!lcrini bırdiliiyc tekrar etmiş, 
durmuş, inglliı:lcr ~ ke;ıdl .men. 
Caatierinl insanlığın umumi men
faatinde ve dünya. yüı(lnde devam
lı bir barış ve düzen kurulmasın
da arayarak buna yanaşmamak 
Ccdak~rlrğını göstcrmi~erd!r. 

1nslltcrc ve Amcriknda yalnız 
bir türlü barış aınka. ııyandırabUir 
iti o dıı. tam bir emniyet yarn~k 
ve yarın Almnnyanın cıını istediği 
zamnn !)Urayn ve buru.ya saldırma. 
)'llCaı?ını ~min edecek bir sulh
tur. A1manya, bu hakHcaU kavra
.l' ıp icllbmı yerlnc getirmedikçe 
suth Y<>lunu bulanrnyıı.c:ıh: ve ~U
nun bir.inde geçen ?ıarbin akıbe
tind n kat k t fena bir akıbetle 
korıııa~:ı.'b!loccktlr. 
. Halbuki kavrayıp blr beraber
lık sulhun:ı. yol açtığını farze
dcl!m: O zaman .fırsat ve imkan 
müsavatı mjllctlcrin köleligl siste
m nln kat.' I surette tasfiyesi gibi 
~rcr.siplcr alıp yürüyebilir. Böyle 
adil v~ haki kl bir sulh en ~ok 
Alınany~ın J§tnc yarnr, çünkü 
J\lmuntar, her tiirlil iktısadi şart. 
lar<.ı tıyabtlen ve kendi iktısadi ba.. 
~arma ve yaratmıı. lmdreUerıne 
111kklle nUvenobilen bir millettir. 

Bar~ bakımından insanhlı:: öl. 
~ile cok ncıklı o\an bir !il!Y var. 
b rr ki o da Rusyanın kcruilrrden 
ı::ı~encn güzel rolü oynamağa. bir 
lln•ı karar vermem ldir. B. su... 
nl ~ son nutkun'da vakur ve cm. 
S Y verici S<izlcr vardı, fakat 
c:ıı~yi Rusya, bu nutkun cklftlet 

d ruhu gellştJrrneğc dcvnm 
~ı e~emlş ve diinya yüzUndc ken. 

abına bir emniyet havası 
Y&rııt.nuığa kı;v:rııet verememiştir. 

.sovyct Rusyanın· empervalı'z 
mın n... k • .,, -

·~1 veya gizli he:r ncv'inden 

!
el çektıC'lnl, drınya ihtilali ickha
arın b ' iyl .~ ır tnrııfQ. bıraktığını, nBeak 

te ornek sayesinde başkalarına 
slr yapmak yohınu tutt.uıo;unu 

ve k ti araılıklı t'C>lerııns prcnslplnl 
hoş Gorduği.in'(l belirtmesi· dünya. 
nı · • • n sıyası ve Sçilmai ıkli~ni tn-
~tımilc değiştirebilir. Bu suretle 

1 llBya, hakiki sulha imkfın hazır
atn<ık bakımmdan çok tesiTJI çok 
~RYdalı bir rol .alır ve çok ~pra_ 
cın, çok nüfusun ve cebre dayanan 
8latonlerin hiç bir zaman veremi. 
YCO<!ğ! yolda şeref, itibar ve sevgi 
kll7.aınabi)lr.AJınıct Emin YALl'tlAN 

<BAı:-ı ı 1Dcl.ı1o) = ı - İlk ve son Uöhkikat ıwn. gelmesine müsı:ıade edilsin. M:ah-
- Gecen cel~cde arzctmi§tlk. da ccz.a urulil ınahken:ıelerlnin j kcrocde iddia makamını işgal eden 

l\lahJ..cme relsHği kendilerini ınü-ı 231 incl rnaddeııl lhlfil edılmlştır. Cemil J\ltay ve Kemal Bora ılbl 
da.!aadan ac z olnnlara müdafi ta. Bunun ne oMuğunu soran h<'i- hülcümetl temsil eden iki mt\hhn 
y n ede~Utr. SUlcymıının, TUrk kime cevaben Pavi\tf Jddlatkını ~hslyctiı1 bulunması umnrız k i 
ceza ımılhkemeleri usuli\ kanunu. şu şekilde sıraladı: b ı ze bu müsaadeyi bahşedecektir. 
nun tarif ettiği blr vıı.zlyette bu- --- Teşkll6tı esasiye kanununun IIallhazırdaki şekli ile maznunlar. 
lunmadığından kendisine müdafi 59 uncu, ceza mnhkemelcıi usulü la ıddia makamının vaziyeti mii. 
taym1nc s bep yoktur. Kcnd.si kanum.uıun 136 ncı maddesi ilk savı de,il'dir. Bu müsavatsızlığı 
arzu ettıği t ·dirde blr avukat tu. ve son tahkik~t b:ı.tilançıcından iti kaldırm2k ve burada dcvaın ede. 
tabıllr. baren ma.ımuna müdafaa hakkı cek mUçadclede bizi yalnız bırak. 

Reis, azalarla konuştuktan son- vermiştır. 136 ncı maddcd~ ~ maı- mama~ için mü.savirlmizin de bu. 
ra SUleymanın talebinin reddedil- nun müd8flinln v&.~iyct ve salah!. lunrnasına müsaade edilmesini ri. 
diğınl blldirdı. yctlcr-i tayin edi!miştır. Müdafi, C{I. ederim. 

Bu sırada dışarı çıkan Abdur. maznunln §liahl veya tahriri bir Pavlofun bu sözlerine reis ~ 
r hmanın avukatı içeri girdi. Ve suretle çalı:mnk ve onun istedik. cıev•bı verdi: 
mahkeme re!sli ine vekfıletnamc- Jerini yerine getirmekle mükellef. - RendiSlJJe tercüme edin. Iddla 
sini takdim etti. tir. Ayrıca müdafi, ovrtı.kı öeren- mııJ<amı Yalnız: mı:t.?.nunun mnhk{l-

Rels, avukaun ynln z Abdur. mek ~ mütehas.<;15 raporlarına· va. miyetlni istemelde mUkellcf değil· 
rahmana ait bulunduğunu tesblt kıf olmak salılhfyetini de haizdir. dlr. O, dAvanın gidişine nazaran bir 
ettikten son'ra talebi üzerine avu- Habuki bize kanunların bu sala. maznunun beraetını de istlyebll!r. 
kata söz verdi: hl)•etınc rağmen bu kabi1 imkan. Ayrıca mıı.hkeme heyeti, iddia ma-

Avukat - Yalnız bir noktııyı lar vcrllıncmlştlr. Buna ttira~ edi. !camının talebi hll.ifınıı. daima ıcaral' 
tebarüz ettirmek istiyoruz, dedi. yorum. ver,blllr, ve bu makamın arztıBlle 
Müekklllm ruhi amiller altında Rc'.s Sabri Yoldaş, Pa.vloftan mııkayyet d~ğildtr. Nitekim geçen 
bir buhran geçirmiştir. Bu mesc- mUdafilnin ne oldu(:unu ı:ordu, celsede, kendilerinin de gördUğll gibi, 
leye az dıhi olsa k.arı~asından Pavlof: iddia makamı şahitlerin dinlenmeııini 
dolayı çok nadim ve pl~andır. - Ben hukukşimıs değilim, d~dl istemiş, bu talep :mahkemece rcdde
Bunun blzı asla mazur gbstcrmi_ Fakat Türk kanunları maznunla. 'dilmiştir, 
yeceğlni bilmekle bcrab~r vııtanın ra, saydığım bu hakları vermls~ Bu sözler kendls!'llc tercüme cdll
yuksck menfaatlcrı önünde tekrar tir. Ben ve arkada3ım Kornllof bu d.kten sonra Pavlof sözUne devam 
ltirdı zünüp etticlnln kayded ı. haklardan istifade ettirllmedlk. etti; 
mesin1 efkiir• umumiye huzurun. SaQri Yoldaş, Pavlofun her söy- - Türk kanunları bir ecnebi mü-
da bir defa dahn tekrarlamak is- lediğini bir defa daha tekrar et. ~\·irin mahkemeye bir taraf olarak 
terim. mesl yüzünden vakit kaybolduğu. l:'rlmeı>ine mUsıuıde etmediğin! bili· 
Avukatın sözler: biter bitmez, nu, ne söyliyecekse hemen söyle~ yon.ım. Ben nıeml~ctlmin bir evlA

ayağa kalkan Pavlof, tercüman mcslni bildirdi. eh olarak dost bir memlelcetln ıkn.
v.asıt.ıı.sUo ~lfahi btr istidası oldu- Pavlof tekrac·, hak ve sallhlyet_ nunlarına, oıııarm örf \'e A.dctıcrıne 
ğunu söyled . Pavlof sağ ellle lerinin kendil(!rlne verHmedlğlnl lıllrmet etıneğl l>ilirlm. sovyet nıil
önUndcki demiri tul vor, sol elini tekrar ederek h•len nezaret altı. ŞS.\irinin taraf oleral< mahkemeye 
de cebine sokayor. Hakim, tercü_ na alınmış olduğunu blldlrdi. ı:ıkmasmda. ısrar etmiyorum. Yalnız 
man vnsıtnsllc kendisine elini ce. Bu sözler üzerlr.e hakim tercü. Tilrk kanunları, maznunlnra bu hal<· 
binden çıkartnıasmı 1htar etti ve mana detli k i: kı verml~tir. Ayrıca Tlirk makamlı.\· 
Pavlofa söz verdi. - Pavlof nezaret altında değil, rı. Sovyet müşavirine. bi~mlc fsUşn-

