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ı nci saytammcte. ' ~ua 

Bomba bidisesi saçlalarıaın dlin 
Aakarada mullakemesine başlandı 

Dahili cephemizin 
• • 

emnıyetı 

Suikast meselesinde Türk polisi; dahili 
emniyetin hassas, uyanık ve ahlgan bir 
bekçisi olduğunu fiilen ortaya koymuştur. 

Yazan: Ahm~t Emin YALMAN 
Dünya yüzündeki mtıleUeri ka.1 

•ıp kavuran kavga ve ıürtiltü· 
lcrln ~ serpinttlerini dün All9 
kara ağırceza mahkemesinde s&'· 
dük. Bunların karvısına Türk Ad. 
liyesi blltün vekarlle, bütün ta· 
Tafsızlığl)e çıktı. İlk ara6'brmala· 
tın ve sorgula.nn hepsinde beli
ren ruh şu ki, })iı;im için bu da. 
'V8da ancak mfb'bd hAdiseler var. 
Ve onlaı' da Türk kanunu ~!e
rile ve Insant öıçülerle cezai mes
ullye'i meselesi var. Türk Adli
)'eal ne tesir altıftd• kalablllr, ne 
de herhanıt bir s&blt fikirle taraf 
tutabilir. 

Milletler için buglln harlCt em. 
niyet davası kadar dahili cephe· 
deki cmn.lyetln de mühim b ir ye
ri vardır. Bu iki nevi emniyet a. 
rnsında hudut ayırmak lmktınsız. 

dıı: Sulkllf:d meselcş~d<> Türk 
polisi, dahili emnlyeUn hassas, 
uyanık ve atılgan bir bekçisi ol· 
ciuğunu fillen ortaya koymuştur. 

Bundan dolayı Türk vatandaşları· 
nın büyük bir fcrııhhk ve güven 
duvmaları pek tabiidir. 

So'kak ortasında öyle bir infilak 
oluvnr k i buna sebep olan adamı 
b 'nblr parça ediyor. Ortada et, ke
mik ve elbise kırıntılar:ndan ve 
knn pıhtılorından b~ka hiç bir 
emare yok. Hayali en geniş bir 

lk · nci lnönü zaferi in 
21 inci yıldönümü 

Memleketin her gerinde 
büyük merasimle kutlandı 

cinai roman muharriri bllc lpucun Dli .. 
dan ~ kadar mahrum bir hftdise n Emlnonli Halkevtnde yapılan merasim 

tasavvur edemez. Böyle olduğu Ankara, l {~.A.) - !kinci Inönü _ 
halde yırmı dört sRat içinde izler zaferinin yirmi birinci yıldönUmU bu ı ---·---------
keşfPdilml tir. Kırk sekiz saat için., gün saat 18 de Ankara Halkeı.inde M ·ııA Sel 
d<' maznunların heosinl, mevkuf çok kalabalık daveUinln lştlraklle 1 1 
l"örOyonız. f şin içinde ı;lhir yok. J..-uUanmıştır. Torene Istiklll marşı 
keramet ydk, yalnız bilgi var, ile başlanmış ve bundan sonra Hal-
rneslek sevgisi var. güvene lfıyık kevi Reisi lçel mebusu Ferit ceıaı 
surette çah~r bir Türk polis! var. GUven, ikinci lnönU zaferinin siya. 
Sulk&Ed vek'asına alt araştırmala· st ve a11ker1 ehemmiyeti ihakkında 
t•n icvOzfi mevdana çıkınca şunu bir konferans vermlf ve bundan son
l!Öreceğfz ki d.ünysnın en mu~f- ra ge.nıı;ler kahramanlık şilrle?"ini o
!'okivetll polis faalıyetleri arasın- kumufla.rdır. 
da si.ir'at ve bilgi bakımından baş Konferans ve ,urıerden sonra M!l
~er alabllecek bir hAdlse karşısın. it Şefimize alt ve bugUniln manası-
davız. nı belirten bir !llm göeterinnı,tır. 

Ortada bir takım deliller, bir * 
t:;ıL1_ 1 fA'·at huku- DDn 21 inci yılmı bUtUn memleke-"' ... emare er var, """ . 
ki mAna !le bir neticeye varıl. tin milli bir ı!Uharla lrutıuladığı 
tnış d ğlldlr B çok meraklı dra- Iklnei InönU zaferi, EmlnönU ve Be
rn1 ikei • u si bl hafta sonra yoğlu Halkevlerinde parlak mera.-o ne! perde ·r 
a,.ılaeak ve hakikatin sür'atle ay. simle kutlulanmıştır. 

Anıt - kabir 
projelerini 

tetkik buyurdu 
Aôara, 1 (Teleloala) - MD

li Şef ltırnet lnöail, bucb hra
berlerlnde ~ı.·ekn Dok~r Re
lik s.,.!am oldata haılde 8ersl e
\i'ae fıeşril eduek teı,h1r edtl· 
melde olaa aaıt kabir projeleri
ni t.etklk buyunn.,lardrr. 

rl•nlanmastna hl~t edecektir· . EminBnDI :~:;lv~d~ece btiytık 
Nt't'eede verilecek hOkmOn taraf· bır kalaba ı eıı unnıuş, ı.. 
'•ı bir hük" lacağına ve adale· tiklAl martını .müteakip Ev ret.el 
tin 1 um o zde yüz Yavuz Abadan bir açılıf &öylevl ver. -------------
d · Cllb! her ne ise, y\1 _.., bunu müteakip Zeki Eler Tt1 ere . ti n eğine ......... • r-
firn r.e •nde yerine ge r cc kUn, IstlklAl savasında gösterdiği 

diden emin olabfliriz. (Devamı S.: a SU: 2 de) -
----.._~A:hın~~et~E:nu:·a::...,:Y~A:L:M:::A~N.:._~--------""""'~~....,..--------

Şehir Meclisi, dün valinin 
bir nutku ile açıldı 

Vali ve s~lediye Reisi, şehrin 
umumi ihtiyaçlarından ve 

alınan tedbirlerden bahsetti 
Şcı,ı . .. ~~ 00 { a- liçüncil intihap devresinin 

ra saa~ ~ecllsı dun ogl~c~e~iy; , dördüncü yılı nisan içtlmaını açar 
lletsı d k'-- de Veli ve e baş ve hepinizi saygılarımla selAmla· 
lt o "'r Lütfi Kırdarın • 
•nlığı altında nisan devresi ilk rım· . 

topıaııtısını şt Bu içtima devrcsınde mC§gul o. 
v 1 yapmı rr. . T< en milhim mesele 942 

U"' a ı ve Belediye Reisi şehrın lacae:.ınızl b-•,."sinl tetkik milza· 
... urnı fht' ,A t mali yı ı u..," • 

illi ıyaçları ve bun .... rı .c- kabul etmek olacaktır. 
l n edeb.lmck için alll11ln tedbır· kere ve :...ı t k mad 
!?J'den b h k Bu"ünkü ruznamem•1; n e • 

86 . a ı;eden uzun btr nutu ., asc 942 bütçesi teş· 
1 l>lemış H nutkunda aunları SÖY. I dccılnf de es ~ n .,_ ~ Sü ı u) 
~"'lttir: (D~ ._. •• • 

Cripps nihayet 
Londraya 
başvurdu 

Hint kongresi komitesi 
henüz kararmı 

bildirmedi 

Cripps·in icıbmda bazı 
fedakJr/Jk vaadinde 
bulunacağı anlaşı/Jyor 

Yeni Delhi, 1 (A.A.) - Un1ted 
Press gayri resmi bir habere gö. 
re, Sir Stafford Crlpps, müzakere. 
!erin muvaUakiyetsiz.llklc netice· 
lenmeslnln önilne, ancak Hlndls· 
tanın müdafaası bahsinde Hintli
lere daha bilyük bir l§tirak payı 
veren bir anla~ma ile geçilebılece. 

(DeYa.ı: Sa. S; 88. '1 de) (-) 

Abdurrahman: "Kendim için ısrar 
ile idam karan istiyorum,, dedi 

Maeunl&rdan stra!Oe Atıdan&bman, Sllleynıan, K ornllof , .e Pa,·lof mahkemr. huzurunda \ 

kaldığı için Suç, teşebbüs ·halinde 
hakkında idam cezası istenmiş 

maznunlar 
değildir 

Aiıkara, 1 (Telefonla) - An.. 
kara Adliyesinin Yavuz davasına, 
At Saip davasına, Refet Ülgen 
muhakemesine sahne olan e~ırce
za dün de tarihi bir pa\-aya sah· 
ne olmuı, bIDUn dünyanın dlk· 
katı buraya çcvrllmlıtı.. Yerler sa. 
yılı olduğu ıi'çin Ankara Emniyeti 
icap eden tedbirleri almış, ancak 
halktan ilk müracaat edenle
re ve bir de gazeteci gibi llJ sa· 
hlplerlne duhuliye kartları veril
mişti. Ortalıkta çok lnt'zamh bir 
düzen vardı. Biitiln dllnya mat. 
buatı ve a~nsları geniş ölçüde 
temsil edilmiş bul,unuyor, yerli 
ve ecnebi fotoğrafçılar salonun 
her köşesinde vızlayıp duruyordu. 
9 buçuğu geçerek elektrikler yan· 
dı. Açılan kapıdan başta mahlce
me reisi Sabri Yoldaş olmak üze 
misi ile Müddeiumum.t muavini 1.çe: 
ri girdiler ve ayakla karşılandıla,-. 

(Deftlnı Sa: 1, Stl S de) X Ankarada blytHr bir a ilk& Ue takip edilen duru""1Jldan mn umi bir görünUş 

1

1 Baı • Almaa 
ı__ 11ar1tı 

Harkof 'fa 
Rus taarruzu 

Sivastopola da asker ve 
malzeme gönderiyorlar 

/limanlar • . Varna ve 
Köstencede vapurlar ve 
levazım biriktiriyor/armış 
Bükreş, l (A..A.) - O!t • Havas: 
Harkof ç~Teslnde son birkaç gün 

hUküm suren afikQnetten sonra Sov
yet zırhlı kuvvetleri üç istika.metten 
taarruza geçmiflerdir: Şimalden, ce
nuptan ve clofudan. 

Bu taarruz dttn &'ece yarısına ka
dar süren bir topçu hazırlığından 

sonra ?>qJamrftlr. Tazyik t:ıilhassa 
yanlara yapılmaktadır. ~as Sovyet 
kıtalan bir çevinııe için buralara 
tah~it edilmiftlr. 
şehrin ,ımalinde, henUz donuk bu

lunan Harkot nehrinin yukarı kııımı 
Ue Bjelgorod dem!ryolu arasında sa
v&l}la.r yt.niden ba~laml\ltır. Bu çev. 
tede .harekatta. bulunan kıtalar ce
nup • batı istikametinde tazyik ya
parak son Alman mllnakale lmkAıı
larını da kesmek üzere şeht'ln geri
lerine doğru gedikler açmağa çalışı
yorlar. 

Sovyet kttalan sayıca Ustun oı

malda beraber şimdiye kadar önem. 
il hlı:blr ilerleme yapamamışlardır. 

Bu bölgedeki tahkimli Alman hat
larında çok kuvvetli mlldataa mev
zileri vardır, cephedeki az değişi.Jc. 
Hk de bundan ileri gelmektedir. 

(9" .... S.: 1 Si%•> (-) 

Dün gelen haberlerin 
bafhcoion .,, 

.............. ~ l[__~z akı ar~' Sovyet, Anglosakson 
kaynaklanna göre il a r 111 . 

Tungu şehri 
boşaltıldı 

Laval Başvekil Bulgar halkı 
olmak Ruslarla 

İngilizler İravadi vadis; 
yolunu açtılar i s tem iş harp istemiyor 

Bohemyada bir 
kış lada Alman 

askerleri ayaklanmı~ 

Pasifik h~rp meclisi 
) istişari mahiyette 
) olarak top.'andı 

Vaşington, ı (A.A.) - Reuter: 
Vaşlngtoııdakl Fransa büyük el· 

çisi M. Hanrl Haye, Peten • Lava! 
görüşmelerinden sonra :Fransız hU· 
kt'.mletlnin durumunu iz.ah için dUn 
öfleden eonra Birleşik Amerika Ha
riciye Nezaretine gitmiştir. 

Dlplo:natık yollarla alınan h4lber· 
tere göre Lava!, B~ekillll< makamı· 
ili ıstemL7 ve Amiral Darlan'a yalnız 

mUdafaa nazırlığını bırakmayı tPldif 
eylemiştir. Şimdiye kadar Mareşal 
Petenln, Lavalln tekrar hUkômete 
girmesi imktnlarını incelemeyi red. 
dettiği maIQm :bulunmaktadır. Buna 
rağmen Vaşingtonda, bu vaziyet hak 
kında sarih hiçbir teminat verllme
di#i ve durumun karanlık devam e~ 
tlği krmaatı vard1r. 

(De\'MIU Sa: 3 ôli: 7 "'> ('1 

Sofyado Orfl 
idare mi ilôn 

edilmiş? 

Bataanda Japonlar 
şiddetli bir taarruza 

geçtiler 
Yenl Delhi, 1 (A.A.) - Blr

manya. muharebesi hakkırıda he. 

nilz resmi malfımat P.lınamamı65a 

Bunun sebebi 11/manlar da Çungk:ing'den verilen bir ha. 
berdc Tungu• nun tahliye edildiği 

aleyhine nümayiş yapıl- bildirilmektedir. Japon taarruzları 
masmı önlemekmiş be sündenberi fasılasız devam 

Ankara, l {Radyo Gazet..,sl) - etmi:ı ve Çinltler geri rekllınek 
Bulga.rtstanın Alman • Rus harb!..ıe "' 
ne dereceye :kadar iştirak cde(:<!ğl bi· zorunda kalmıfilu.rdır. Bununla be-
llnm!Yor. Jngillz ve AmP.l1kan lı:ay- rabcr Çin kıt'aları henüz şehrin 
naklarma göre BulgP ... ~ halkı Ruslara dolaylarında mukavemet etmekte· 
karfı yaptlacak Jıcil'pten memnun de- d!rler. 

gıJdir. Moııkı-vadan verilen diğer bir Londra, 1 (A.A.) - İngiliz kıt. 
hM>erde !'ıalkın Almanya aleyhinde 
nUma,;-ış!er yapmasının öııUııü almak aları şiddetli bir savaş esnasında 
lç!n Sofyada ör!t idare llAn edilmiş- Blrmanyada. önemli b ir yol olan 
tir. Bununla beraber Sovyet ve An- İravaddy vadisi yolunu açmışlar. 
glo Sakson kaynaklanndan verilen dır. Japonlar, bu yolu Prome'nln 
bu haberleri ihtiyat kaydllc telakki 15 kilometre kadar cenubundan 
etmelidir. tı~mışlardı. 

cet>ellunk Bombalandı Vaşl:ıgton, l (A.A.) - Harbiye 
Cebelltarık, 1 (A.A.) - Bu sa. Nczarett Japonların 13ataan yıı

bah erken saatlerde az sayıda rımadasında Amerikalıların mU· 
dUşman tayyareleri şimalden ge· dafaa hatlarının sağ cenahına ve 
lerek 9~belltarıl(a yak~aşmıfilar, Mcrkl.'!zine karşı şiddetli bir tal.l'
:fakat sur atle uzaklaşmıtı;n mec· ı ruza geçmış olduklarım bildirmek. 
bur edilm~lerdiı. tcclfr. 



t VATAW 

~ehir [~IZCIGoZ~ 
Haberlerı p ., . k Ati 1. k Mikadoya gönderilecek 

hediyeler haz;rianıyordu 
-~~n.!!.~t 1 ası 1 - an 1 

Mudurlugunde B ahar. başl<orketı diin~ :ı.r- Banar, ıerek Akdenizde ve..,.. kı lngiiterenin Atlanttk denizln-
blo>ıı yen! bir hız alaca. rek Atlantıkte Y111Rız denizaltı dek! vaciyetini andırır bir du-

Si- su • • st" m J ğını belirten ı>ropaganda!Ar d• faaliyetinden mi Jbaret k&lacak. nJınciedır. Yalnız .Japonyamn mü 
il l a iter gtlR bin türlü şekillerde ktıv· tır. Eğer Alm:ın yüksek deniz d&faa •ahası daha geniştlr. Sonra 

( 
Büyük mağazalarda, alışveriş eden Japon
lardan para almıyorlardı. Yalnız onlara im
za ettirdikleri faturaları, saraya gönderiyor
/ar, bedellerini de. Sultan Hamidin Nazi-

'ı ! 

ı Suçlu görülenler 

Dün tevkif edildiler 
İkinct sorgu h3kimlijinin Emni-

1 yet müdüriü&üncle yapılan suiistl-
nei Hassa kasasından çekiyorlardı. 

1 

mal tahkikatı sona erm~. maz. 
'----------------------------./ nunlar tevkif edlhniştlr. Emniyet 
. Bahriye Nezaretinde müstahdem 1 <Abdull_ah Biraderler), bu işe me müdürlüğü memurlarından Arna· 
lagilh. Vuds Pa.,ıı;.a, bır gün ~'!ö~yö mur cdıldi. ~ vutk&y komiseri Resmı, muamel•t 
"!od• ile bazı ·.ıapon zabitlerine zi. Fotofr•fçılar, ıemilere gittiler. memurlarından Osman ve Cemal, 
y•fet verdi. Türk bahriye zabit_ Hem gemilerin ve hem de grup ba- mütekait koinloer Nazım, polis 
lt>rinin de ıştirak ettii: i bu zıya.1'!t· l inde zabit ve nelerlerin resimleri- rnemuru Cevat, Necati, Necmi ve 
te, dostane nutuklar irat. edildi. ni çektiler. Yine Sultan Hamidin KudreUn mükerrer ve mevhutn 

26 kanunuevvel - Bugün Mös- emrile, istiyen Japon zabit ve ne.: şahıslar namına ilaveli bordrolar 
yö Noda. (Ertuğrul felaketzedele- ferlerinin (Abdullah Biraderler) yapmak suretlle cem'an 4050 lir&· 
ri jane komisyonu) nu ziyaret e. müe&esesinde meccanen resim çek yı ihtilisan zilnmetlerlne geçirdik. 
dcrek , facıadan !'Onra. gazetesi ta· tirebilccekleri e-emilere tebliğ edil- lıeri yapılan teftiş sonunda -anla. 
rııı fından Japon) ada toplanm~ o.

1

. dı ... Fakat bunlardan - zabıt ve şılmış ve ?t-filddeiumumiliğe veril· 
'an 18.907 frank miktarınclak! pa- nefer olarak . ancak on iki kış! re- mlştlr. 
a~ ı, fe1Aketzedelerın •Heler.ne sım çekUrdL Sorgu h3ktmliğirıce yapılan tah· 

\ ertlnlek uzere kon1ısyona teslim ı Sultan Han1it, Japonların terrı.lz· ı ki katta maznunlar bu sui1sttma]I 
••ti lığı son derece sevdiklerıni işit- muame!At memuru Osman ve Ce-

Bıı komisyona vcr:lcn. yalnız mişU. Bunun üzerine, Gümüşsuyu maHn yaptıklarını iddia etmişler. 
bu paradan ibaret dejildi. fmpara. kışlasının çarçabuk temfztenerek, dlr. Sorgular sonunda nerede ol· 
torlçc ·ıe JaPon prense~lerinin ve Japonlara tahsis edilmesi için emir duğu bilinmeyen Kudret müstes· 
:lif:c-r .Tapon ve erkeklerinin hedl- verdi. l na bepsi tevkif edllmlştir. 

ı·("Jcri de .komisyona . verilmiştl. j Sultan HRmidin bu emri halk a. Diğer taraftan tahJc.ik Amiri St· 

E<unlar felaketzede aılelerln ka. \ r~_sında şayi olur olmaz, ik.i açık- tatile teftiş ve mürakabe ı,ını lb. 
dınlarına ve çocuklartna tevzi e. goz hama.met bu fikirden ıst:fade mal eden bu suretle sahte bordro-1 
1i'ccekt ctme-k istediler. Bunlardan b1rı, Jarda zl~met vukuunun artması· 

27 Kanunuevvel - Bugün Sul- Tophanede Yamalı hamamın dlğe- na Sf'bep olduğu zannedilen e ki 
t~r. tlaınit. (Mikado) ya. gidecek rk de, Beyoğlundaki Asma1ımescit müdür muavi!ılerinden I>anfş 
h dfycteri razırlatmıya başladı. ham&mınm müstt"<'irl olan ikf Er. Yurdakul, Saliııhattin Korkut, es.. I 
Bir çok kıyn1etl; eşyalar arasında, ı ~nl ld! .• , Bunlar. doğruca. Japon ki Üçüncü $ube mtidiirU ~fehmet 
İ.:tanbulun fotoğra.f\a alrnm.ış en gemilerine giderek hamam kapı· Tanyeri. Emniyet müdürlüğü mu. 
bC'ci·I manzaralarırdan mürekkep !arının meccanen kendilerine açık temedi Fevzi ve Defterdarlık mu
b'r albüm de vardı. Bu albümün olduğunu !\Öylediler. Sonra da Ja- ha~ebe memurları haklarında tah· 
kabı, Tiirk mücellitliğinin ve Tiirk ponların kendı hamamlarına. gelip klkat yapılmaktadır. 
kuyumcuiujunun İt'r bediaıı ola_ yıkanacaklarını r•zeotelerle nan 
,.ltktı. etttte-r. 

* Hafk, btıoo. da alaka gö.,terdt. 
Kış, şiddetle hükünı si.iriiyordu. · Asker üniforması içinde gördükle. 

H··va kapalı ve soi;uktu ... Buna ri bu minimini miıafirlerin çıplak 
rağmen. halk kafile ka[i]e .Japon hallerini görmek l~ln bir çok ;;;srz 
"emilerinl ziyarete a-idiyor .. Japon l{Üç~üzler bu hamııımlara hücum 
ı:1b:t ve neferlerinin İstanbuldakl etti. Bu iki hamamcı, bu yüzden 

r:rıip dolaşmaları d.a devam edı· bir hayli para ele geçlrdt. 
:ı,:ordu. 28 ktlnunuevvel - Buğün cu· 

Çivi imalôtı için 

tetkikler 

Memleketteki çivi imalatının l 
arttırılması içln İktısat Veklletl 
tetkikler yapmaktadıT. Bunun için 
Sanayi Tetkik hey~ti azasından 1 
birisi tstanbula gelerek çlvl fab
rikatörleriJe görüşecektir. 

İstanbul - Ankara hava 

vetlenmek.iedir. İkt buçuk eyi kumandanlığı elinde mevcut her Amerikanın Pasifik denizindeki 
dolduran bu müthiş savaşın so- vasıtadan istifadeyi maksadına donanması çok kuvvetlidir. za_ 
na erme devrinWn. başla,.gıcını ya.rar bulur da Jcullanma.,Jcta fay· manla gittikçe büyüyecek ve kuv 
teşkil edeook olan bu bahar ve da görürse, saldırış hareketlerini vetlenecek olan bu donanmaya 
yaz mevsimi her t&ra.tta endişe yalnız Alman deniz sllAhlarından dayanarak yapılacak denizaltı 
ve sabırsızlıkla bekleniyor. Her beklemek icap edecektir. Alman. lt&<bi ile Alm,.nyanın şimdiye 
iki taraf 1Nı- kadar yaptılı ve 
har savaşı ~n yazan : bundan sonra d& 
kendi kudreti_ ( yapacağı savaş. 

::'r ~az:,,:;~ Hüsamettin ÜlSEL ~~~ıı!~ı~ 
ne yapacııtıt>J recede olsun gö-
bilmiyOl"· Eski Ba!ırlye M11ıtte.,.n :ııe &lm<>ları Hl-

Denizlerde bü zıın ıeleccktir. 
tün kuvvetile beliTecek olan ya buna karar vermedikçe Atlan· Amerikan denizaltı mürettebatının 
itkbaltar hareketleri, bugün tik dentıinde savaş yalnız deniz. Alman subaıy ve erleri kadar mu 
>çin en zi,ede Atlantik ve altı sil~hları ile yapılmıya mah· vafiak olup olmıyacağını henüz 
Pasifik üzerinde öldürücü ve kumdur. Bu hususta da üstün rol b!lmiyoruz. Muvattak olabllecek
korkunç hadiseler yaratacaktır Alman denizaltı gem!lerindedir. !erini kabul etsek bile Almanla_ 
Yalnı.z bu iki denizde başlıyacak İngiltere. Atlantik sahasında mü- rın derecesine varmış olmıya.cak
olan harbin blrblrlnden- tımami_ da!aa halinde kalabilmek için ça· ]ardır. Çünkü Almanların karşı-
le •YT1 ve dikkati çeker farklar balamaktadır. !aştığı vazife daha ağırdır. 
gösterecetini de beklemek icap Bugüne kadar Alman denizaltı 
eder. mürettebatının gösterdiği feda_ 

Atıantık denizinde mOtearrız khlık cidden takdlre değer. U
kuvvet, mihver deniz vasıtaları- zun b'.r harbin yüz bln tUrlü ma-h 
dır. İnglJiz deniz kuvvetlerinden rumiyctlerine tahammül ederek 
taarruz beklemek minasız olur. tabiatin en hırçın fırtınalarına, 
Buradaki İngiliz deniz kuvvetl<'- en zalim şartlar karŞ1stnda bık
rfninf husus! bir durumu vardır. madan, yorulmadan göğüs ver
'Üstün deniz ıllAhlarına ma.lik o- mek kolay bir iş del!lldir. Kilçük 
lan tnıiltere, bu denizde dilşırtan tekneler içinde büyük bir denizin 
Alman donanması He temas et. insafsızlığına üstün .gelerek ga._ 
mek istemiyor. Kovaladığı gaye yelere ermiye çalışmak, deniı:el 
Almanları semeresiz bir halde ölçüsile bej:eni10Cek ve imrenlle· 
bulundurmaktır. Atıantlk deniz cek bir başarıdır. 

harbinde üsUlnlUfll anc&k bu su· İki buçuk senelik harbin de>l-
retle devam ettireblltr. 

fnglliz donanması, ummadık ve 
beklenmedik btr zamanda Alman 
a~ık dentz donanmA!!.t1e kar~ılaş. 

madıkça kavgaya tutuşmaktan 

çekiÖiyor. İngiltere adasının ha· 
·yatf durumu bugün bunu icaıp et. 
tlrmektcdlr. 

durdu(ıu ve artırdıilı ıstıraplar 1-

çinde Alman denizaltı gemi1er1 

durmadan, dinlenmeden İngiliz 
adalarını sıkıştırmak için insan 
kudretinin yapacaıı şeylerin üs. 
tünde bir ferağatle çalışmıJlardır. 
Bunu görmemek insafsızlık olur. 

na 0n ç senedenberl Alman de
\br&I niz kuvvetleri bütün de. 

nlz!erde muhtelif şcklllerde çah~
malarda bulunurken İtalyan filo. 
su daima atıl bir vaziyet muha~ 
!aza etmiştir. Bunu icap ettiren 
düşünceleri bilmiyoruz. 