Tercüman, Pavlofun söıierini mevkuftur. Kendisine tercüme: rede bulunmak Uzere Tilrkiycye gc-
ŞSylecc tercüme etU: edin. 1 leceğini bile bile vize vermişUr. Bi-

Tekrar söze b~ııyzın Pavlo!, naenaJeyh Sovyet avukatının bize 
8. M. Medisi toplandı kendisin in tevkif edilmesinin doğ_ yardım rtıne.:ıini ve benimle Kornllo 

ru olmadığını, çünkü tevkif ted. fun tahliye Milmflmizl talep ederim. 
birine başvurmak ıçi.n bir ndamm Pavlo!un iT.nhatın<Jan onra Kornı
ka!,masrndan şüphe edilmesi veya lo! tii.Sz aklı ve tercüman vasıte.si1'e 
ikamtogiihı bulunmayan bir ser. şunları söyledi: 

(Ba.~ı ı incide) C-• 
muş ve reye ltonan her lld takrir na
zarı dil<k&te alınmıyarak kanun ııı.

yihası aynen kabul edılmişUr. 
Taşkın .sulnrıı. ve su hUcumlarına 

karşı korunma hn.kkındakl kanun IA
yihası istekleri Uzcrlnc bUtçe ve ma
liye cncUmcnlerlnc verilm iştir. 

TilrJdye ile Macarıstıın arasında, 
SRmerbanl< ve Titaş'ın Mııcarıstanda 
kAln Manfred Wless ve Mavag f.r
malarflc akdetmiş oldukları iki mu
kaveleııin 3 mayıs ıou tarihli Tilrk • 
Macar ticaret nnlaşmn.sı hUkUmleri 
haricinde olarak tatbikine müsaade 
ed!lmcsınc dair yapılnn anlaşmanın 
tasdiki hakkrııdald kanun l!iyihnsının 
birinci müzakeresi yapılmıştır. 

Meclis cuma. gUnU toplanacaktır. 

Roosevelt dedi ki: 
(lia.'ı ı incide) (-) 

e- 1\'Iedcniyetlmiz1n ~ıiayubl. 
lcceğinc emin olmamız i9in iki, 
belki ~ üç sene 19zımdır. Bu mc. 
denlyetln ya~yacağına, kendim 
tamıı.mllc kanibn. Hepimiz feda. 
karhklar yapmnhY'lz, fakat sonun. 
da gelip çıkncasız. Bu yarım kh
renln herhal\gi bir kısmı Alman 
hlıkfmlyetl altına girdiği takdirde 
durumun nasrl olacağını düşün. 
dükçe ürperiyorum.» 

Roooovclt, mihverin Yenilme_ 
sinden sonra, gelecekte Amerikan 
m;denlyctıne taarruz edılmeslne 
mani olmak suretllc Amerikan 
milJetferir.in çok önemti bir rol 
oynay.acaklarını, diplomatlara sö 
leml~tir. Y 

seri olması lfızım geldiğini blld!r. - Pavlofun istic:ln.sına ben de llti-
mış ve şöyle deml§tlr: hak ederim. 

- Halbuki Kornllo!la birlikte llftkim, Kornilofun bu sözUnU tas-
bizim vazlyeHm!z tcsbit cdilmi~- hih etti: 
tir. Kanunun bu hükmü bize tat. - Istida delil. şifahi bir talep .•. 
b ik edilmemesi lAzımdır. Kornilof ~öyle multa.bele etti: 

Sabri Yoldaş Pavlo.fa, oocak - Geçen celscı:Je B. reis, istidala-
kend isloo alt meselelerden bahset rın hem şifahi, hem de tahrıri olaen
mesinl, Kornllofla konuşmaya hak tını söy!emtşler. 
kı olmadığını bildirl'TNş ve Pavlo! Reb;in blr ihtarı 
sözlerine şöyle devam et71 iştir: Bu sırada. Pavlo! ile Kornllof blrt-

- Biz yersiz ve yurdsuz serse. birlerile fıstldaştılar. Rciıi tercüman 
rilcr de.:lliz. Serbest bulunduğu. vasıtasile l<elld!Jcrlnc: 
muz: zaman tahkikatın devamına - Duruşmada. bırfblrlcrllo fısıldaş. 
biz ecnebiler mlimanaat edemeyiz. ınasınlar ve blriblrlerinln sözlerini 

Pavlofun sözünü derhal kesen ıcesmesinler, dodi. 
hakim, tercümana: 

. - Zaten mümanaat edecek va.. 
zı~ette değildir. Kcad'6"'1e böyle 
söyl.cyln. ded!. 

Pavkıf sözline tekrar devamla: 
- Esa~n davet edildiğim za. 

man_ ben İstanbul polisine şahsan 
geldım. Bunu anıatınaktan ırmık. 
ssdıın ~u ki ben ve Kornllo! kaç_ 
mak nıyetınde değiliz. blahkeme
d~n rica ediyorum. Deni ve Kor. 
n ofu serbest bırakın, arzu edilir
se: kefalet verelim. Ayrıca Türk 
huk\imetlnin tnilsaadesile Ankara. 
ya gelmiş bulunan Sovyet avuka_ 
tının bizimle istişarede bulunma
sına, evrakı okumasına müsaade 
cdllmeslnt rica ederiz. Hakkani
yet, 0?alet ve mantı§& öyle gell. 
yor kı bu müşavirin metıkcmeye 

Müddeiıunwnlnln mütaJ:ia ı 
Bunu. milteaklp, maznunların iste

ği karşısında. mUddelumuminln mli
tıı.tfıası soruldu. Muavin H:emııl Born. 
şunları söyiedi: 

- Maznunlar mUda.faa haklarının 

ihlAl edildiğini ve kendilerini mUda
faa e·tmelerine imkan verilmediğini 
s3yllyerek şiJ\ilyet ettiler. 

Kendilerine mUdaCaa hakkının ne 
dereceye kadar verilmiş oldutu apa
çık meydnndadır. Eğer kendileri bu· 
nu ldrAk edememişlerse, bizce söyle· 
nccek bir şey yoktur. 

Ceza kanununun 145 incı maddesi
ne göre, ancak, suçlu b~ kadın olursa 
koc~ı kendisine ıınUşavlrlik edebilir. 
Halbuki maznunlar kadın değillerd r. 
Bundan dolayı kendilerine mtişavir 
tayini mevzuubahs olam:lZ. r Bu Akşam 1 PEK SinemasJndo [ Uza11,ark 

laarbl l 
Tür!< mahkemelerinde, lstlŞal'i hnk 

mUnhasıran TUrk avulcatınnna veı·ll
mi~tir. Pavlof ile Korn:l<:>fun mütala
aları yersiz ve csassndır. 

TUrkço Sözlü, Seneııln en bUyUk komedisi 

LOREL·HARDi 
MEKTEPTE 

Dııyanıhnaz derocede gü!Unç ve """d"-''...n ...... _ 
"'"" "'"""" .....,uıelerlc dolu haı·lku~de komedi 

iBtı Fihno iHl.ve ol:ırok : 

1 - Matbuat U. Müdürlüğünün Memlek t J ' 
2-RENKLİ /vtİKi MllUS, e urna/J. 

AZ 

(B~ratı 1 incide) X 
Tokyo, 15 (A.A.) - Fı}iplnlel' cep

hesinden blld!rniyor: 

Japon iha.va kuvvetleri Corrl'gidor 
kalesini bir hava bomoordımanınn 
tutmu., ve adadaki hava karşıkoyma 
mevzııer!le, ada ya.kininde demirli ge
mlrlerde önemli ihnsarlar yapdma.tıı· 
na sebep olmuştur. 

Yeni Delhl, 15 (A.A.) - Bfrman. 
ya cenup cephesın<le bulunan Çin 
kuwctlt'ıi çarpıı}maya devam ederek 
Swa ırmağının bir l<aç kilometre şi· 

Kendileri hürılyeUerine kavuı;ıınalt 
için de istekte bulıınuyorlar ve tahli
yelerini lsCyorlar. Ancak ağır cezayı 
müstelzim suçlular mevımrturlo.r. A
t;ır suçlu 16e kanun<ıo. dııimn. kıı.ça
calmuş gibi sanılır. 