Yalnız haklkat olan bir şey 
varsa şudur ki, Akdeniz: deniz 
harplerine en çok sahne olacak 
yer isUdadında. iken deniz harp .. 
teri bakımından en sakin bir de· 
niz parçası halini almıştır. 

Akdenfzde son. sene zarfında. 

İngiliz donanmasının eksilen fa
aliyeti, İtalyan filosunun kuvve· 
tinden değil, belki Adalar denizi. 
ne yerleimlş olan Alman hava 
kuvvetlerinin cüretll hareketle
rinden ileri gelmektedir. 

B. ahar harbi her denizde de
~ nizaltı vasıtaları ile çok 

B u vaziyeti aynen Akden iz- jp aslfik denizinde de şiddet- ıiddetli bir şekll alabilir. Bakalım 
de de ııörüyoruz. İngiltere li muharebe denizaltı ıe- Amerikan denizaltı gemileri Al

filosu, ftalyan donanmasını ta. milerine inhisar edecektir. Bura- manlarınki ile mukayese edilebl. 
mamile yılgın bir hale soktuktan da tersine olarak saldırıcı kuvvet lecek bjr netlce alabHecek mi? 
sonra, bu filoya mensup büyük Amerikan denizaltı gemileri ola. Denizcilerin en fazla merakla sor 
harp gemilerinden mürekkep bir caktır. Japon denizaltı ıemllerl, dukları sual budur. 
deniz kuvvetinln dalma ortalıkta taarruzdan daha ziyade mildafaa Önümüzdeki lkt Uç aylık za
dolaşıp durduiunu gösteren hiç işini başarmak için kullanıla~ak· man bize bu sualin cevabını ve .. 

Japonlar, Kapalıı~arşıtian ve Mah ":'a o~dufui~:n Japanl&r Cuma sıe· 
!'ntıtpac:a y.okuşundan pt-k hoşlan- 1aml~gını gormiye davet edildiler. 
1nışlardı ••. Çarşıda, tuhafiyeci dük 1 Gemılere bırakılan nöbetçilerden 
klnlarına dolarak memleketler\ne . maada, bütün .Tapon zabit ve cf. 
,., .. tü k hattralar arıvoTlardı. · radt. Yıldı'! sıarayının önüne ı:ı:el· 
~:a=p&fa yokuşunda d~. r,por. ~il.er . Büyilk mabeyin daire~inin 
tatarın etraflarıfta t.opılanıyorlar.- onünde. kendilerine göı;;ter:Jen ye· 
Kurnaz Y•ht.Jıdiierlft kim blllr han· re dhdldtler. 

s cf~rler· başladı 1 

1 bir vakaya teıadilf etmedik. tır. Japonya, Pasifik dentztnde tıp recektir. 
Iata.nbul, Ank•ra.. Adan~ ~ Jeli.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~i );:ötelerden bttlup çıkardıkları Btı a kerlere. MöNö Noda dR 1$ 
bin tllrül ufak trlek ~lor i, k•- tırak •diyordu ve bugün 'Ik defa 
pt~ kapt!ll& alıyorlardı. olarak ba,ında, açık kırmızı renk-

Sultan Hamit, Japonların alış ve· le. uzun b!.r fes bulunuyordu. 
1 Ark~1 'lir 

ri~ ettiıklerl yerlerde slvU memur· 
ı~~ bulundurulmasını irade etmlş. 

zııt araMnda yapılması kararlaştırı- 1 Kömür fiyatları yenid :n 
lan hava postaları dtln .sabahtan iti-

baren ba.,1am.,tıır. l•tanbuldan .... tesbit edildi 
bahleyin 8.<f5 de kalkrnB.Bı 1Azwn "'g'e- Odun ve k3mUr nat'hının kal. 
Jtn tayyare havanın bozuk olma.sın- drrılması etratınds.kl tetk'ik1ere 
dan dolayı dUn ha,.ket etmemı..,.e I d d'I ktedı·r · evam e 1 mc · 
de Ankaradan ki.ikan tayyıu-e 9ehri- Bu tetklkler devem ederken 

G@la.XQJem 
Balıklarımız atlettir 

ti. Bunlar, hilf'klır e ... natlar tarafın· r 
d~n misafirlerin aldatılmalarına 

meydan vıermemektıelerd .. 

mtze gelmi,tir. Bugün hava mU11att ı m&n~al kömürüne y'eniden fiyat 

1 olduğu takdirde ı~tanbul • Ankara tesblt ('dilmiş, va'tond& ve kayıkta 
""' tayyare poAtası da yapılacaktır. 9 • k" .. 0 dükkAnlarında d& ·"• omu re 

H ll•ınet Feridun Eı'ln «B•lık 1 YAG DA VARSA.~ • 
mese1"81» etrafında bir rö. Bir Londr& telgrafma göre lt'an& 

portajını okudwn. Aı1<adaşmuz bu mühim miktarda wı. ve şeker gönde
yazıstod.a: cHususııe Bot&zl(.I suı ... rlknt,. Eter lnınh kon1,ularımrzda 

rıoın ktndbtine mab§U"I tuzluluk de~ Yat da. bolsa kendHerine • ttau söyll
r~ı burada. öteki bahkla.rın d11o ha- yebUt.riz: 

Büyük matazalarda, alış veri,s 
eden Japonlardan para almıyor· 

ıa,.d1. Yalnız, oolara imza ettlrdtk. 
l~r: faturaları, sarayı cönderiyor· 
lor .. bedellerlnl de, Sult~n Hami
d.in Hazinei Ha!llfl& kasasından çe. 
k yorlırdı. 

Kömür narhı var mı, 

yok mu? 
c:- Ka("a kön1ür atam~ 
- .A)K'ı ~" 20, sorll.f'U J&eo 

se.ld:ı htl('llk bayım'!' 

Ağır işçi addedilmi- kömüre 10,5 kuruş fiyat konmwı
tıt<. 

yenlerin 1 ir mür:-ca::. tı 
A&ır 1.)Çllerin miktarı ve kimle

rin agır işçi addedilebileceklerl 
i te!;bit edildikten sonra mUrettip

ler, kaptanlar ve makinistlere ni· 
san ayı için ağır işçi karnesi ve .. 
rilmemiştir. 

Hnftanın lik maçları 
rtkulft.de bir Jttzetle olmMmı temJn 

Paza.r ~nU birinci ve tkiınci ktl· ec.lermiş» cJlynr. Bu doğrudur, fakat 
me maçlarına. Fenerbahçe ve Şeref Bo""' . 1 bal ki ,_ 1 -~ı . . , ,. .. zıç ı arının eşsn. ~._,._ sa-
stR.dlarındn. deve..m edllecektır. 1 ~öl· · det'<" hundan delildir. Bir ba.hk~uu11 
genin bu nıa.çlan bildir.en teb ığint bana söylediğine J'Öre bu le~:ıetl d~ 
aynen a~ağly& alıyoruz. Kuran ii.mlllerden en mühimmi balık· 

T•~enerbalH;e StıWh: 
Jarımızın atlet ohna..ı.;rdır. 

Saat 12 Unkapan - Alemdar. H: 

- Ununu Tar Mtf 
-Var ... 
- Şe'keıialz var mı'!' 
-VaT ... 

- Yatınız da VM' 1t1rf 
-VM ... 

- Ne duruyol"h.1t•z ka~, 
bel,... yapın da &ftyeile yeyiıı. 

2-t--

On kelimede 
koca bir tarih 

A tatürk f<>k btlyllk ukenll, 

çok büyük devlet adanuy
dı, çok bllyiık lnkdal'(ı idi; fıı.kat 

ayni zamanda etsiz bir edip ,.e ta.
rih~lydl. 

- Bir Osınanh de,·Jetl ve bu dev
letin bir inhitat de,.-resl vardı. Bu 
de\·renln ilk günlerinden be.fbya
rak Ot;manlı devleti, «Yeflıl Neıftai 

Jftimayun• Jarıru her ,eyden UstUn 
tutan ld"""I• e !leflh padişalılaruı. 
elinde, dlfj görtlnilşü ı;06tu!111 ko

ca bir rınar gibi ~- çtlrilye rtı
rllye M~rtrtlyete -r dayandı. 
Me,rutlyetten Mnra her fırtına ko
ca atacın bJr dllılou kopardı. Ntha-
yet Ummnl Harpta 808r& sıra göv
deye geldi. Gö\-deye il""1 kurdlar 
onu dıtartdao da kemJnneğe bef}Ia
dılar. Koca at-on kurtulmaı;ı tt
mıt edilemezdi. Fakat Bilytik Ata
törkün lda.....ınıde kartul8' sa•atı 
yaptldı. Inönti 7.&feri dış kurtları 
tem!Uedl. ıs. ,...,._ 8001& p-
- il) çtirilkleri ayıklaudı ve yı
kılmak ör.ere olan ağ1lC& - ve 
c11ne «Ttirldye Cilmbarlyetı. aı;ı-

lamlı. Aşı - ... «Cllınlıurtyet. 
fidanı ~ ....,..... köl>ııe

nln yerlnde •l*i!t- içi özlü, ck
şr nulka.vim 'bir ~ belirdi. 

~: Çü..-ıt o.ı-Jı ctev
letınl bug"llnkil oağlam TIUldye 

()ilmhuriyetıı -.... ~ lıtönll 
uferidlr ve ba Uıferin kafuwn.aoı 
da Atatürküıı etl yorkıa --,ı 

-~·dır. 

.şlmdl k- - - ve 
yılları dolduran lıütiia ıı. tartN ııa-
cliselerJ, önemll ..-11er.htl .Wlrt
mek .,.nıie ea ı..a Iılr fOklNe Y"' 
Z(A.[Z ••• 

- en değerU bir edip •<> ta
rllıçl, en "'l"tı b"f oa 1&yta J'Uftl&• 
dan lltçMr M' tf8de el eı 

Fakat bir tek -· .,,.S edip 
ve wı'Ilu;:I lltiyül< A-; lılr mu-
- fdA.ketıeıinl, ....,_,~.ı

... ızlıraplannı, --a, .... 
trorlııl- te...tn eden -ı. o 
merl - tınnet p._., oıı k&

ıtme, tam "" kelime llo - -
retını eöof.eımlflilr: 

«Shı orada yolnız dllıjlmaa ıletll, 

milletin - - .. ,_.ıi
nlz.• 

Bu.,. °""""' btu,ıka lıtuıcl ... ve 
tarihçi ~r 

KÖR :ıtADJ 

Matbuat Müdür 

Muavinliğ:ne NureHin 

Artam tayin edildi 

Ank•radan verilen bir ı.ere 
ı:öre Matbuat Umum Müdürlüjü 
muavinliğine Ulus gazetesi mu
harrirlerinden eski gazeteel an:ıı. 

daşımız Nurettin Artam tayin edil 
mişUr. 

Arkadaşımıza yeni vazlfeoinde 
de muvaffaklyetler dileriz. 

Doğum 
Trakya Umttml M'Ufetıı,li#I tıct.ısat 

Mllıjaviri ve mıntakL Ilctsoat m11dllr0 
B. .Ali Alsn"t'ın 'bir ltız çocufunuıt 

doğduğu seYinçle öğrenltm~. 

B'r çok kiic:lll< Tllrk esnafları. 
,.c ~eyyar satıcılar ı~e. mılli mlı::a

firpervelik gıtyesr güderek. Ja· 
t"On]arıh beif"ndik1eri !':eyleri der. 
hal kendilerine hcdl~·e ~diyorlar .. 
bı hamlycth fakirler, devletin ve 
m ı~ttn mis:efirlerfnl memnun et· 
n1'k dn kendi küçilk sermayeleri
ni tehlikeye ko:ı,..maktan blte ~e. 
klrm':vorlardı. 

ftu ~örli51neyi, eskitti JiM kö
n1Ur<.-U dükkin1arının 1~hıJdann
da d,.jil, sırtlarında doN birer 
kömür fu,ally1e her bemtte ~
kak , okak dolaşan ytıof 'lH'(Ull-

t'u1arla. luttk arac;ıtnda her J:iin, 
her saat he.ınen hfmen bir gotu. 
muz; Jıı:ıMiyor, kinıimk güJü.,yor ,.c 
klmbnlz de •hılrletriyonn: ...• 

Kaptan, mak~nJst ve mürettip_ 
1 !er Vllhcte müracaatla kendilert-
1 ne tekr~r ağır işçi karnesi veril· 
1 meslni istemi~ler, bu dtJcklcrt An~ 

Reşat, Münir, Zeki; Sut 14 Tak
lllm • SUleyma.ntye, H: Muzaffet', Rı
za. Salt; saat 16 Vefa - Fenerbahçe, 
H: Feridun, Nihat, Btilent. 

Bunu, bBhkçının ıı.öylediğl tarzda. 
anlatayım: Boğ~1nde çok kuv,·et-
11 akıntılar \'ardır. &.-azı yukarıya 

doğru tıkan ,.e)·& sürllklenitJ gitme
mek bte,yt-n be.hkJa.r bu akıotıJarla 

dahni bir ırnücadele blltindedl:r. Ba 

TIYATRO MEVSiMi Yavruya uzun öm.llrler -.e menlik· 
ter dileyerek ana ve baoanrınr kut· 

:)Mir Tlyu.tl'Otıiu draıın kıliiıml e\""\ieJ. 
tutarız. 

:J7 kfır.unuevvel - Sı.ıltan He· i 
·ı1it. J,,.oon Rf'mtler!ntn iC:: ve dış 

ku:ımlprının rotoJ:raf1arını aldır- r 
nı::ık istedi. Sara:vın fotoğraf('tsı 

Çör çilin he kC' re le se vg 

ile mu'.rabelesi 1 

a Jtg-Ut~rc Ba.,,.e4clll Ç..Or\·ll'de 

O aldı~• nıeıktupları C.C\ ap ... ı.ı bı· 
ra.kma.1ntt.lc illeti \ arnuş. Kırk ı,ı o1· 
~ M' '.\'&par ıapsr: AJdı~ı mektupla
ra ce,·ap \ermeık 1'1n \.akit ayırn·mn,.

1 Btr Pn ıtlyasi nkirlerine dü!fman 
bir adaın gayet terblyMl-ıce hlr mek-

ı 
hıp yaz&rak kendisi hakkında.: «Y•-

lanc·ı, kahbe, haydut, katUıt tabtrle- 1 
rlnl kuHanrr. 'lektuba bir de nıanzun1 
hk·h· leffeder ki, ÇO~n tota.r yeri
ni t:nra.kmryornuı.'?. 

B. ÇörçU m('ktuı> ~ahlblne ~ıı ce
vllbı ya.zrl\IŞtır: c'tektuhunuzu at~tım. 
Bana karıı !ert li._an kuH-.yor8Wluz.. 
llllk•ızlık ve hakıretlıı en Heri de· 
rec.:eHtne ftrryoNtunuz. Fakat btma 
ragnıen bef1 'lıl7:(' k:u·~ı "'e' gl duymak~ 
tan lcepdimi alaın.ı)·orum. BelH ki Jl&.. 
tamun ı1111\a1.enee1 00-1.uh. htr kaç 
tabtaaı ek~ik, .. lDlan böyJeleriııe &eı:• 
maktan Ji:endtaı alarntyor. ~e\ı;-i ı""' 

1 
mtrl\anlet hi,.,iııin öı. ya, ru"iUtlUI.» 

;,ERÇE 

karaya. bildirilmiştir 

Şeref Sladı: 

Bunu btr okurU1nu-z yazıy&r l'e 
ı..oruyor: 

- Bu \aı.l~e$:t.-, narh111 varlı

ğına laanrnak De kendi kendln1tzi 
aldatma.ktB mba nHir acaba! 

1 
Oğretme n okul"orının 

sömestr fatil'eri 
Öğretmen okulları dün sabah. 

tan itibaren lkıinci sömestr tatille-
rine ba~lamışlardır. Rum okulları 
da paskalya. münasebetile pazarte· 

..,_ ____________ _, 1 si günü tatil yapacaklardır. 

Saat 10 Anadolu - Dcmirı<por, H: 
seı~ı. Fazıl, Hayri; saat 12 HOA.J -
ısttkl&.ı, JI: :Mustafa., Halit, Ru~cn, 

saat U Altıntul!' - Beyoğlu, H: Şazi, 
Necdet, Ba1\aWn i ıaat 16 Beykoz • 
Galatasaray, H: Adnan. Şe-kip, MU· 
eyyet. 

mücadele onların \·ücudllnl, ldmas 
eden bir atlet g"lbi kııvvetlendlrlr ve 
güzelle'}tlrlr. Bofır.zlçı balıldarırun 

etleri, durgun denJzlerdekJ bal.adar 
rın etleri Jlbl pvşek deitl, sıkıdır. 

On.lara buluruna~ lezzeti veren ...,.. 
hca şeylerden biri de budur. 

ki gece mevsirnln &On temsillnl ,·er

...., wı -ı.er Y'"" tali.Jtue ~
nı'9'ar. Meveimtn c:Pal'b He kapan
matJt tıyatrıonun kasası •e at'tf~t1erln 
ceplerJ ~in bayırlı olur ve bu ho.yrıA 
barflaJtllcınt da sevimlı arttstlmlz 
Ra~an 4 Nisandaki Jii:blleslnde Jdri\k 
eder ı..,aa1111ı .•• 

TATLISERT 

ONMIYEN ATES 
Tefrika No . 13 

öılcrin1e devam ediyordum: 
- Ne bahtlyarsınız beyefcrı<!i? .. Ta· 

bi&tfn bu enfes sahnesini Mrcün tema. 
sa ederek yaşamak ... 

Fakat kocam, birdenbire söıürnü. kes· 
ti: 

- Her san'a.tkira nasip olmaz diye· 
cek•in, değil mi? Vallahi ben <ie o fikir. 
deyln1 ... Eier günün birinde i~en çeki· 
lirsem; ben de üstada komşu gelmek 
niyetindeyim. 

i.tstad gülerek •Ôze karıştı: 
- Siz yapamazsınız. Alıştığ:•nız ka· 

labahk hayattan ayrılamazsını7.. Bu 
hücra köşede yasayabilm,.k için herhııl_ 

de uzun bir alışkanlık ve büyük b:r fe
ragat 18zım .. dedi. 

Kocam, neş'cli bir çocuk JıtıaHAi al· 
mıştı. üstadın söılerrni yarıda bıraktı: 

- E vallahi, senin gibi de yacranmaz 
i!Btad... Eski Bizans ma.nastırlarmı an. 
dıran, lıerkeslcn uzak ıssız bir lı:Öfe •.• 
Sen {1e bu 1ssız manastırın münzevJ kö· 
~esıue çek!tımş çilekeş bir rahip gibi-

Ya.ıan: ismet ZIYA 
sin. Bir ırün deı:il .. Beıı gün değil ..• Bir 
sene degll ... On sene degil ... Mabet, de
dim ele aklıma geldi .. Perihan! .. Sen git 
de üstadın yazı odasını gör.. Şapr ka. 
lırsın .. İşte bütün dinlerin ha.şrolduiu 
hakiki mabet orasıdır. Galiba, benim de 
çocukluğum tuttu. Başımı üstada çevir
dim: 

- Çok merak ettim Bey(endi. ,. Eiier 
o mabedinlzln mahremiyetin! lhlAI et
mezsem, kapısından bakma.ma izin ver ... 
mek lütfunu esirgemeyiniz, dedim. 

tlstad. daha h~IA !&km gülüşlerine 
devam ediyordu: 

- Müba18&a ... Emin olunuz ki müba-
lağa ... Hiç bir Cevk•ladelik yok Hanım. 
efendi... Maamafih, mııdcmkl arzu b\l· 
yuruyornunuz. 

Derhal yerimden k:tlktım. Bonimle 
beraber gelmesi için kocamın yüzüne 
baktım ... O, a.Jdırmıyor. Koltuca yatar 
cibi uzanmif, sigarasının dumanlarından 
yükselen hele>0nların balkon kapı~ından 
gelen rüıı:arla dağılmasını seııredıyordu. 

'Ustad: 
- Buyurunuz. 
Deci! ve açık maun boyalı çift kano.Uı 

bir k•ı>ıya dogru ilerledi. 
}lenUz tanııtığım bir erin.~! yalnız ba

şıma takıp etmeyi biraz uygunsuz bul· 
dum· tl'stad görmeden derhal kocamın e. 
Jioden tutup çekmiye, onu da beraber 
stlrilklemlye mecbur oldum. Çift kanatlı 
bir kapıdan büyücek bir ııalona girdik· 
Sed@'fli takımlarile bir anda göze çarpan 
ve eski şark saraylarını canlandıran bu 
<al<>nu çarça.buk geçtik. tl'stad, glrdilimlz 
kapının tam mukabrıtndeki kapıya doğ
ru yürüdü. Elini billur topuza uzattı. 
çevirdi. Kapıyı açtıktan sonra biraz ge
ri çekildi. Geçmemiz leh ·bize yol verdi. 

PerdelerJ· yarıya kadar inmiş olan bu 
hafif loş odaya ilk adımımı atar atmaz 
P.deta sersemledim ve bir an durup etra
fa göz gezdirir gezdirmez hayretimi giz. 
liyemedlm: 

- A ... Nihat, ltiç te müb&l(ıta etme· 
mi'ş llslıtt... Burası h•klJıaten, bütün 
dınlerin ha~r ve neşir olduğu esrarengiz 
bir mabede benziyor, dedim. 

Geçtiğimiz salon kadar büyük olan bu 
odai-ıın süslü tavanından, Bi'zans, 
Arap ve Türk stılnde rengArcnk kandi'l. 
!er sarkıyordu. Duvarlardaki bin türlü 
ew& ve e~kaJ karşısında şaşaladım. Bun. 
!arı nereden tetkike başhyacağ1'11lı bho 
türlü kcs"tiremiyerck, gözlerlm şaşkın 

eıra.rta dolaştırdım. 

Duvartard& insan boyu büyilk!Uğün
de muntazam ve cllA!ı raflar sıralanı
yordu- Bunları'ıl ~de, rengirenk kıte.p 
ciltlerinin yaldızlı tsimlerı parlıyordu. 

Ka.pının karşısında, girift Arap har!
lerile yazılmrş büyük bir levha ... 

- Bu, ıwdir Beyefendi? 
- Efendim, o levha, pederin e<>k kıy_ 

metlisi• idi. 

- tl'zerindekJ yazı? 
- (Hikmetin başı A'1alt korkusudur). 
- Şu tablo? 
- Dayım yapmış efendim ... Validem 

bu resmi çok severdi. Şu tepede gördü
ğlln!U köşkte dünyaya geldie;nı söylerdi. 

- Hoş . . . Çok hoş bir manzara ... 
Merdi-venköyünün b•r köşesine benziyor. 

- ZekAnızı tebrik ederim Hanımefen. 
dl ..• Bu tablo, hakikaten Merdlvenkö
yünün en giizel I:ıtr köşe•idlr. 

Artık sustum ... Nihat ta sUStıyor, ki_ 
tap raflarının önünde dolaşarak ci1t!crin 
arkalarındaki yazıları okuyorcl11. Ve l>cn 
b>ı derin mabet sükutu içinde, gözlerimi 
miitemadiyeR sağa, sota çeviriyordum. 
Kitap raflarının üzerinde Ul'e devrine 

alt bir tablo ... TopkLpı sarayının kapı
sındald Üç(incli Selimin yaflı boyadan 
yapılmış muhtetem çeşmesi. .. 

A.fkuı var 

-TAKVİM 
2 NİSAN 1942 
PERŞEMBE 

AY 4 - GÜN 92 - K- Hi 
RUMİ 1358 - MART 2t 
HİCRİ 1361 - R.ebliilenel U 
VAKiT .UVALi SZA!'d 
GtlNEŞ 6,42 11,08 
ÖGLE 1,18 5,44 
!KİNDİ 16,53 9,19 
AKŞAM 19,35 12,00 
YATSI 21,08 1,33 
İMSAK 4,59 9,2~ 

Nohutlu paça yahnisi 

~t .ıe...ğ'mıız - .ııııır-< 
IE::aederiz kl keçi eti olrrl9"1• 

koyun eti ol. mı diyerek koyu....., ı,...

retlerlnl aranz amma.. ueta ~r 
blıe keçiyi koyun diye yu~sr· 
m~, o da ba~1<4... Paça al&cağtJJll'.I 
zaman keçi paçası at'arız. ~nkÖ e" 
iyi •tiJ VO yağlı - ke(1i paı; .. ıdıt• 
Ben de dün Balıkpaza.rnıcla bit~ 
dlikkıln ııe-•dlkten sonra s;tifliılll'> ;ıf 
ayak keçi paçası bulal>:Jdlm. ~
dan temlLiiyerek ıslatıtnn ve bU si-' _ ..... ı-
baJt pljlrttlm. Oğle yemeğine -- • 
lu yahni yaptun. Ak~anı yenıej'I" 
de dondurdum. Her lklol de ÇlJI< il'"' 
zJz oldu. 
Okuyucuların, be.ne, yapttfın 1~ 

metin nefuellnl nereden bUtyo~ 
diyeceklerine enılıılm. Çllnlril 
bir glla ...veıııen bahııedlyol'WP· 

EV~ 



t - ' - 94! 