Pavlofu Istanbulda, Komnoru KBy
serlde yakahyablldik. Kayserıde 60• 

luf;ru alan bir maznunun ckııçmıya
catım demesi yersizdir. Ta.Ieplert
nln reddini isterim.> 

Müddeiumuminin müta!Aası Pav-
lofla Korn!lofıı. tercüme ettirildi. 

Komilof kanun nıııtlct~i oku~or 

Korn'.lof: 
tnallnde Myahla'ya çekıJm!şlerdir. 

&; & M Harbin ııteşı, So.n'atln kudreU .&..ı.- - awohl çevresinde devriye faaliyeti 
bUyilk ~:r~ azametinden Yaratılan olmuştur. Japonlar lilm1anya şimal 

dofımında bir ~e!hri ve merke%t Bir· 

_ Ben, dedi. iddia malrnmı ne Jılç 
bir ıaman mllnn.kaıpaya. gırlşmek is
temem. ÇUnkU, o, kanunları çok da
ha iyi bilir. ceza kanununun 143 ine. 
maddesinden bahsettiler. Halbuki hu 
maddenin ikinci kısmından bahset
mfı<l!ler. Bakınız size burasını okuyıı
yım. 

Bu Akşam L A L E manyada ba~kıı. bir ~hrl bombala· 
Sinemasında mışlar \'e .!!IVil halk nrasında atır 

Ö 
kayıplara sebep olmuı;lardır. 

S N EN Nevyork, l~ (A.A.) - Çunkıng·. 

1 Ş 1 K den Amern.:an ajanslarına bildirildi
ğine göre Birınanya cepheeı!nde Ja
ronlar Ca.ndalay'm 225 kilometre 

il~ Klp?ll!lfin bOt!bı d!lnya ~ tevrtlen ... cenup batreında bulunan Yungdvingl· 
....... bOymc e.seri. yl alnn~lardrr. 

RONALD COLMAN'in Kudret1ne yenr ~rer katan en Tokyo, l:i {A.A.) - Domei ajaıu1· 
1 D A bUytlk mul.IM'!nJdyetl. Y11nı blr nın Filipinler cephesinden aldrtı bir 

L U P 1 N o' n u n ha.bere göre. Japon denız kun·et'e· 
Rr. hayat ?aratan qsiz za.!crıdir. rlne mensup uçaklar, Mlndanııo ada-

Yecanla tltır<> .. ınek, takdirle 11 •larnak sında. :Malaybalan havıı alanına ve 
nız. Prograrnıı. IIAve olnro.k· . w it D zevkle soyrctmeğe hazırıam- yıne Minılıı.nıı.o şimal kıyısında Gı&a-

" 

L1ıUcn ınımaıtılı Yerlcnnb;ı er~ ,,_ı:ın~Y'ln en ctızeı Renkli :Mıkl'.ı!I yan ve Delmonte ba\a U.Slerıne ba-

- fnrılı tanITuuar Y•J•ınışlar ve asken j~~.~~~~~~~~~~~~~e~n~"C~n~k~ap~a;t:m~ız;·~T~~:·flf~o:ıı~: 1ta:·:s:9:5~~ ----- Ji' 1 tcsıslerl clddl hrcaara u~ratınışlarelır. 
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Komllot burada tUrkçe olaralt 
maddeyi okudu. Maddıx!e mahkeme
de bır müşavir olarak kanunt nıU· 
meııslller de bulunablllr, denilmek
teydi. 

Kornilof dcvıımla: 
- Iialbul\i iddia makamı bize bu

nu okumak zahmetinde blJlunmamış. 
lerdır. Zaten bizim de ta.lebimız ka
nuni mUnıc.sslllcre aitllr, dedi. 

Re!s: 
- Fakat bu, hacir altında bulıı· 

nanlar veya malül olanlar hakkında
dır. 

Kornilof: 
- Bizim kanuni mümcs~ııım r; cıe 

So\-yet bilyUk ~l&idlr. 
Sonra, Kayserlde Yakıılandığım 

meSclcslne gelince, ben memleketim
den çağınldığım \'e buradaki vazı

fem b!tt tl l~L'l memlckctimo g1ta-

Yor<hım. ~er beni kaçtı zanncdiyor-ı Seyfettin de nynl §eyleri ar.ı::..

1 
bozmak tstıyen bu ııdanıluın ltaba

l!U'Ba aldanıyorlar. Harp dolayrslle tımı k, otellerde arnı?:a yapılması hetJ Sovyotıerin üzerine attıldannı, 
Rusya ile alış vertş ajıınl:ığmdan l· başland ktnn ımnra Omerl gbrmc- .+.bdUrrııhman ve SUJeymanın aöyJe
lnirleriın beni ~ri çağırıruşl~dı. diğini, ortndan kaybolduğunu şöy- dlğlne göre bu su kasue TUrkiye ile 
MUddehımumi usul kanununuı1 lb· li.iyordu. Almanyıı cı.rtısını açmak ve Tilr:klyc-

lAI cdilmecJiitıni söyledi. Halbuki bu- Bundan sonra. dosy&da)d dl~e:ı· yl, S<J\·yctler lehine harbe sUrllkle· 
nun ihlfıl edlldiğirıe dııir dellUcr nr· evrak okundu. Bunlardan b!ris;n- meklc Proı,tuyo'nın uıteriııl temın 
dır ve ~cııdisi bunları deha iyi bilir. de zabıtanın vak'a ınahııllınde bul etmek istediğini, Jıalbuki. b·ı Ni•lc· 
MUdde.uımımi Kemal Born: du,ğu bir mendı~in Ömcrln çama. rl, Pı·osUp ktlll • • ........ .,ını. 
- Bunu sôykmekle ncı kasdetmc!t şırlarını yı kattıl\ı )>adına ~östcril. bu suretle l>Utün dUnya.mn Proleter-

ıstiyca-Jar. diği, faknt kadının rnl"ndill tnnımn- lr.rln uıferlle koı kutulduı'l'unu , bunu" 
KornllO!: dığı yaz.ıl )·dı . tanıamııc Sl\ÇıTla olduğ'tınu, çtlnk ı 
- Ben adece Pa.vlo!un taleplerini E\•rak ile P ;pcn'in b'rincl mek- Sovy Uer!n bir ö!Uın, uu irıı hJt. , 

tekrar ederek kendisine iştirak edl· tubu Pllvlofla Korr.tlofa tercüme ya~ dcmokrasUerln yanında. yC?r 
yorum. eltlrllm:Ştl. Reis, tcrciiJnana, ikin. aldığını söylemiş ve söy enen sözlc-

MUddelumumt Kemal Bora: el mektubu tercüme etmesin. EÖY- riıı iCt.:.radan lb4ret olduCUnu söylr-
- Mahkemeden atalet mevzuıar U- lcdl. Tercüman bunları anlattık- m!ştir ,.r. en sonra da mahkeme : • 

zerinde konufulmıı.sına mUsande edil· tan sonrR devam cd imek Qzcrc bit.erin d nlcnmes.ne kıırar ''cnn,~ 
memesini rica ediyorum. celse tatil olundu. ve şahit BigUm Tokgöz çağ"ırı!mıı · 

Reis tercUmana: O<lııcl ret~ tır. Dr. Sen·er Klım!lin kızı olan D . 
- Kornllo!a söyleyirılz. Başluı iti- Saat H,30 do. ba.Şlayan jk,ncl cel· 1 ı;Um, 20 ·nşmdn oldııt;unu Myledll.· 

razları varsa söylesin. 1o~azlo. vnktl- sede lllt tahkikat .!!ırn.sırıdakl Korni· ı ten sonra yemin etml~ ve lfadeeiı 
miz yolc ıotım ve Pıı\•lo(un ifadeleri okundu. .şu şek ı lde tamnmlamı~tır: 

- Bir ÇOk dileklerim YRr<lır. Şim· Pa\ lofuR ~irkin J<ınotlı - Bonıbanın patladıgı l>Ün arl·ıı 
d'lik bunları söylemekten v·azgc;.tlm. 7.abıt VBI'akaları o".<unurken söz 1 dıışım Mefllaretle b rllkte Kav11i:' . 

onra tevkif sebebi bize vaktlle b:I- alan Pııvlo!, en·e ce yavıış ya vn.ş k~· i dere lstlkometinde yilrllyordult. Bi 
dlrllmemiş olduğundan ceza kanunu- nıı~urken b.roe~ eııab l~yor ve teı- den mlllhtı;ı bir Ş• y pallndı. Ben bu.., ., 
nun 108 lncı maddesi de lh'al olun· cUma.n onun st)zlerlnl şöyle tercllme ı bir tayyare hUcumu undım. Arkıı· 
muştur. ediyor: clıu;rma yere yatmasını aöyledfm. A· 

neis: Ben zabıtlarda sahtekarlık g?- 1 yaİ;'ll kalktığımız uıman biz de yarıı 
- Bu ka.bll lt.raz1nrını bil hare du· rUyorum. :Muvacehe esnMında b.~ l11nmı~ık. imdat i5tedik, orodnn 

ru~n esnasında blldirebllir. Şimd i Abdurrahmruıla otururken JCornilor .\farcşnl Fe\'21 Çakmak otomob ı ı 
başka dileği varsa onu söylesin. getirilmişti. Halbuki, zabıtta ben geçiyordu. Bizı otomobiline aldı. 