Ask::ri durum 

C '\~zan~ 

ı~aa BOR_~!~J 
Doğu cephesi: 

Jnl&ndlya cııpheslnde Rus-F Jar, tabur gruptan hallndr. 

rmn"Z.11 1ıaarnn:lara ooo:ladılar; Rus
lann aıtd mıı.ks:ıdı, Alman - Fin 
krtalannı l\lurnınnsk Unıanındıut 

mümkün olduğu klldnr U7.tlğn Ur
nıcl;:, Anıerika - Jııgiltcreden bU ıı

nıana gönderilen .malzeme !i6\ klJ a
tını t.aımunfJe emnlJet almakhr. 

Lenlngrad bölgeı;lnde RUlilar bir 
kaç gün ÖIH'.e Xm gorod - Lfonlngrad 
demlryolanu bir nold.nda ke11mlye 
ımn'&ffak ohnuşlarılı. Bu cephede 
yenf bfr hareket yoktur •• :Fakat R· 
n1en gölü bölge.8fnde mUharebe ~k· 
rar ı-.ıanu,ıır. Alınanlar, Stara 
.Ratlllll'd& Ç«llhtır içinde kalan Al· 
mu onl118Unun 5on baldye61nl kar
talmak ~ elden getenl yapıyorlar
• a IJflhfr etrafı"'lakl Alman mu
kawflftMltbrf kınunaınlŞlıır '\'e bafta

luılaaberi ••~re glrememlı:lerdlr. 

Merkez cepJWilode Ruslar 4 gün 
tf;lndc 84 mesklin yeri geri aldıkla
Pıın bfJıltrlyorlanıa da bu gibi haber
ler dalına müpbenı lkalnuş1u. Yal· 
aız, ·Myük ~ ıctn A1ma.ııı.nn 
lıG ~ye yeni ikuwetlP.r Mirdükle
riut uhyan KUil&l', imdiden büyök 
ö~ ım&Mfe& tertibatı alrnıyıı 

M~ıklarmı kendl ıtebllğlerJnde 

kaydetaı~r. Bundan anloşı.ldığt
ııa ~ a. ba1kıunandanhfında., 
l'~dekl nteY'di taBr1'11Zlua rağ
men tekrar lleWuJc~ müdafaa 
fikri kuvwıt bııhnakta ve yeni durwn 
bwıa &We haznianmaktachr. 

Cenapta, Mareşal Timoçebko Bi
t'lJ:'ONd - Harkof doğu unda yenlden 
l>lt\iiık bir ıtaarruza Kirişnılşt.lr. Pena 
ha"alann aı'ka..'lı gelmek üzere bu
Jundupndan Mareşal T~ 
Harkof'u ahnak ,.e Diny~re ur
mak llmktt1fl &oa kO'Mlnu o~'11BmAk· 
taııbr. U-n Mr ~ hazırlığından 
llOnra ~'"' olan hu taauıız netl
('Mfnck-., Rusların bir zafer k.an-
•ddarı haberi yayılmt'jll& da henftz 
UcyYttd eıtmant,ttr. Alm9n ıebllJI 
hıı taam.nan .. ibötün cltj'erlerl gibi 
kınJdığıRJ ltihllnniıJ*lr. 

DenUelllllr, 1d bUyiik taarruz ~· 
yapd• Alman llazn1ıfs hentiz ltlt
memlttlr; Bulgarlann, Rwnenle.r:ln 
'e M.acarfann doğu cephftllne kuv
' et C'Öndennelerl llararJaştınımış 
olmakla benıber, bunlann cepheye 
~"·kedUdlğfne dair bt'i bir .haber 
Y~r. Bu itibarla Alman taarnı
:ıunun Ntııan orı-uıda baljJıy-.atı. 

nı tahmin edealer, aceJe etmı,ıt>rdlr. 
Diker taraftan Ruslar da bllhatiııa 
mefi(ez cephftııtnde MO!lcovagrn meş 
hur yedi hatlı müdafaa mao"Wfllle
ı>lnl daha batıya doÇu ozatnıağa 

n lnwnf.leadtnnefe koylllntuşl.ar

dır. Ruslar Almanların Dk hamJede 
Rostof lle beraber Mosko\ a lstlka
mf!thıde ele taarrnı.a g~erinl 

talıntln edf)'8rtar. Bizim IJkrlmn tle 
böyledir. 

Alman ntödafa& ~eslne lıakı

lını& f!ll çok ilerde kalan lld hat \8r• 

dır: Bunlardu itimi Merkezde VJ

azma - Rejtw, diğeri cen•pta Ta· 

ıaaroc • Stallno'41UJ'. BfrflMlf MM· 

lrovaya, Jldnd Rotıtıof'a yakındır; 

bunıar hem ileriye ve hem de yan

lal"da RQ6 ~lerlne k~ı yapılıar..ak 
ku~ taarruzlarına eherıpidlr. 
8

11 nıakıııat.la Almanlar a.r'larda.nbe

rı ha !iti hdtı muhafaıı&da ~ilk 
.._..,,__ .-..,.ıtkr. 

YATAN s 

I[ Rus· Almaa 
llarbl r l Bomba hadisesi suçlularmm muhakemssine dün Ankarada başlandı 
<~tarafı 1 indııle) (-) <..,_...,. 1 

illdtle) X ~ı. Ancak ~bOs halinde kaldt- dl bakacağını sbylemış. Taccu baicia lfl ço:ıt oJduğıma., derhaı ~e-rranı gerek ıstnnbulda, gerek Anka· 
Başka kesımtcrde, f · et matı- Reisin v«dill emir üzerine müba· Iğı için aleyhlerinde idam talebi besablna kapt kapı eaya SllllULrlk Sine dair mektup yazdım. Ertesi gil- rads vize ettirdim. 

dutttlt". Yalnız Tııga.nrog çevresinde şir dört mazounu birer birer çatır. )"Oktur. geçinmeye çatışıyordu. Pakat tm nil lhAdiııeyi itaber alınca müthiş ız- Dedl SU!ey:mnn itiraz ettı. Buna 

1 
mevzii mııhlyette bazı 'iddetli hare- dl. :tlkönce içeri ıtren Tıp Füti'ıte. Abdıuralımmun Sor..-u arada mektebe devam edcmiyerek tJrapltır içinde kaldım. 25 Şubat gü- iınkAn olaınuyacnğınr söyledi. Bu ifa-
keUer kaydedilmektedir si talel>csinden Usküplil Abdurrab· Bundan sonra Abd1rrr&hmanı:n Wı llsedell Deri geçem!yorm.. 1)s- ili Mat 13 de Pa"1o!la baluş- deden sonra Kornilofla Pavlofun 1fn· 1 

Slvastopol<la deniz faaliyeti bir man Saymendi. Arkadan yine Us. sorgusu ile saatler geçti. 2!5 yaş. kfipte eniştesinden aldığı biraz pa fult, «Endişe . etme, dedi,.. Uç delerine müracaat edilmiş, bunlar, 
mtıddettenberl ~ok artmtJtır ve At. küplü berber Süleyman Saoğla, larmda 90'lt zeki bir genç. "Üzerin· ra _,.eslnde U)'dunna bfr lise dip- cıert gün hlç'bir tarafa gortın- bütün bu söylenenlerin bir masat ol
man uçnklan Slvnstopolu her gt1n Sovyet tebaasından Kornilof ve de koyu retık bir pantalon, daha loması tedarik ederek 940 ilkteş. mememi, ertesi gliırll Beyazıt mey- duğu.nıı, ı;tlnkU bu şahıslan hiç tanı
bombalnmaktndır. Son günlerde mat- Yorg~ Pavlof jandarmalar ara.sın· açıkça bir sivil 8POl" caket, bir ;fa- rin aYtnd& geliyor, !zmirde hala. danma gelmemi> söyledi. Beraberce madıklarını bildirmişlerdir. 
zeme ve asker yüklü b~k Sovyet da içeri girdiler. Ağırceza rnaz· nllA gömlek, bltnun üzerinde })C. sınıft yanına gidiyor. Ol1ld& diplo· 1> akşam Maçka tarafına gittik. Ya- Tekrar saz atan Abdurrahman: 
gemileri limana gelmektedir. nunlarına mahsus etrafı demir yaz y.akasının sivri uçları uzam. maya ait nmameleyl tamamlaya- kalanmıam blr .şey bilmediğimi ısöy- - Ben bunlann biri ile tıç dört ay 

Kırnn BöJg1ı5lndf! çemberlerle çcvrflmlş yerlerdeki yor. Kendine dalına h.Aklm kalı· rak Tıp "P'&kfiltesine giriyor. Ge- ıememı ve inkAr ebneml t&vıriye et'- diğeri Jle de lld ay sıkı mtınıı.sebe~ 
MoskQV'a, 1 (A.A.) _ Sovyet cep- sITalarda kendilerine yer gösteril. yor, çabuk düşQnQ)"O!' ve meramı· çlnınek fçiri toıtn türlü i&lere gir. tJ. 28 Şubat gecesi Istanbul zabıtıuıı peyda ettim. 

hesinden alınan haberlere göre Al· dl. nı kolaylrk'1a ifade ed yor. Uzun mlş, nihayet Mercan Tabsll ~be- tarafından nezaret altına alındım. Dedi. Bunların bUtUn hususiyetle· 
mantarın Kmbdakl kuvveUerinl tut. YMJyana Otaımak :&kmlyorlar bir hlkftyesl var kf tatlı bir tarz- sine mfisabak& neticesinde memur Orada verdiğim ifade doğrudur. r.lnl bilirim. Zabıtada 'harfi harfine 
ma~ için Fransadan çabUeak getir· Abdurrahınanla Süleyman yan_ da anlahyor. Bu hlkAycnkı içinde olmurtur. Beis.in Sualleri her iklsinln de efk!Ulnl tarif ettim 
dik erl 22 ncl zırhlı tümeni de Rus- yana oturdular. }$'.ornllof bunların bir polis romanını dolduracak bü. B.r taraftan da. SilleYman bavu1la· Reis maznuna şu suaH sordu: ve gösterilen 60 - 70 resimden her 
!ar hezJmetc ug-r tm~lardır. yanında oturmak ıstem!yerek geri tün malzeme, bütün hcyecanlnr rı açarak tçindekl VilS!kalan vereceği _ Ite yanyacak t>aşka arkadaşın ikfsJnl dctlhal tanıdnn. 

Vama '\e Ka.tencede sırada oturmak arzusunu gösterdi var. Abdurrahman kendisinden yt>re teslim etmiş. Bu işi baş'ka yok mu dlye hiç o90rmadılar mı T- SU!eyman da Kornllof için ayni söz.. 
Londra 1 

\ A.) - Reuter: ve mahkeme buna izin verdL Pav- değH başka birinden bahseder gibi k!Tnterin bildiğini sormuşlar ve beni _ sordular. ~ !Sim söyledim ise teri söyled •. 
Almanı r ı Vnrna ve Kl:lstence JJ- lof ön sırada yer aldı. konuşuyıor. Her bildiğini hiç unut· tanımak istemişler. Sultanahmet de bunların. istedikleri gibi faallye- Pavlof, sl:Sz alarak, kendisinin ft. 