Kornl\of ~ka diyeceği olmadığını yalcrzken Kornllofun getlrlld ıı yn- ltcrkr.z hıfzıss,Cllıa nıilesse::cslne ı;tı 
söyledi. bundan sonra mahkflme kısa zılı, ayrıca bana Komllofun lher 4r.~1 turdü. 
bil' müzakereyi müteakip maznunla· SÖ)' edlğinl bildirml~lerdl. Ben de 0 Bu ıfndcdc.n sonra lk.nci şoför ş:ı.. 
nn taleplerınln red<llne karıır verdı zaman bu kend'tılne alt bir ift!r, de- hlt Fahri Uı;ar ~ağrıldı. sonra. mu. 
ve 1 numaralı doeyadaki evral<ın o· miştim. Bu sahteldirlıktır. Senetleri 11unları KornıX>f gtistererek şöyle 
kunma.~ına geçlldi. tahrif ediyorlAr. dedi: 

Alman bü~·ük e!c;l-.\nln mctıtıı1ıu Pıı.vlofun ı;özUnU keıen lllkim: - Bu hbdiscclen iki dakika evvel 
EvvclA Alnııınyanın Ankara. bUyllk - :UU s~ııet de~il. zabıt varakası- bu ndıınıı görmüştüm. &ıı istasyon-

elç!sl ı.·on Papenin mahkemeye gön- dır. dedi. Zabıt varaka.ııındn. yazılı dan nldığrııı bir mlişteri ile Kavaklı-
derdiği tarthl ifadesi okundu, bllyUl< olanların akai de iddia ed!leb lir. dereye çıkmakta idim. M.Uşter1 nı hc-

elçl mektubun<la şunları r.<sylUyordu: J>avlof y·ne plırh lddct: men llldı:tnden yolda ra.."4;eld ;ivn 
<- 24 şubat sabahı, yaya olarak - Fakat, dedi, buraya Jıorşey gôğsUnde kırmızı bir bez içine! ı;.a. 

ıkıımetgtı.hımdan sefarethaneye gidi· doğru yazılmamııh mt? niı bir ciflm taşıyan Omere ru e\-
yordum. Bana, re!l.kıı.m Madam Pa- HAkim: dlm. Bir korna ça~dım. Otomobile 
pen de refakat ediyol'du. - Belki diger zab• tlardıı. bu hııl balılı. B r :,ey şöyleıncdı. Br daha 

Te.m san.t ıo u s dakika geçe ıtal· yazı}ldır, dedi. Memurlar sııhte. çaldım. Yüztlmc dıkkatlc baktı. Ba
yan sefaret'hanesine yal<laşrrken, ar- klrlık yapmada.r. Sahte zabıt va. şiIÖ d.stcmeu ışarctı yaptı. 100 • 
kamızda ş!ddeUl bir lnfl!Ak duydum. rakası tutulmaz. Aksi fsbat edilir. 150 metre a~Tıldıktan sonra şiddetli 
Bunu mUteakip ~1 tarıU'a dü.~ünı ,.e sc düzeltilir. bir inflh\lc oldu, hel' taralı duman 
sol bacağımdan hafifçe mclndlm. Be· Müddeiumumi Cemil Altay a. kapladı. Biraz eonra duman sryrılın
rıimle beraber madam da düşmüştü. ynğa kalkarak: ca. yerde bir takını karaltılar gör-

Fakat çabult kalktık. Bu sırada - E!en.cilın, dedi, Pavlo! zabıt diinı ve vaka mahall'.ne yaklaştım. 
ıı~en bir taksiye işaret ederek der· varo.k.asının sahte oldu~unu söy. Yerde bir ayıık dunıyorchı. Pol sc de. 
hal poliee haber vermesini bildırdinı. luyor. Bu zaptı biı tanzim ettik. ınin &"ördtlğUm ınli~teıinin bu parça
Infiliı.k şiddet.nden kulak zıırlarım MU ... nnde ederseniz arkada~ım ce- Jam~n adam olma.eı ihtimalinden 
f!ddetle ınUteesslr oldu. Şimdi iyl ;şi- vı:ıp versin. bA!uıet.Um. Bcnı karakola cötürdUier. 
teıniyorum. Pavlof tekrar uzun uzun bk Bi!Ahare resmin! görtbıee Omen ta. 

Her tarafımra toz toprak iÇ!ndeyd. ~yfor söylüyor. mdım. 
Reis: 

Madamın elbi!!e!linin arka tara. ·-
fında, infilakta p:ı.rçaı.tnan ado- - B•z hlr söylüyoruz. O habre 
mın et parçaları vardı. Patlayan dcvc.m cd!'Yor, dedi. Ve P&\>lofun 
maddenin mayin c1nslndcn oldu- b 'r ı;abJt wırakasın.ın tamamını al
j!unu ve bir yere lfonuJmuş buhJn. madıjmı söylemesi üurir.e Mud. 

deiumumi muııvfn! Kemal Bora duÇunu zannettim. 
Sonradan tetkik ederek lntılA- ıunlnrı söyledi: 

~öddriammn foce1•ap 'erl,yor 
kın bizim G _ 7 metre kadl'_f ar. 
kamızdıı. old~nu ~!bit ettim. - Pav1of ağır ve çirkin bir ta-

İnfi~k sırasında kfı'tibem de 50 an·uzda bulunmu,tur. Cevap ver. 
d lt 1 men\.iz zuuri oldu. 8 mart 942 tn-

adım ilerideydi. Bu ısıre a 1l yıı.n 
sefaretiıaııcsi kAJ'lCtsı, infUAkı mH- riltli zaJ;ııt varakasında, terbiye ve 
t.eakıp !ki adamın sür'at~ klÇt~- ~:ıket mdelerindcn dışarı çı. 

k.n'ak, sahtekarlık yapüdı~nı !öy 
sını görmü~r.)) 

F•n F~ae ııorutsıı iki 5Ulll led~~ bu anda reis Sabri Yokias 
,.e cevabı 

yerinde dofru durmayan Pavlofı: 
Bundan sonra Müddeiumumi Ce t ~ dl - Dol:rU o ur, '"'ti• u... )"C 

mil Altay söz ..ıarak: ihtardn bulundu. Ve Kcınal Bor~ 
- Fon Papcn'in mnhkcmemlı:e devam etti: 

ikinci ·bir mektubu vardır. Bunun _ SnhtckArlık fiilini ncfr.et ve 
da Qkuıımasını lıotlyorum, dedi· ıstn·.ratılıı. kendtsi~ iade ederim. 

Büyük elçi bu mektubunda Ha- S&1n14; sıralarından cıBra\'O» L s 
riclye Vekfıletimlzin kendisinde~ lcri yük-~Hrkcn Kema.l Bora: 
sorduğu iki suale şu cevabı verı. _ Söyledikleri asılsızdır, dedi. 
yor, :öyle diyordu: .. ifadelerinin altında Abdurrahma-

al - Suikasd faili Omerin res- run da If:ıdcsi vudır. Oııa da so
mlni h&disedcn sonra gazetelerde rulabkir· Ayr:ca 13 martta ken
gördUm. Şahsını tanımıyorum. <}isine idr.a.ncmcnin verilmediğini 
Kendts!ni ~şka tıırafta g()rmedhn. aöylüyor. O tariht.cı iddı~anar.ıe ya. 

2 - Pnzar gl.\nlcrlndcn maada zılnl<i.llnı~tı k i, verilsin. Mi.Kl:ı!aa 
her gün sabahları saat JO da evim- hakkına hürmet elıru:!kle bc.raoor 
den çıkıırak yaya olar&k sdaret- mlic!afaa hududunu tecavüz etınt
haneye giderim. Öğleyin de eve !rinln yüksek makamla kendisine 
gelirim. Akşam üzzri de parka bildlrilmcsi.nl dilerim. 
doğru b r gezinti yapnrım. Madam Bu beyanattan sonra. Abdurrnh 
Pa;pcn bu gezintilerden çok hoşla. ban<.n nvukatı söz atmış ve adliye 
nır.ıı tarihinde bu kadar naıik hAdise. 
Framız !<e1areti memurlarından bir lerc az tesadüf edildiğini kayde-

.,:ıJtldln ifadesi derck evrakta mückkUinln de im-
Dundan .sonra, Fransız sefnre

1
t- zası bulunduğunu bildirml:ı ve: 

hanesi memurlarınd:ın Luhen n - Meıınlckct~m namına sahte
tahrlrl ifadesi okundu. Şahit bura- k~rlık idd·asrnı kendisine lı;de ede 
da ljunları anlatıyordu: : im, deınlştlr. 

«- Vak'a sabahı s:r:ıt l O u ıo Bunun üzerine ha!{lnı, tercil-
gcçc sefarethane boyunca . yür.ü- man vasıtasile Pavlota şoyle de. 
yordum. Büyiık cl~i de refikasıle miut,ir: 
birlikte karşıdan geliyordu. - 111 tcr.·ir ve ima.dl.ara. giderse 

Birdenbire bir infilAk oldu ve Türk ka.nunları mucib'nce buna 
mütcakıbcn Fon papcn'le t;>aya. cesaret edenler hakkında kanuni 
nının Yenişehir istikametine doğ- muıımelc yapılır. Bir daha niza. 
ru koştuklarını gördüm· mat ve m:ıhkcme ahkômına ria-

YaraJı iki genç kız da c-anhırD{J yet etıııczsc l>endisfnin hskkında 
feryatlarla k:ıçıyorlardı· Yaşlı bir muamele yapılneakıır. 
kadına ne olduğunu ~ordum· Bana Se birdeobire yumı~:ran Pav 
birisinin ölmü~ olduğunu soyle- lof, tekrar zabıt v:mıkasının haki_ 
d ·• kate uygun ohnadığ nı bildırm ş 

Toros oteli !':ılııtlerlnln ifadclcrl ve tcrcümclerln kendisine noksan 
Ayni dosyada 'Toros oteli .sahibi wrıldiğlndc,nı uahlsle, Kornilof 

Eminle otel k&tibl Halit ve Scy. hakkındakl sözlerinin, Rusya, b~r 
fettlnln evvelce alrnrı11s liadcleri tahnvvuı geçirmekte oldu!,undan 
okundu. belki Kornllo!un da, tahrikçilere 

Emin: dahil olnb~Icceğı ihtimaıınl ıı.klınn 
- Ömcri tS"nınıaın. bize bir gc. ı:c:.irdiğini söylcmi~tlr. 

F&hrl o\om<>bilin ~ndc Komi. 
Jof ve ~örle ba,ska. bir ada.nun da 
bulund\1ğunu bildZrmi§tit. 

Bu ifadeden sonra ~ Sabri 
Yoldaş saatin %2,30 olduğunu bll
d)rerek duruşmamn perşembe 
bah•na < busiln) btrak.ıkiraını .söy. 
lemt§tlr. 

Zeytinyağ ve sobun 
fiyatforı 
(Ba9ıarafı ı incide) (/) 

ecnebi madd il sıra. malı 85 ku
ruş, % 8 115it.li sa.bun~uk 1%,5 ku. 
ru~tur. Rafine yağlat· ıoo kuru:>. 
pirina yağı 65 kur~t.nr. 

Madde 2 - Bu :fiyatlar Edro.mit, 
Ayvalık, KüçUkkuyu ve izııntrdc 
muamelE" ve~si dahil toptaıı kap. 
~ olara.k depo veya mac~ sat·ş 
fiyatlarıdır. İkinci ·r lır)ptal>Cl kfı. 
rı VC1'11emcz:. 

Madde 8 - Kör!12 ve l'!(c bôl
ıesi hııt'ic:nde diğer Wi ~1 
bölg~Hıri merkezlE'.rinde zeytinyağı 
ve pirina ya ı fiyatları birinci 
maddede yazılı fiy&tlarm ~ünde 
oı.ma:ı:. 

Madde 4 - Birinci nevi kokulu 
çamasır sabununun azami fiyatı 
08 kuruştur. Bu fiyat yağ ftıtihsal 
bölgelerindeki sabunhanclerin top 
tr.n satış flyo.odır. 

Madde 5 - Bilılmum istihlak 
bô1çelcrinde zeytinyağı ve sabun 
azamı toptı:ın satış i'iyjU<ırı yuka
rıdaki esaslara göre tc.:;bit edilmiş 
en yııkın menşcln fiyııtiarına ve 
ambllllij :ınnsraflnrının hakiki na. 
kil ücretlerinin normal fire karşı. 
lığının ve % 5 istihlak merkezi 
toptancı gayrisafi k'1rınıl') ilCıvesi. 
ı.c bulunacııktır. 

Madde 6 - PcT&kendeci az.aml 
sııtış JıyaUarı toptancmın satış !i. 
yatlarına normal f;rc ka~J·ğının 
ve ı;tı 10 gayri.safi ı>er.ıkendecl 
kıirının ilivesi SUTctllc bulunacıık. 
hr. 

l\ladde 7 - .H cim esıt!una go. 
re yapılan perakende yag Mtıflerı 
8 ncı maddede gömernen tarzda 
hesaplanacak kllo satış fiyatların. 
dan S~ 10 dü!.ffilmek &Uretile peri!. 
kendccinin lıtrc fiyatları btllur.n. 
caktır • 

Türk - Bulgoi 
mü na sebatı 

celik borcu vardı. Kendisini Jılç Bundan sonra tekrar zabıt vn. (Ra~tıtrafı ı irwlde) ,,, 
görmedim. Ancak Öıncri otelde rakıı>ı okunmaf:tı bııslanmıştır. makalesinde şüy!P elemektedir: cT~rk 
Halltle Scyfet~in bilir! diyordu. Zrıb t varakalıır·ndao ı;onra da kc. - Bulgar mUnasebetlerl tarihidir, beş 

Halit de: .....:f rınorlr ı·ı okıınnmGhır. a9ırlık bir zamandanberi iki mem'c· 
- Bann bir ş.yakJtnbı ı;:rJslcrd - Tcl:rar söz nlan Pavlo! ise, sullmst- ket b rhlrlnl iyi tanımış \'C hirbfrln· 

ler. Bunun Öınere nlt olducunu den \·aıııflandırılan bu meselenin tah- dr.n cok ~yler öğrenmiştir. lkl mil
kııt'iyetlc tesbit ettim· Zire, Ömer, rikçiler t.aratındwı hll1.ırlandığını, bu kt.n Balkanlardaki menfaatler! ay
bu ayakkabıyı yeni \ 'dığı z~m.ın tahrlıtç ler-,n Sovyetle~ Bi~Hğlnln, de- nıdır. Bulgar - Türk dosUuğwıu boz. 
ayağını çok sıkıyordu . O ıtün bu mokrııajlcrın ve 'l'Orkıycnın dUşmanı mak lstıyenler rnuvarraı. a1amıya
yUzden ı:ıyağ nı dlnlcnd rmek için o:d~lctarınr, bunların halen mııhltenıe-, caklardır, çUnkü ttırihte bu iki mem
sandalyıı. ilzer'ııe u~atmı~tı . ., dl. ye geln:e~ten ~kurtulmuş bulur,du.kıa. leket biı·biı·.nfn yanıııda yaşaır.ak 
yQrdu. 

1 
rını, Ti•~ - :::io\•yet mllnasebetlcrını isln yarııtılmıştır.:. 

• 
l 
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iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemektıen sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi f1rçalayınız. 

Hafta nın lik; maçları 
Fenerl>ahçe Stadı: 
S. 10 Eyüp ·Galata. !H. R~at, Hay

ri, Salt; S . 12 Rami • Davutp,..a, H. 
Şekip, Mlleyyet, Rıza, S . 14: Beykoz • 
Taksim, H . Muzaffer, :SUlend. Fazıl, 
S. 16 Befiktll'I - Vefa, H. Feridun, 
Muzaffer, Mustafa.. 

Şeref Stadı: 

S. 12 SWeymaniye - Beyoğlu, H . 
Sel!ml, Nejat, Zek '. S. H hl. Spor -
Altmtuğ. H. Şazi, Bahattin, Necdet, 
S. 16 G. Saray - Fenerbahçe, H. Ad
nan, şazJ, Sela.tni. 

Askerlik İşleri 

ne,ıırta.., Askerllk Şube8inden: 

Yd. P . Tğm. lsmail Hakkı oğlu 
Nazım (937 • 453), Yd. P. Tğm. Se· 
lim oğlu Abdulhamit (25864), Yd. P. 
Tğm. M. Ali oğlu Avni Sav"' (43403) 
bu üç subayın acele 'ubemiZe mUra
caatla.rı. 

iıan ve beyan edertm ki : 
CİLD GIDASI OLAN 
BU BİOCEL CiDDEN 

ŞAYANI HAYRETTiR 
Ci!iin 11111.t iJti#.rı11d4 

olılu/111111 isµt ılıjor. 

n ol<torwn. bu 

Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli Emlak Sabşı Sekiz Senede 
Q/0 5 Faizle Ödenir 

s.ımıı • C:tn<il 
Muhammen 
Kıymeti 

Hasköyde Keçecipirl mahallesinde 61 arşın bir a.rsanm 
Halilbey ~okağında eski 11 yeni 31 tamamı 

sayılı 

Beyoğlunda BUJbUl maha·ıesinde De- Iki katta be' odalı kAr
reotu sokağında e~ki 57 yeni 22, 24 gir bir e'·ın tamamı 
No. h 
Bqfk~ta eski Abba!!la#a yeni Ci- Ev\.·etce :ki f!IV ve bir 
hannUma mahallesinde C:Jki Abba!la- arabalık halen üç ah.şap 
ğa yenl Akm~eşme sokağında c~k; ev 
10 yeni 44, 46, 4.6/1 No. lı 