manlarında vapurlar ve levazım top- Alman büyük elçisi Fon Papene madan uzun tafsilAtlle anlatmaya parkında buluştuk, gelen adam Kor- te geçecek arkada' olma.dık1armı da hBm edilmekte olduğundan bUtUn bu 
ladıklal'ında pek az ~phe, fakat bu karşı işlenen sulkasdın alfıkası ol- çalışıyor. Üskfipten ~layarak a.. nllot idi. o zaman adtnı bllmlyor, aynca uave ettim. ifadelerin rusça tcı·cümelerinl lste-
'Vapurlan Karadenlzden geçirmeğe duğu sanılan dört klşf böylece dım adım komünistlil!"e meyletmiş, tilrkçe bilen P!IÇ diyorduk, _ Bu vşkadan sonra. çok sevdiğim dl . 
muvaffak olaca.klnnnda. ~k az şans Türk Adliyesinin huzuruna ve fakat hadiselerden sonra komu. BavulJardan b ı r 1 Istanbul'da arkadaşım Omeri yok cttilo• diye MUddelumumt Cemil Altay, h:r 
vardır. Sal&hiyeUl Londra m&hfille- dünyanın karşısına çıkmış bulu- nlst aleyhtaTı kesilmiş, saatlerce kalmıştı. Omer ve Stlle:vmanta. be- onlardan nefret ettim demlştlnlz. naip :huzurunda maznunların lfade
rınde bildirildiğine göre. Rusya Si- nuyordu. anlattığı hadiselerin kısacası şu. raber aıçbk, İçinden Met~:vlç'de mev- Halbuki Pavlofun emrile Süleymanı lerlnln tercüme ettirilmesini, gelecek 
vastawlu elln<ıe tuttukça ve Kata- Be~'ncl maznun Yuğoslav teba. dur: kut k!Tnselere ait on, on beş ve- Istanbula çnğmno.kla emirlerine ita- celsede limme şahitlerinin çağırılma
denlzde'kı Rus filosu mm•cut olduk- asından ve Sloven unsurundan ts- «- Söze ba~lamadan evvel bir ıslka çıktı. Bunlan Konınota verdik. at ettiniz. sını, her dört maznunun da mevkuti-
ça, deniz yolu ile naldcdllecek Alman tepan hudutlarımız haricinde bu· diyeceğim var. Bu adamlar be- Kendisine gide gele ahbap olduk. _ Değişmem Ani oldu. Kendimle yet halinin devamım istedi. 
kuvvetlerinin Karadenh:ln doğusunda lunduğundan kendisine karşı ta- nimle bir arada oturmaya tenez- Kendisinden 30 lira ödUnç para iste- mücadele ettim. Mektubu kararım- Kısa bk mll7.alrnreden sonra reis 
veyahut doğu cenubunda karaya çı- klbat şimdııtk durmuş, teslimi ziil etmediklerJnl s8y10yorlar. Kar dtnı. Odilnç vermem, fakat ynrdrm dan evvcı yazdrm. Asıl ruhi değişik- Hayri Yoldaş, mahkemenin IJU kara-
kaııınak tcşebbüıılerlnin muvaffak için lAzım gelen diplomasi 1eşeb. deşim gfbl sevdiğim ömerl uçur· ederim, dedi. <30 lira aldım> dl· ilk nezaret altında iken oldu. nnı bildirdi: 
olması pek az muhtemeldir. büslere glrişilmlşt.i'r. tan adamları ben de kendi- yanım- ye blr makbuz Yazdırarak parayı _ Poliste ifade verirken, Omerin «Maznunlar mev:kuf tutulacaklar, 

taraya Russacla HUvlyetlerln Tesbltl da gör11M?k istemem. Usküp'e doğ_ verdi. Sonradan dilşllndUkçe elimden parçalanmuına ra#men bana da va- Rus tebaasından olan ikisine, naip o-
foskova, ı (A.A.) - Mookova :Maznun yerinde oturanlarm hü- dum. Ortahalll bir aileye mensu- h.'Syle bir ktğıt almaktan mak8at ie~ zlfe verURydl yapardll\), demişsiniz. larak tayin edilen ısullı hfıkhnl Fah-

radyosu, şimal • batı cephesindeki viyetı birer birer tesblt edildi: bum. Ailem mütaııssıptı. İlkmt-k. bmda bana karşı tehdid diye Jıullan- Bunu nasıl iZa.'h edersiniz?... rllnnlsa huzurunda. tercllman Vnhaba 
Alman kuvveUerinin Staraye. Russa- Tıp F akültesi dördilncü sınıf lep1en S<>nra ortamektebe gidince nıaktır. Komllottan b~ka para al· _ Blrdenbılre değı.,en, korkak, ka· Uı.zmı gelen ifade ve evrakların ter· 
da çevrili bulunan 16 ncr Abnan or- talebesJnden 1917 doğumlu İ;;;lıtpli aile muhitinden uzaklaşbm. Ora_ mııdım. HattA bunu da iadeyi düşUn· rakterslz bir adam derneeinler diye cllmesı yaptırılacak, Ankaradaki şa
eusuna yaklaşmak için nmıtsız gay· Abdurrahman Sa.ymen. eski mah- da ve lisede hersey Sırp dillle ldf. dilm. Sonradan Pavloftan defatula söyleyiverdim. Samimi değildim. Za- hitler gelecek celseye davet edile-

D"•manın t k d cektlr.> Malıke.me bu nıaksaUa 8 .Nl-rcUer yaptığını bildiriyor. "'f kt'lmiyetl yok. ştip birinci erkek Türkçe olarak haftada bir gün para. alarak S. 15 rUmtı.zlle imzalı ten söylemekle yapma arasın a 
1 lhn ,..;,.n-tUJmU<> ve d San 942 ÇnrRam'ba. ""1nü saa.t 9.30 a carşı cumtan pU:>Aw 7 lisesinde okumuş. Eski adresi Be. er~ veriliyordu. Türkçeyi kendi. makbuzlar verdim. Pavlofu, Komi- fark var. " e;u 

Almanlar ağır kayıplara uğratılmış- yazıt Talebe Yurdu, yeni adresi kPnd"me öğrendim. 'tlskUpiin iki lof gilniln birinde Sult'anahmet par· Inflllk yerinde 'bulunan tabanca birakılmıştır. 
trr. Ankara Cezacvl'. kısma bölünmesi beni ailemden kındak! blr randewya getirmlftl. parçalan gösterilerek Stefand& gör· -.--M--1-J_l __ t_M ___ J_l_I_ 
Ruslar .&alinJn BöJgeslncle 4S Yeri Süleyman Sağol, Ankarada Ye. uzaklaştırmaya safk oldu. Bir kıs- Ben o zaman onun da adını bliml· dUğil tabanca olup olmadığı soruldu, • 8 ec 5 

Geri Aldılar nlşehlrde Lozan meydanında nn- mında Türkler, Arnavutlar, Boş. yordum. Po11Sfn ecnebilere aft defte· ı,ıu cevabı verdi: dflD tGpl2Ddl 
Moskova, 1 (A.A.) - «Pravda> neş berber salonunda, berber kal- naklar vardı. Diıı."rlndc Sırplar ve rlndeki resimlere ba!karak her ikisi· - Tabanca beJizer. Fakat ayni 

ph--'-'"A'" mu ti" Ankara, l (A.A.J - BüyUk l\lıl-gazetcıs'.ntn Kafüıin ce =ıın=-n• fası. tTsküp1il 1908 doğumlu, Ü" hırlstiyanlar vardı. Mektebim dl. nln adlarını öğrendim. Sadık arka- markıı, ayni silik numara. Emniyet 
" let Meclisi bugünkü toplantısında habirlru:len: yıl evvel Türk tabiiyetine "e"'"''"• ğer kısımda idL Anna ad. da.ılım olup olmadı""'nı sordular. O· yerinde kırmızı işaret vn.r. Namlu· 

-a tı bi ,..,,.....,....,a c -..·••'9 6 ' 23/ 1/ 942 tarihinde teşrii mıı.sunlyetı Ikı gUn .... ren ~ " r ,,.- ... -.··· - beklır, mahkflmiycti yok. Berbe-r 1ı bir talebe kızla tanı..4ım ve nıerin adını verdim. Şimdilik kendi· nun uzunluğ'U da mUSavt. 
bl So t a.ırll&ı Alman .,. d kaldırılmış bulunan Tokat mebusu 

dan sonra r vye " 6
' • dükkanında yapbğı işin yüzde el- seviştim. Kız bana insan muo.me· sine bir şey açmayıp tetkik etmemi iddia makamı, fen ehli tarafın an 

... kQ ah iden ..... rmll• ,., ., ~ b Hnslp Ahmet Aytuna hakkındaki 
lan "1,, mes n m a "'u .., '"" • li bedelini alarak ge"inl'~r. An. lesi ettiği f,.in ona baı.ıandım. An- söylediler. Buluşmalarımız devam e- silik nınnaranm okunduğunu ve u 

G rl Jeti n Almanlar " "' " ti men' kararının kat'lleştiğl hakkın-karmıştır. e çe e cak imzasını atabilecek kadar o- na fakir bir ailenin kızıydı. Hak. diyordu. Yalnız münasebette bulun· numaralı tabancanın kime satıldığı 
ih k " -ı.. ında:. "-!erinde subay- dakl Bnın.•cl<Alet te21kcrooi okunmuş 

er uy urvar •ıw kuma yazma biliyor. sızlığa. karşı isyan halindeydi. Ben duğum bir kız gebe kalmı~tı. Kür- fnbrlkasmdan sonıkluğunu, cevap ...,. 
ıar da bulunan, yllzlerce ölQ bırak- t j ~ ledl ve keyfiyete ıttıla kesbedilmlştir. 
mı.şlardır. Blrçok ma.ızeme iğtinam Kornilof 1908 doğum1u, Sovyet de onun t~!rlerl altında kaldım. ~ .ııızımdı,. bunun murafıru ödeyip bcklendıtinl ~r ı Cet Bundan sonra mllli müdafaa kanunıı-
edilmtş ve 90 Alman el!lr edl!m~lr. tebaası, SoVyet Ticaret mümessil· Muhitlerlm iki kutup teşkil edi· nı UzUntUden kurtannayı kabul nc ... e nun bıızı maddelerinin tefsiri hakkın 

Moskova, l (A.A.) - Sovyet ge- liği nakliyat müşavJrl, Moskova yordu. Her iki taraf evlenmemlze ettiler. Bu, hldise ile alil.kası olnu- 011 daklkeJık bir istirahatten son· dakl mazbatanın muhtelit bir eneU-
cc tebliği eki: Şark Enstitüsünden çJkmış. evli, m~nl oluyordu. A11emlzin muhl. yan şa.hsl bir maceradır. Bana son· ra celse açılır açılmaz reis Hayri 

Kallnin cepJıesinde bir gUn zarfm- iki çocuğu var. Rusçadan başka tinde bir telakki vardı. Günün ra da bu maksatla 150 lira verdiler. Yoldaş. Kornilotla Pavlofe. tercüman 
da diğer 9 meskOn mahal 5ovyetıer b '.raz türkçe biliyor. Fakat, sor- b;rinde mutlaka Türklyeye döne. Fakat aynen iade ettim. Çilnkü kür- vasıta.sile Abdurrahmanın söyledik· 

gunun tercüma .... t ·ı cegıw "z Btın 1 tajm kızın .hayatım tehlfkeye d"Dtlr- !erini anlattı. Ve bir ~Y söyleyip tarafından geri atınm~tır. n .... sı ası e rusça · un ya nız zamanı meç. ...,, 
B-k Kafile M•rmansk'a Vardı yapılmasını tercih ediyor. Türki. huldü. mesinden korkuYordum. Gllnlln bl· söylemiycceklerlnl Bordu. 

UJ• L" ed rinde U"'küdarda Kıs ki parkında EvvelA KornUof, sonra Pavlof. ge-Lo .. "- 1 (A.A.) - Dlln Stok- yeye m3yıs 1940 da sclmlş. Pav- ıs en çıkınca babam Belgra- OJ 
1 1 

""".., lof b" Stefan _ .. ında b' sı ı butuotur rck Abdurrahmam. !!"erek Sllle.\'llltı· hobnden hnber verildiıı-; .. e göre, ınüt· ıraz topallıyor, bastonla yörü- da gitmeme razı olrnac:lı, her feda- '"' ır oven c r · " 
6
'" Is kıı. t dular ikinci randevuya Ste- nı kat'lyyen tanımadıklarını, onlan tef"tkler tarafından Rusyaye. g 0··nde- yor, re ayakta durabUecek bir urlığı göze aldı ve stanbulda o. • 

men tarıı.fımlan tetkiki tasvip olun
muş ve cunrn gUnU toplanmak üzere 
celseye son verilmiştir. 

Cripps, nihayet 
Londraya kavuştu 

(~ı 1 iacide) (-) tan yalnız geldi Omerle SUleymarun ilk defa lstanbul valisinin yanında rHen :ı--... ve Amerikan h ........ mal- -halde olup 1.madrfım. nezaketle. Jmmamı jfiledi. Bu~d_e beni • 
.... .._ -... baya•'-n hak'-·-da et.ratıı maJA-at .,.<SrdOklerlnl ifade ettner. "inf Londı:a kabinesine bi:kiirmiş-zemMlnJ ı.AMU btlytlk katile Balimen soruyor. 'Maznt1n evet diyor. Fa- Annadan da ayrrnuş olacaktı. fs- ..... ~• ...... " 6 

k t istedi. Kendisini Omerle tanıştırdım. !'Uleymanın S<ıl"lr'"u tir. 
Murmanak'a "8nn11Jtlr. a sorgudan evvel mahkemeden, -tanbulda Tıp Fakültesine yazıl· Çok atAka duydu. Bir müddet yalnız Bundan sonra reis, SWeymıının is-, Yeni Del.hi, 1 (AA~ - Kon· 

1 1 bir ricası olduğunu söylilyor. lte. dım. Çok yalnızdım. arkadaşım onunla görüşcce~lnl söyledi. Omerln tJcvabına geçti. Süleyman. ıhn:>.ırlık gre icra kouritesl, bugün saal 
kinci DÖOÜ zaferi is, hiiviyeU tesbit edildikten sonra yoktu, Annadan gelen mektupları beraber oturduğu SeIAml, bayram ta· tıılıklkatı sırasında verdiği ltad~i- 17,30 a kadar içtima halinde kal. 