Boğazlçinde Anadolu'hlsarında ctıki B:r buçuk katta dört 
Otaktepe yeni Sakabayırı sokağında odalı ınaahır ahşap 'bir 

60 

1000 

4000 

eski 17 yeni 3, 3 11 No. h evin tamamı 1600 
1 - Arttırma 20/4./94.2 tarihine rastlayan pazartesi gU.nü yapılacak 

ve 14: den 16 ya. kadar devam edecektlr. 
Ihale arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır. 
2 - Arttırmaya girmek !çln muhammen kıymetin ri1 15 şl nisbetin· 

de pey akı;esi yatırmak lA.zın1drr. 
3 - Arttrrma bedelln'.n dörtte biri peşin geri kalanı sekiz ıııenede se

kiz müıııavi taks.tte ödenir. Taksitler ı;ô 5 faiz~ tAbidir. 
4 - Taksitler ödeninceye kadar gayr:ınenkul Sa.ndıfa birinci dere~ 

cede Jpotekll kalır. 
5 - Bina ların fotografları Sandık da'hil :ndekl eRtış salonunda teş

hir olunn1aoktadır. Fazla tafsilA.t alm.ak i~in salona mUraca.at edillr. 

Emlak Almak İstiyenlere 
fsta.nbulun her semtinde her c;e~lt eml~k almak ve ~atmak ~n en 

kıea yol satıf s&lonumuzu ziyaretttr. 
Istenildiğ:. takdirde satılığa konan emlA.k mukabilinde miktar borç 

verileceği tayin edilerek ah\.kadarlara blldiril .r. Bunun Jçin iki lira ücret 
almır. 

Te,hir ttcreti : Bır liradan aşeğı 
da. on iki buçuktur. Ne satıcıdan ne 

o~mamak Uure Uç ay için bir Hra
de alıcıdan başka bir Uor&t alınmu. 

(3923) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

REKOR!Teminat markası dır 
Nen.s bir pirinç unu almak isterıenız baJrkatmwSan m uJt.aJck&ll 

"Rekor Pirinç Unu ,, 
lıırarla ı.teylniz 

250 · 500 ve 1000 gramlık ambalôjları vardır 

VATAN 

1 
KAŞELERi 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Ve Bütün Ağrıları Derhal Keser 

Sıhhiye Vekaletinin Ruhsatını Haizdir. icabında Günde 3 . ışe Alınabilir. 

lstanbul levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat İlônlar 1 
"\ 
1 

r 
1 
'---------------------------------) Aşağıda mahal ve keşif bedelleri yazılı tamir işler 18/ 4/ 942 

-

.ı..v • .,. - ........ 

RADYO 
Bu(Üllkü 

7,30 Program 
7,33 MUz.k 
7,45 Ajans 
8,00 Müz;k 
8 ,15 Evin s~ati 

12,30 Program 
12,33 Müzik 
12,45 Ajans 
13,00 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Müzik 
18,15 Zire.at 

takvimi 

Program 

18,55 Müzik 

19,30 Ajc:.ns 

19 ,45 Müzik 

20,15 Rndyo 

gazetesi 

20,46 Müzik 

21,00 Konuşına 

21.15 Müzik 

21,30 Konuşma 

21,45 Müzik 

22,30 AJaruı 

Z AY ! 
Karaaümrük nüfu:t memun:u

ğundan almış C>lduğum r il!us kA. 
ğıdımı zayi ettiın. Yer.isini çık•r
tı:ıeajımdan csklsin!n hükmü ol. 
madığtnı i!An ederim. 

Alemdar nahiyesi Çatalçeş.me 

.sokak 30 numaralı hanede 
H&tice lncesanıç 

SATILIK 
Satılık buz dolabı - E lektro-

Beher kilosu 95 kuruştan 55,555 
kilo sığır eti· alınacaktır. Kapalı 
zar!la eksiltmesi 17/ 4/ 942 cuma 
günü saat 15 de Yassıviranda as
keri satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. İlk tem tnatı 3750 lira. 
dır. Taliplerin kanuni ves ikalarile 
teklif mektuplarını ihale saattn· 
den bit saat evvel komisyona ver. 
meleri· (2714-4009) 

cumartesi günü hizal::rında gö;ilcrllen szatlerde pazarlıkla 1stek1L 
s '. ne ihale edileceklerdir. Keş.f evrakları He şartDameJerl her gün 
komisyor.de. görüleblı:r. İsteklileri n belli gün ve saatlerde kat'J te_ 
m· n2t1arı ve kanuni vesikalarile beraber ir.şa?t kom 'syonundan 
aJacakları vesika ile birlikte F .r.dık1ıda sa.tLD alma komisyonuna 

lüks marka, 3 ayak, Osmanbey'de 
Pazarlık Rumeli coddesl N-o. 83 Vildan Apl 
zamanı 1 kap cıs·;ıa müracaat. 

gelmeleri. 
Keşif bed. Kat"i te. 

Yap lacak nev'ı 

...,r. Kr. Lr. Kr. Sa3t D. 
--:8-::~-:-1--:6:-::0---:1-::2-:-4-:7,-;4-....=:l:.:O~JO fl DOKTOR ----* ı'lilteahhit nam ve hesabına 8.4. 

942 t!U.. nUnde ihalcal iHln olunan KU· ı 
çUkçekmece ambarının (5,618,868) 
kilo yem ile (2.979,631) kilo muhte
lif c;r..s erza.kın icabı haline göre i~- ı 
tif, t.ahmil ve tahliyesi mUteahhlde 
ait olmak Uzere vagondan ambara 
veya ambardan vagona nakli tahm 11 

ve tahliyesi mtınaka.saya konmuş ' 
tekl if edilen fiyat komisyonca ga! 
görUJdUfünden leltrar açık ek.siltmr.· 
ye ko::ı.muştur. Husuet ~artları komır 
yond'l gOrUlcbillr. Isteklilerln tekl· ' 
edecrklcrl fiyata göre komisyon<' 
muvafık görillenine ihale'JI yapılaca.1, 
tır. !halesi 24.4.942 cuma gi1nü saa' 
10 da yapılacaktır. Ta.Uplerln Ha: 

biyedc Yedek Subay okulunda satı:ı 
alma komisyonuna müracaatları. 

(2374 • 4462) 
,,.. 

4.0,000 adet deliksiz; infa.at tuğla.•:u 
a.hna.ca.l<tır. Paza.r1Ik1a ek.ıs Jtrııes; 

2'5/4.-"942 cuınartesi günU saat 11 de 
Gellboluda merk-ez satın alma. l<on1is
yonundo.. yapılacaktır. 1000 adedinin 
t:ıhm :.n bedeli 27 liradır. TalipJe:-ln 
belli valcitte komisyona ge!meteri. 

(2879 - H67) 

24 ton Kastamtnu rnaratelll pirln
ci veyahut diğer cins pirine; fiyat ml\
r kaba 'komlayonunun ve.rditl.'i liy&l 

Uzerind~n paza.rltkla satın alınacak- . 

tır. lhalesl 23.14/942 per~embc günü 1 

S2rayburr.u H~t. istim kazn.nı 

tamiri 
Gümüşsuyu Hst. çamaşır makinesi 
tamiri 

1821 87 278 28 11 

(2929-4587) 

Aş:a.ğıda clns ve mii<.taria.rı yazılı etler 17/ 4/ 942 cuma günü hiza.. 
Ja.rında yazılı saatlerde pazarlıkla satın ahna.caltlardır. Şartnameleri 

her gUn komisyonda gö!'Ulrt:ı!Lr. Istekli.lerin belli gUn ve saatlerde kaU 
tem :natları ile birlikte Fındıklıda satın alma ı.:oml !'!yonuna. gelmeleri. 
Olml l\Dkt.a.rı nıuh. bed. Kaıtt te. Dıale zan1anı 

Ton Lr. Krş Lr. Krı,. Saat DakJJta 

Srğır eti 
Iı::oyun eti 
Sığır eti 
Koyun etı 

s~gır eti 
Ko~-un eti 
Sıfır etl 
Ii:oyun eti 

200 
200 
lOO 
100 
150 
150 
100 
100 

Jf 

210000 
360000 
120000 
180000 
180000 
270000 
105CM 
165000 

26000 
40300 

10 
10 

HSOO 10,30 
20506 10,30 
20MO 11 
29100 11 . 

13000 11,30 
19000 11.30 

(2846_ 4385 ) 

A~ağıda yu:ıi ... ttıevad·n paznr la ck!ı'ltrneleri hir..a.l:ı.rınd3 yazıl! gün 
ve saatlerde Topkap: ı.ta!tepe.s!ndc~:~ ~atm a ma kon1lsyor.unda :rapıla.

caktır. Taliplerin belli vakitte % 15 tem!nat:arllc komisyona gelemeleri. 
Cinsi Mlktarı ihale gün ' e saati 

Kuru ot Kg. 40,000) 
Saman > 50,000) 
20 adet tornav.da, 20 adet ağaç bur· 
gusu ~ 

:.!12 kUo zeytini renkte yağlı boya .. ) 
6 ltlio neıft yağı, 30 adet toz fırtası ) 
Ran1l ve M altepe kı~lala.rında birtk
nti~ gilbre l!atrşı 
25 tondan Uç p:ırtl 75 ton ve bir par· 
t i 50 ton sıfır, koyun veya keçi eti. 

20/ 4/ 9(2 10 

17/ 4/ 942 10 

20/ 4/ 942 10 

22/1/942 10 
(2906 - 461~) 

\

saat 15 de Geliboluda ınerl<ez !!-atın I 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahm'n bedeli 14,6'.10 lira katı temi- , * 
natt 2.19S_ lira.d.ır._ T:ıliplerln getire- ı _ Gal,· ~o···u"ldu"'ğünden 40 ton . ~ .. JJa-ıtutpa~;a kışiası Cİ\rarında tah 
cek' en nümuneıerıle belli vakitte ko- koyuı-. veya sıg" ı• eli l'alıc•o•lu i .. '1 e m nen 490, Raml h:ışlası civarında 
misyona gelmeleri. (2888 • H76) 760 Sa.tın alma karnı'syonunda 20 855 ve Eyüpte 60 çift atlı araba 

1

. 'f 4 942 pnzartesl ~ünü saat 14 te blrikmlş gübreler arttırma sure
!ır1Utcahh!l nam ve hesab na pa- pClzarlı~a. s.ntın alınacaktır. tile ayrı ayrı satılac;;ktır. İhalesi 

D RF ANID IS 
CUd ve Zührevi mtltehassısı 

B~yoğlu Suterazı sokıı.k No. 5 
4.J'.i! apartıman 2 ci ka.t Tel 4373·1 

24 bakla ve 2 halkadan mllrekkeP 
2000 adet yerli zincir yular sapı pa· 

zarlık.la satın alınacaktır. Tahmil' 
bedeli 3500 lira katı temin<ltı 525 ıt

radır. Ihales! 18/ 4/ 942 günU saat ıı 
de GeUboluda. merkez sa.tm alma ko· 
nılo!iyonunda. yapıl&caktır. Tallplerın 

belli va.kitte komisyona gelmeleri. 
(289'7. ~7) 

* Beher ki:'osu 4 kuruştan 500 ı.o11 

odun p.!lZe1.rlıkla .sabn alınacaktır· 

lhalu. 29/4/942 çar~ba gUnU 03at 
1:5 de Kanı ıssker1 satın alma komi!· 
yo:ıunda yapılacaktır. Takarrür ede· 
cck (!yat ilzerinden teminat alına.c3i<· 
tır . Taliplerin belli vııklttc komısyo· 
na gelmeleri. (2898 • 4508) 

* Beller kilosu 4 kuru'tan 600 to• 
odun alınacaktır. Pazarlık.la eksilt· 
mesl 28/ 4/ 942 •~'.l gUnU saat ı6.so 
da. Kars a.skert satın aJma komtn"'C" 
nunda yapılacaktır. Takarr1l.r cdeC';: 
tiyat üzerinden teminat aJınacaktJı" 
Tal pltrln bell! vakitte komisyoJ1" 

gelmeleri. (2899 • 45091 

* 10/4/942 günU ihal .. l ' !An oıuıı"1' 
5 ton tuz ruhuna taı Jp çıkmadıfııı· 
dan tekrar pazarhfa. konmuştur. lıf\J'. 
hammcn bedeli 55 kuruştur. Ihs.Jt!

1 

20ı ! ı942 pa.zş.rte'l~ gUnU saat 14. dC 
t· 

yapılacaktır. Taliplerin kaU temı11ıt 
larile Harbiyede Yedek subay ol<J 

kilo s·ğır ct;r:e t zli.p çıknıadığın ... Me her gün komlSJ·onda görülebl. da Ramide askeri sat n alma ko- (2108 - 4518) 
huswıl clld gı- ., 

dasında mevcut 
olan Blocel'ln bü
yük bir itina ile 
seçllmlş genç haJ

1 

zarlıkla ihalesl ilAn olunan 121273 3 - Etlere til evsaf ve ;:artna. 20 4 942 pazartesi günü s&at 10 tunda komisyona mUracaatıarı. 

dan tekrar pazarlığa konmuştur. lir. mi~yonunda yapılacaktır. Taliple ... 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'!.- Evsaf ve hususi şatlarilc teslim 4 - l\1uhaınnıen fiyat 123 ku- rin gübreleri yerlerinde görmele_ * Jı;.1' -- mahalli, komisyond:-: görülüp öğ:. ruş, kafi temirıat 7500 liradır. Js. ri ve ihale saatinde komisyona A~aftda yazılı me.vadın pa.za.rll ı' 
ili k

.. t kl 'I · e1·-ntmelerl tatil günle•lnden rıır,·. 
r~nilcb r. Beher ııosunun mu. e · cr·n bcU: gi.in ve saatte gel_ ge!ineleri. (2935.4593) ~ • 
hammen bedeli 95 kuruıtm. İha. ıno'ori. (2930-458~) * her gün Topl<Jıpı lllaltepes~ndel<i •;. 

Adreo: Iot&nbul, TlltUn gUmrllk Kemerli So. No. 21 Tel: 2il97 

vanlardan Lstih- u....>....._.=_.:;.__;ı:._J 

sal edlldiğlnl sôyledl. Blocel cll· 
din derinliklerine nüfuz ve genç, 
taze ve açık olmak için kendl51ne 
lazım olan gıdayı temin eder. 
Meşhur bir Viyana üninraltell 
pr<>fesoru tarahndan ke,fedUen 
bu BİOCEL (penbe renlttekll To· 
kalon Kremi terltlblnde tam clld 
ensacını beslemek H;in tca.p eden 
miktarda mevcuttur Akşamlan 
yatmazdan evvel bu "-remt ve ga ... 

bahları da <beyaz renkteki) To· 
kalon Kremini kullanın12. Üç gün 
zarfında tenlnizln gayri saf mad
delerlnden, yü.zUnüzüu zayıflamış 
ve gevşemiş adalelert.nden lı:ur

lulmağa başiadı~ını göreceksiniz. 
Viyana üniversitesi hastanelerl
nın birinde Prof Dr Stejslcal ta
raftndan 55 ile 72 yaşlarındaki 
kadınlar üzerinde yapılan tecrü
beler netictsinde yüz buruşukluk· 
!arının altı hafta zarfında kaybol
duğu sabit olmuştur 

PARASIZ GUZELLİK KUTUSU 
Derununda f beyaz ve pembe> renk
lerdeki Tokalon kremleri ile muh· 
teli! renklerde Tokalon pudrMıntn 
nü.munelerlni havidir Ambalaj ve 
sevk masra!ı olarak 20 kuruşluk bir 
pulu aşağıdakı adrese gönderiniz. 
Tokalon servi.ll o - 'E Posta kutusu 
822. İstanbul •· 

VATAN GAZETESİ 
iLAN FiYATLARI 

Başlılı: 
1 i.Dcl oayfa 
ı nci » 
3 üncü » 
4 iinci • 

750 
500 
too 
150 
Si 

Sahibi ve l'feşriyat J..tüdUrU 
Ahmet Emin Y AL-'LW 

Vatan Neıırlyat Türk Ltd. ŞtL 
, Vatan Matbaau 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeH (24.600) lira olan muhtelif ebatta 13730 adet ç:. 

mento kUnk (27/4/9!2) pazartesi gUnU saat (13,30) on beş buçukta Hay
darpa.şada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zart usu
llle !atın alınacktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1845) liralık m;·-.'tıkkat teminat, kanunun 
tay:n etttğ1 vesaikle tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gUn ~a.a.t (l<i,30) 
on dört otuza kadar itomL<Jyon reisliğine vermeleri JA.zın1dır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4374) 

* Itletm~mlz 

Ieri çıkmamış 

mıntakası içinde bulunmuş olup bir senedcnberl ııahlp· 

olan 226 kalem muhtelif eşya açık arttırma ne satıla· 
cakttr. 

Arttırma 27.·1.942 pazartesi günU saat li de Sirkecide ambar önUn
de yapılacal<tır. 

l'!tekltıerin o gUn ve o saatle arttırma yer:ndc hazır bulunmals.rı il<ln 
olunur. (4107) 

)/.. 
Jıtuhammen bedc'.I 25940 lira o1a:ı 49 kıılem muhtelit elektrik m!llze. 

mesl 1 f6/1942 paznrtesl gUnU saat ll'i.!lO da kapalı zart usulü ile An
kara'da. idare binasında toplanan ~lcrkf:'Z 9 uncu korn'syonca satın alın 
acaktır. 