(Baıfı J lnoide) = bunu yapacağını söylüyor. okumak ve cevap yazmak başlıca tlllnde Istanbuldo.n ayrılmı9tı. Onun nln doğru olduğunu bildirerek bunun mış, Crlpps'in tekliflerini muza. 
emsaJsiz kahra.nıanlıklardan fllbit Sorgu gösteriyor ki garbt Si- alAka}arımdan biri idi. Ben lisede evinde Stcfan bize tabanca dersleri okunmasını tlllep etti. kere etmiş, fakat hiç bir karar 
oldufu tarlbl misaller vermi,, Türk beryadıı. doğmu&, ev:tl, beş çocuğu iken 12 talebe komünistlikten do. vermiye b~adı. Tabancayı hedefin Zabıt kAtlbl, Süleyman Sağolun J- vermeden toplantısını yarına bı· 
mi]) ti 1 buyük k var. Siberyada öğretmen mekte· layı koğulmuştu. 938 haziran a- daima kalbine çevirmeyi, ellerin Ut- fadeıslnl okudukça dtiz bir eenaf ha· rakmıctır. 

e n n a!hraman Millt Şe- 19 il ı 1 Üsk" gitti " 
fimiz hmet InönU etrafında toplan. binden çıkmı§. Moskovada yüksek yında ·h g nA ç n 

11 
· uptel m. rememesine dikkat etmeyi ög"retı- yatının ili< safhaları meydana çıkı- Yeni Dclhi, ı (A.A.) _ Kon-

mış granltton sağlam bir biitUn ol- t~hsll görmüş ve tarih doktorası-, Vaktim ep 1 nn~ .. e geç 1. Talebe yordu. ' yordu. Süleyman Usküpte doğmıı~- grede parti ba~anı olan Azad, 
duğunu tebarUz ettirmiştir. nı yapmış, ~mdl f.ngiJlzce öğrl'ni. kampına yet şme uzere stanbula lklncl defa boş bir el bomba8ı ge· tu, ııırpça, tUrkçe ve blra.z da bul- kongre icra komitesinin Crlpps'in 

Bundan sonr illi yor, fakat rusçadan başka blld'li döndüm. t· dl b d ik k 1 in gal'('a biliyordu. Kom1lnist partisine teklifleri hakkındaki kararına dair 
a m oyunlar göıs- lisan Mong,,1. Cokot ve Eskimo Polis nezareti altına alındıktan ır ve un an pan yapma ç dahil olmamalkla berld>er komllniat-

terilmlş, bu oyunlar Halk taratuıdan dillerinden ı'baret. Bunları a""lat- sonra fevkalfıde ruhi haller gerir. no.sıl istifade edileceğini ıgöeterdl. d Eskld ber" hertürlü haberin mevs.msiz olaca. 
çok alkışlanmıştır. " 1 1 "" Bundan .sonra Omerle ayrı gö~e- !ere sempatt.ııı var 1' en ı ğını söylemiştir. 
Beyoğlu Hatkcvinde de latikW tıktan sonra dileğinı fÖYlC<"e bil- dim. Hareketler m n, tasavvurda ye devam edip gitti. Konuşmalardan Türklyeye gelmek emelinde idi. Fa- :Komite, İngiliz telrllfierl hak. 

Ute dirdl: bile çirkin ve ağı?' olduğunu b 11!. kat Yugoslavyanm yasalarına gbre 
marşını m aklp Halkevi Başkanı _ Bu Ud adam V'atanrmm dtlş- yorum. Ve kendim için idam ka· bana. bahsetmemesini istemişler, l;ıi· top kındnkl kararını henüz bildirmc-
Ekrem Tur, TUrk milletinin Istikli.1 1 t k .. b 1 nl terkebnlye ve mtıcadeleye atılmı· askerliğini yapmadan ° rakları mlştrr. 

manl&rı tarafından harekete sev- rarı s eyere soze aş ıyorum. Bu terkedemezdi. Nfhayet 1938 senesin-sava.şındaki vatanseverlik kahraman- 1 1 ya hazır olup olmac!ığım sormuşlar. Londra, 1 (A.A.) - Dıılly Ma il 
kedilmMerdlr. Türk'-·e fle Sovvet nu ısrara ist yorum ve lstiyece. de ıstanbula gelebilmiş ve muhtelif lıklarını anlatmış ve mUleUm!Zin Y •;r J Eline de elbise almak için seksen, gazetesinin Bombay'daki ımdlabi-
ler arasındaki müna•nbetlerl boz- ğim. Sözlerjmin ceza korkusundan berber dükkAnlannda çalışmıya baş. kıymetli şefimiz lsmet Inönüye olan ~ "ğ" ld seksen beş lira para vermişler . .An· rl şöyle diyor: 

b 11o1 ı ""' maya Alet l'dillyorhr. Ben böv. le ileri gelmndı ıne en c dt, ve sa_ ıamıştı. Bir gUn, evvelce tanıdığı · · 
sevgi \'e a«> ı ıb.ru tebarüz ettirmıv- k ' f t karaya gitmesine lüzum C'Öflterm!f· O[:renlldlğinc göre, Crıpps hü. 

~ adamlarla bir sırada ..... turmak Is. mimi delili su 1 s anbulria lfRde Kenan ısmlnde biri, A'bdurra.hmanla Ur. .., ler. Ancak bana, Izm!re gider gibi kt1metln Hint şeflerine harp müd 
temiyorum. verirken kAğıdın başına cıidem ıs- kendlalnl tanıştırmıştı. Diğer bir Bwıdan sonra Halkcvindc musiki 

dersl alan .&'enclerden teıjek](W eden 
bir koro heyeti taraf'ından şarkılar 
aöylenmlş ve toplantıya nihayet ve. 
rilml.ştlr. 

k 1 göstermesini t.enblh etmıııer. O· delince peydcrpl'Y d vrl için va. 
Reisin, tahrik edenlerin kim ol- tcrlm!ıt diye yazara mza ettim. nıer. Kornilofla beraber An· gün de berber Marselde çalışırken adde bulunaccik mevkidedir. 

duğu hakkındaki ıma11erine ceva· 930 da Usküptrn Süle:vman od- kn.nı.'ya gittikten sonra ben, onu, bugünkü felAket çukuruna ba- Cripps'lln Jıir ihtan 
ben maznun bunun muhakeme h bir hem~ri ıgeldi. Beyazıtta tıran hiç tanımadığı biri kendilinl 

Yıldız oteline Jndı. Kendisin• Us. Pavlotla görüşmelere devam e- el ı..tı B Yeni Dclhl ,1 (A .A.) - Hint vi-
esnasında meydana çıka.ca:mı söy diyordum Aramızda telefon parola· ziyarete g m.T • u adamın t.smı 11\yeLkırinin mali durumundtln 
lüyor. küpten tanımıyord~md Fakat ~e- lan 'ıırd;. Görilştüğümllz yer bir Nıyazi idi. Usktipte tanıdığı Alt ve &ahseden Sir Stafford Crlpps ga· 

Reis M maznunlua mahsus sı- nan ismindeki ar a aşıma us· dUzUye değ!.şlyordu. IklnCikAnunun Hıfzı lmninde iki doetul\dan taV"slye zctecilere şöyle dem "ştlr: ---·~--------~----------------~~------------------

1 PEK Sinemasında 
Senenin En Büyük #Juvaffakiyeti 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
AL TIN ARAYICISI 

(TÜRKÇE SÔZL0) 
ikinci Muvaf f 8kiyet Haf tasma Bugün Baş/allı 

......_ ! 

raların blrjnclsindcn kalkarak küpten bir şeyler getirdiğini ha- on birinci gUnU Yurd'da otururken mektubu ,getirmişti. Bu mektupta 1:- MıtJi durumları kendllerinl 
ikincisine oturmasına izin veriyor. ber alınca beraberce görmeye git, birdenbire Omerle karşılaştım. .An- Nlyaılyc yardrm etmesi Hıtenlllyor- idareye kfıfl gelmlyen vilayetler. 
Bundan sonra okunan iddlanam~. tık. Kendisini bundan sonra bir karada Süleymanın yanında kalmış. du. den, Hindistan statüsüne iştirak 
de ~nlar var: kaç defa ziyaret ettim. Hnllnde Komllot ayn od:ı tutmasını istemek- Sllleyman bir Lehli dclA.letne Kor- etml~enlcr bulunduğu 1akdirde, 

iddianame Okuayor bir garabet vardı. Dalma bir şey le beraber buna imklı.n bulunamamış nllofla .tanıf8r~ 'ba~lları tcsıım ingıltcre hfiktimcf, bunkıra malen 
ister gibi görünOYQrdu. Kendlşl Ankarada hep sefare•'"n"eler civarı 1 etmek ıstedlğtnı bildiriyor. Süley-

Asl y ğ 1 ı .,~ k- lü w .... , yardım etmeyi taahhüt eylemiye_ 
en u os avya ı ve us up fçln bir mektup yazmamı stcdl, dolaştırılmış. Dllşüntııen su!kıu;d ln mana ~bdu ı:eseledcn başka kiın.ln ha- ccktir·• 

1907 doğumlu Arif oğlu Ömer To· hep reddettim. Nihayet bir gün Fon Papene k~ olduğunu karine bcrı O• u6 .. mı soru~orlar. o dtl Ab- --------------
kat 6 ilkteşrin 940 tarlb1nde mu· ·paki• dedim· Beyazıtta Marmara dunahmanın ismim ver· Bu Lov"'I Bo<-vekı'I " " ile anladım. Omere, Sllleyınanı f&• 

1 
kb ıyor. su- .., ~ 

hacir dlye Tilrk!yeye selmiş. mu. sineması yanındaki evde oturu- şırtmak için ancak Esklfehite kadar ret e ma uz 111ukabi~ooe aldığı 30 
hadrler hakkındaki umumt hO. ,·ordum oraya geldi. Fakat der- gld" 

1 
esi ve bir otele in· lira lle tstanbuta gidiyor ve orada olma k istemiş 

kümlerden istifade ederek tabii· hal anl;dım, mektup yazdırmaya mc: Yı:~:~ag~mat verilmiş, fakat AbdurrahmıaaJa Kornll<>fu tanıştın- (Raştarıtfı ı tnf'idc) (/) 
yetimize girmiş ve Tıp Fakültesi· ralıı;_ırken bir şeyler söylemeye k l\w yor Hnlı~ıı~ıt•la Rlr lliullse ml'f 

" o, dııyanamıyaral~ beni görme .u.C· • 
ne talebe olmuş, 24 &Ubat salı gü. değil, gfzlem<'Ye çalı5~yor. Açık re Istanbula. gelml.ş. Sömestr tatili- Süleyman bundan soora Abdurrnh- Londra, l 1 A.A.) - Londradak! 
nü Atatürk bulvarında Alman bil. olması fçln teşvik ettım. Nihayet nln başlangıcında Pavıotıa Kadıkö- marun i!adeslnde ge-çen ,ekllde va- Çek nıahfllhırlne gelen habwlere gö-
Yfik elçisini öldürmeye çalı&ırken anlattı. yünde buluştUk, Haydarp:ışnya ka- kayı anlatıyor ve Omerbı ilk defa re Bohemyadakl Pardublce ı,rşlasın-
boınba patıamastle parça parça 939 senesinde Nlvaz' adlı dar yürUdUk, orada, istasyonda bir Ankaraya gelme.si hddlseslnl şu şe· cl6 bulunan .Alman askerlerı arasın-
olmu&. yalnız bacakları, gövdesi· bir adam tstanbuldan geçe· suikast provası yapmamlZl söyledi. kil<le tasvir ediyor: da bir ayaklanma olmuştur. Verilen 
nln elbfsee!nln lokma lokma par- rek Moskovaya gltmi". Sütey. - Omer Ankaraya geidl. Bende ycnreklerin fena olmasından .ş.lkA.yct -::::--=::--=======--------==========- ~ları kalınıı. ömer. Fon Papcn'i rnan da bu adamın Metrovl. Sntkasd Pl'O\Wll 13 akşam misafir kaldı. 14 Uncil gll· eden BBkerlcr subaylarına. şöyle ba-....... ;;;;;;11 ••••••• iıll••••••••" öldürmek üzere Kornllol, Pavlof çedekl kardt'şi arasındn mu- o, cebinden mendilini çıkardığı ze- nn giderken, garda Fon Papene sul· ğırmışlardır: 

; ~ \re İs1epan tarafınd:m hazırlanan habere \'a!'lıtası olmayı kabul et- man karşıma çıkacak adamı '-"Ur&· kast yapmak ı ç ı n geldlğtnl BP.:ış 1st.1o·oruz. Evimize dönecl'-Bu Ak~am ş A R K Sinemasında fedalfür. Diğer maznunlar da bu m!ş. Bundan b~.,ka 'Ü'c;kOpt<'n bir cakmışım gibi davranacaktım. Istas- söyledi. Ben inazılll8dıJn, çnn- ~.z. 
,. tşin hazırlanmasına yardım et. kadın bir bavulla gclel'('k Adapa_ yonda ve vapurda hiç mendilini çı- kU Omer, daha evvel par&.- Kışlaya kuvvetli bir hilcum nıü!

miştlr. Ortada katil, tam te ebbüs, zo.rına gldccekm~ş. SUleyman ba· karmadı. Galatada tenha blr sokağa Bız olarak Yurd'a girmek ıçın ev· rczesl gönderilmiş, Şidöetli bir çar-
S...... zenıret ve ntwııte do1n bir eııul- lUlblerl bil~ .. tahrik ve yardım var. Fakat cü. vulun içinde ne olduğunu bilme· saptı. Hayretle yüzUne lbaktrm. Köp- rakını takibe geldiğini bildirmişti. pışmo. olmuştur. 4 ask~ öhmiş. 