Bu iş.r g:rmek isteyenlerin 191 'j,50 liralık muvakkat teminat ile kıı· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tektiflerlr.1 aynı gün !!aat 14.,30 a kadar 
adı g('Çen komisyon re·s iğine vemleleri 1:1zımdır . 

Şartnameler para.sız olarak Anl<ara'da ?ııtalzcme dairesinden, Hay· 
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk şefliğinden t emin olunur. (i5.fS) ,,.. 

Muhmmen bedeli 29864.,93 lira olan muhtelit kereste 4/5/942 pazar
tesl gUnU saat 15 de kapalı zar! u!iulU ile Anltara'da Idare binasında top
lanan J.{erkez 9 uncu komisyonca eatt'l allnacaktır. 

Bu işe g.rmek isteyenlerin 2239,87 IJralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve t ekl!flerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen komisyon relsl.ğine vermeler! Uı.zımdır. 

şartnameler parasız olarak Ankara'da Jı.{alzcmc da.lresinden, Hay~ 
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk ı;ıefılğinden temin oıunur. (454.9) 

BOR SA 
15 NİSAN 1042 

1 
100 
100 
100 
100 

Sterlin 5,24 
Dolar 130,70 
İsveç Frangı 30,3 65 
Pczeta 12,93,75 
İsveç kronu 30,72 

ESHAl\1 ve TAHVİLAT 
% 7 1/ 2 933 Türk borcu 
traş 1 
% 7 934 Sıvas • Erzurum I 

l ı< 7 941 Demiryolu ll 

24,05 
19.50 
19,35 

Abone Ücreti 
t'llrkiye dalıWn'1e: 

Senelik 
1400 

6 &ylık 
758 

AyWı 

150 iL 
Hariç roenıleketı..rtte : 

6enellk 
%700 

6 •ylık 
100 

S aylık Aylık 

800 K. yokt'aı 

Gazeteye gönderlJ.-11 evrak dero 
cd.i.Jsln ecillmosln ladt oıcnmaz. Zl
)·MAdaıı me.'ullyet kabnl cdilmeı. 

lesi 22/4. ·942 çarşamba günü saat • 18 adet delik kazan tamir etti. kert satın alma komisyonunda. yırô. 
laca.lc.tır. Istektilerin komisyonıı 111 

10 da yapılacaktır. Tal'plerir. kat'i 180-0 liral 1k arRba. ınalzcme:si rileccktir. Kazanlar 17/ 4J 942 C'U-

tcnlinrtlarllc l!!!rb!yede Yed.ek alı:·acaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ma günü saat 14 te Beyazıtta Ka. racaatıa.rı. ...,e~ 
S 

~. k 1 d t ı k 17 " m 12 u .. 6 Arab:ı tahta.~ı. araba ma.ızeJ•· uvay o u u:: a sa n ama .o. ":I "'" g nu saat 1 ela Ç:;.tale:l- zancılar p3z.arır.ın münasip bfr 
m·syonuna. nıüracaatları. da asker1 sat'n alma komisyonun- yerine getirilerek pazarhğl yapı_ 

(2925.4562) da y•pılacakt•r. T al' pleri,., belli lacakt•r. Taliplerin b<!lli vakitte 

3I/3 ı 942 de ihale.:;i 113.n olunanı 
30 ton s~ bur.a teklif ed'len f ynt 

Vikittc komlsyonı:ı gelmeleri. pazar1ık yerine gebnelcri. 
(2938.4596) (2950-4598) 

2ı.H görül<iüğünde'1 tekrar pazar. *:••••••••••••••••••••••••••••• .. 
ıh konmuııur. tııaıesi 17 ·41942 Türkiye Ciimhurigeli 
cuma günü sto l 14 tc yapıla_ 1 

caktır. E\·saf ve husu~i şartları z· t B k 
komi,yonda giirülcb lir. İsteklllc _ 1 1 r a a an a Si 
rin kat'i teminalJar·ıe Iiar biyrljr 
Yedek Subay okulunda satın alnı~ 
kom~syoruna müracaatlnrı. 

(2927-456S) 

Jf-. 
Pazarlıkla 20 ton sade yr.ğı sa. 1 

tın ;l r:a.caktı r. Evsaf ve husu!il 
.'j~ıtıarı kom?!')'onda gôrülebihr.1 
Beher k :ıo~unun muhammen be
deli 165 kurv::tur. Asid · n azami 
dereC1?'1 8 dir. !halesı 20/4 942 ı 
pazartesi günü saat 15 de yapıla
caktır. Taliplerin kat"! temin: tıa. 
rile Harbiyede Yedek Subay oku. 
lunda satın alma komisyonuna 
müracaatlerı. (2042.4600) ,,,. 

Beher k !osu 85 kuruştan 
125,000 klo koyun eti kapah zarf 
la eks itmeye konmuştur. İhalesi 
1115/942 paz•rtesl günü saat 10 
da S .;.msunda as:keri satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İlk 

tcınilıatı 7968 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komiS')"Onda görülür. 
Taliplerin kanuni vesikal"irilc tek 
lif mektuplarını :Jıa 1 e saııtirden 
b'.r saat evveline kadar komisyona 
vermeleri. (2936.4594) 

* 2500 liralık ayrı ayrı beş kalem 

Kurulu' tarihi: 1888. - i;ermay .. ı: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 263. 

Zira.t ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28,000 Ura. ikramiyo vcriyur. 

.... 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız ta!arrur hesapla.rında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4: defa çekilecek kur'a ile q:ağı
dakl pllna göre ikramiye dağıtılacaktır . 

' ..ıet 1,000 ll r1'1ık 4,000 lira 
4: » 500 » 2,000 • 
4, > 2Ş() > 1,000 > 

tO :ıt 100 > 4.,000 :ıt 

100 adet 60 llnıJdc S,000 lira 

120 • 

160 • 

• 
• 

,,800 > 

3,200 > 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir .ııene içinde 50 liradan a.şi.

tı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takd.rde c;'o 20 !azla.aile verilecektir. 
Kuralar senede 4: defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyJt\l, 

11 BirtncikA.nwıda çekilecektir. 

araba tamir aJAt ve edevatı. . ,., 
-ııotoslklet kamyon otoınobıl 

' ' 1 
motörlU vasıtalar :redek pa.rç•13 r; 

(2909 - 4519 

* ~ 10/ -1/942 de ihalesi tlıbı 01un•• ı 
t;ter bin liralık 8 parti sıtır eti ,·;,., 
ayaktan sığıra t&1: p çılana.dığtı1 .,. 
tekrar pazarlığa. konmuştur. ~~1 ... 
ve hususi şartlarile tesLm rnBfl

81
,, 

korn !syonda görülerek öğrenlltb:ıe 
Bo.'ıer kilosunun muhanuntn bC $" 

93 kuru~tur. lhalesl 21 / 41942 rr 
gUnU saat 10 da yapılacaktır. -r:. ... 
le .. in kati teminatla.rile aarb1

• ,111 
Yedek subay oklfiunda s1Lt1" ıa 
komisyonuna. müracaatı-arı. '!{)l 

(2910 - 4!!- . 

Jf-. ""' . y& .. .50,000 kllO sığ"Jr, ltoyun ve ıt.JT' 
eti alınacaktır. Pazarlıkla eıcı;l 1··r 
24/ 4/ 94:2 cuma gUnti saat 10 dtı 11 1111~ 
kapı Maltepe•lnde askeri s•tı;.ıırı' 
kom:t;yonund& yapılacaktı r- _ı.:itt , .... 
r ln katı t emlnatlarllc belli ,~~fi 
komisyona gelmeleri. (Z939 -

t * e y•Pı Emlııöııil askerlik şubesind I' r 
rılacak su tes!satının p~11 

dt i' 
4/ 942 pazarle•i günü saat 1 \ir• ~ 
pılacaktır. Keşif bedeli 189 ıır• , 
kuruştur. Katı teminatı 28 ııtl" J 
kuruştur. Ke,ıt evrakı her rııı t"' 
misyonda görillebiUr. JsteıcUltstıJ1 t 

li güıı ve saatte Fındı"klıda s 
ma. komisyonuna geımeıer .. 4 ~s!'

1 

(293./ 

--------
iLAN 50 ~ 

ayE ktan \"eya kesilmiş sığır eti a~ 
}ı!)aczktir. Pazarlıkla eksiltm si 
17/ 4/ 942 günü saat 15 de Ça lol. 
eada askeri satın alma kom ;syo
nu~da yapılacaktır. Taliplerin bel. 
li vsk tte kom:syona gelmeleri. 

(2937.4595) 

20262 ve 181849 ve 1 81,~,ı 1~ 
yılı levazımı hcı rbiye a.ftl ılıflfld· 
se\lüm makbuzları kuı1ıs;tl,.r tı..,,.. 
zayi olmuştur. Bu ayn Y av• r1' 
ıunduklarında !star.bul ~ırııl, ~ 
taka depo Amirliğine te5 ..,., 
halde hükümsüz oldul<

1 

•••••••••••••••••••••llliR• J olunur. (2941-4599) 

• 