60 
• .&nerl 9'ka IJaila;yacek: tüm meydana ıelmemlş. Bunun meklc beraber alıp muhnfaza ede. tU yakınında otomobillerin durduğu BilAlıare bomba h&dfsesl oldu, birden asker tfWkif edilmtşt.1r. 

için suçlar sablt olursa ilk hük· ceğine söz verml!'l. 39 şubatına yere doğru yürümeyi, orada otomo- Urktüm. Iki üç frlln sonra da Abdur- PMlfik Harp Meclisl 

BiR TASLA UÇ KUS 
Regisörll ve U.Ş Rolde 

THEO LİNGEN'in GUSTİ HUBER 
ve HERMAN THIMMIG 

l]e ntU.,t«eken yarattıkle.n neş'e ve Jul'hkahalarla dolu bir fibn ..._ 

mün 62, 64 ve 450 ne! maddelere, kadar Siile,'111an namına P'ahrlve bile binen birini vurmayı prova et- rahmandan beni ıstanbW& çafıran Vaşington, l (A.A.) _ Bugün Vıı· 
Abdurrahmıınla Silleymanın da bir kaç m~ktup yazdım. S6me~tr meyı ve hayalen göze kestirmeyi tek- blir nıektw.p aılınca pe.rç8lanaa ada- .flngton'dıı. fMt celsesini aktedecek 

0
• 

61, 65 ve 450 ncl madd,.lerc göre tatilinden sonra tekrar 1tskilpe ı:it- lif etti. Suikast Jruı4>am ve zamanı mın Omer ~uğ\Ula ~ptıem kalma- lan Pllollltik harp mecusı, mUnhasıraıı 
cezalanması isteniyor. İddianame- tım. Fahri ile tanı.,tım . Asıl adı hakkında :maltımat &lmak 18tedlm. dı.. ' lBttşart olacaktır. 
nin evvelce hazırlanan nısÇa ter. Boskomiletlç olduğunu öl!rcndlm. Suallerlın cevapsız kaldı. HAdlse gn. Silleymanm bU ifadesinden eom-a Harp meclisinin bu mahiyeti, Reis 
cümesl, Sovyct tebaasından olan Başka bir bavul daho. getlrmemt nU Pavlotla Untversltc önUnde '!ıu- Korniıot, SWeymanJR kefldisini Mil- Rooscveıt tarafından basın toplantı· 
maznunlara okutuldu. Ve reis ken istedi. Reddettim. 940 martın- luştuk. Di.şçi mektebine doğn~ yUrij. gi tarihte görmüş okluğunu sonk. sında. kaydcdilmlşt'ir. 
dilerin~ izah etti kl evvelceden da Üsküpte llkmektep nrkadn. dülc. stHeymanı lblr tlahane ne derhal SWeyman, lil41 yılı E)JlQI başında, V~ngton. 1 (-A.A.} _ Cümhllrr<C· 
dü~ünUp t~mtp bir katn işlenmek şım Ömer Tilrklyeye celmek ça~rmamı istiyordu. O zaman nıak· diye cevap verdi. isi R003cvelt, bug.lln yeni kurulan 
te.5ebbüsünden maznundurlar. istediğin! söyledi. Babası öğret- ııadını anlamadmı. Sonradan tahmin Bunun üzerine Komliof: Pasifik harp konseyi a.zaıannı kabui 

Her na51lsa 1$&bet olmamı~. kat. men olduğu h:ılde karISJnı ve beş ettiğime söre benimle SWeynıanı, - Ben 11H2 yılı KAnunusani8inin et.ınıştlr. KGnSeyde temsil edilen 
ledlhnek istenilen k.ilnse kurtul· çocutJJnu bırakarak metres tut. tıpkı Omeri yaptıkları gibi bir ara.. 1~ wya 16 ncı gllnU Ankaraya ~- -ınetıer, Avustralya, Yeni Zel~mla, 
muştur. Kurtulmasaydı ve suçları muştu. Bunun üzerine babasına da. haV'aya uçurmaktı. SUley.mana dlm. Bu Türk zabıtlı.sının kayıtların- Kanada, Büyük Brltanya Çin ve Ho· 
da sabit ~ idam edilecekler· annesini ~ w afieye-bn. lnektup JiBıı+enı ~ Isbtıı· da. mew:ıuttur, ~ n.uıet. ~ . -.aa idi. ' 



' 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınıızı Derhal Keser 

İCABINDA GÜNDE 3 J[AŞE ALIN ABİLİ:ıt 

... ~. . .··_e-, •. ·: .. . . . . . ... - ... . ,. · .. ~ . . •·!. <:ı. '·',· . .. . 

lstonbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat lıanlan 
, 

"------------------------------------J 850 ton buğday kırdmlacnktır. Ka
palı zarfl,. eksutm ... ı 16.4.942 per
~be günU saat t6 da Bursada Top. 
hanede Askeri satın alma. komlayo
nunda yapılacaktır. Tahmin bede~' 

19,500 lira, ilk teminatı 1482 lira 5ı:. 

kuru,tur. EvSa.f ve şartnamesi A'.:
kara, Ists.nbul Lv. Amirlikleri satı,. 

aJ.ma komisyonlarında da görülür 
Taliplerin ihale saatinden btr saat ev
veline kadar kanuni vesikalarile tek
llt mektuplarını komisyona verme
leri. (2627 - 3755) 

* Müt.eahllit namı hesabına Küçük 
çekmece ambarının (5,618 1888) 
kilo yem lle (2.979.631) kilo muh-

A'ağıda clns, miktar ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem tq:e 
madde.si 6/ 4/94:2 pazartesi gUnU h'.za.lannda gösterilen aaa.Uerde pazar. 
!ıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri her gün komisyonda görUlebllir. 
hteklllerin belli gün ve saatlerde katı temtnatıan lle birlikte Fındıklıda 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 
Cinsi Mlktan Muh. Bd. 

rspanak 
> 

Ten 

50 
so 

Lr.Kr. 

14750 
9000 

* 

Katt te. 
Lr. Knı· 

2212 56 
1J50 

10 
10,30 

(2721 - 4045) 

Pa.zarhk gilnil lstekllıııl çıkmayan aşafıda cins ve mlktan yazılı ild 
kalem yem madde!'li 3/ 4/ 942 cuma gllnü hizıı.lannda gÖ8terUen saatlerde 
pa.zarlıkla satın alınacakl.:ırdır. Şartn amelerl her gün komisyonda görüle
bilir. IsteklUerin belli gün ve saatlerde Fmdıklrda satın alına komisyo--
nuna gelmeleri. (2666 .. 3872) 

Şehir Meclisi dün 
Valinin nutkuyle 

açıldı 

••••••••••••••••••••••••••••.._ telif cins erzakın icabı hale göre 
' lstlf taihmil ve tabliyesi müteah· 

Cimi Miktarı lllulı. lled. Katı Te. llıale umMı 
Ton L. K. LI iL Saat D. 

(..,ı 1 lııclolo) 

kil etmek!Adlr. ı 
Yeni selle biJtc;emiztl, geçmiş 

senelere ı:Mt bütçelerden .ayrı, me .. 
saıniz.i güçleştirecek ve çalışma 
mklnlarımızı dRraltacak bir kı-

sım hususiyetleri vardır. 
Masr&flRrımız. bu ~ene bilhassa 

bar !z nisbetlerle kend :sinl hiıssct. 
tiren fiyat farkları yüzünden yük
selm ' ş bulunmaktadır. 

Yine bu sebeple memur, müs
!3hdem, eytam eraımil maaş ve 
ücretlerine 4809 numaralı kanunla 
yap ?'l&n zamların bütçeye akseden 
f3rkları vardır. 

Ge('en ~ene bütçemizin muham
nıenat yekCınu 12,643 ,836 lira idi. 
Bu sene malfun olduğu üzere be_ 
) ,..,d ye vergi ve re~imlerine ve dl
f: er bir kısım tarifelere yapılan 

7.1lmlar münasebetile yeni sene 
'"hminlerimiz, geçen ~crıekine 

':'lazaran 778.500 li!'a kadar bir yük 
cı:eJlş göstermektedir. 

Ve yine maaş ve ii<'rrtlerc ya
·lRn zamlar münasPbeblf' bütçe

m izde fark gösteren 1,290.000 il. 
ranın kar51lığ1, hükıl:metımJ:r.in yar 
r1 ı m 1 unvanile ayrı b ir fasılla gös-1 
• ... rllmiş ve bu suretle yeni sene 
'l"' thRmmenah geçen seneye naza-

" 2 .068.500 lira bir fazlalıkla 
JJ 712 .336 liraya balğ olmuştur. 

t<ıtanbulun bu kış mühim bir .ı· 
• -ı ftsı da mahrukat kifayet~ :zıt. 

• nnen ileri gelmiştir . Mahalli ted 
1' 1rlerle ve elim ' ıdeki idari im-

111 .,Tı:ırdan ist ·tade ederek noks~nı 
~ ırturmak !çin_ bir ÇC"\k tedbirler 1 

' rl•l\. Bugün pıy t1!'amızda mebzul 
t""lf'mezsc d '." hertürlü mahruka- ı 

1 ' "'l'Z yine mrvcuttur. Ve pcyder
n"v gelmektedir. Te,•zi işler ı nl de 1 
,., ...., çok lht:yacr sabit olanlar ter. 
o, edilmek iizcrr \"e C"ldr mevcut 

tr<: ki13ta nazaran idare ctmcğc ça· 
T ~maktaylz, 

Bundan sonra mesaimize biiyOk 
• ı,. chrmm·yC'tlc devaın edccC'k, 
· ~ ~r ve ,:ışa işler inden ı :yede za. 
,....,.,nımız ı halkımızın maruz kat
ti ~ ı ve kat a c:ıi!'ı ~::ıkınhları izaleye 
'"""rfetmC'~I va7i(f'I b i leccı}:lı . 

"Fl11 """hf'nı : z i n df' muhtC"rcm 1 
i • " '·uı l h "l kını temı:; : t eden mcc. 
1 - ... "Tin Ar?uları-r, a uygun o1llca· j 
~ .... rı Pnıi n olarak yeni içtima dcv-
-,.. .. i?d4:>\<i mesaln izde ~: zı t re mu
, - ~f~k '.yetler d lıer!m .• 

Vali ve BE"lediye ReL nin nut. 
kıır.dan sonra fÖZ alan CPmll Cem 
bu nutukta hab ;s mevzuu olan 
noktalar h~kkır.d·-t 1\-tuhtclit encü
menin tetkikat yaparak bir raPor 
hazırlaması n · istemiş fakat bu 
tekli! redded>lmiştlr. 

~1:üte:ı.kıben ruznameye ~eçil. 
....., ; cıı. ruınamenln tek maddes!nl 
ttt•kil eden Belediye Vilft)'et mas· 
r't f vP varidat bütçeleri mü7.akc_ 
.. e edile rek Bılt<:e encümenine ha
,.R•e olunmuc:tur. 

TTmumt meclfs tekr~r .alı günü 
toplanarak mfiıakerclcrlne devam 
cdccekt r. 

REKOR'· Tem·ınat markasıdır ı ı hide alt olmak üzere vagondan am 
bara, veya ambardan vagona na. 
kil ve tahmil tahl :yesi açık eksilt
me ile münakasaya konmuştur. 

Samı.n ~00 

(500 
(525 

45000 
(50000 
(52580 

1750 
7(500 

7'168 

10,30 
11 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Jarr.rla loteyinlz 

250 - 500ve1000 gramlık ambalajları vardır 
Adreo: ı.tanbul, T!ltUn g!latt11k Kemerli So. No. 21 Tel: 24197 -· , Askeri fc.brikalar satınalma komisyonu İlônl::ırı 1 

Zeytinburnu 8i1&h tamirhanesine yUksek kudrette ve mastar yapma 
:lktldarını haiz tOl'n&eı, tesviyeci, frezeci ve çeliğe su verme ustası alı
na.caktır. IsteklUerln nüfus tezkeresi ve bon.servi.slerile mezkt.r tabrlka
y& müracaatlan. <3016> 

GUn!Uk ihtiyaç nlobetlnde Bakırtyünde teslim ve pB.rıuıı o gUnkU 
rayice göre hesap edilmek fartlle 1500 kilo sığlr eti 7 / 4/ 94:2 salı günü 
saat loi de Se.Jrpazarında askert fabrikalar satın alma. komLsyonunca 
pazarlıkla. ihale edilecektir. ar.saf şa.rtnarne.91 her gUn komisyonda görü-
lebilir. Iateklllerln o gün ve saatte komisyonda bulunmaları. <3808> ,,. 

Kütük Yozgatta ıotu teıshıatc yapbrılM'ak 

K~tt bedeli c9M26> lira c38• k unış olan yukarıda yazıJı infaat As
ker1 Fabrikalar umum müdürlüğü Merkez satm alma komisyonunca 17/ 
4/ 94.2 cuma. gUnü saat 18 da kapalı zarfla iha1e edilecektir. Şartname 
ct78> kuru,tur. Muvakkat teminat <5667.06• liradır. Teklif mektuplan 
mezkOr gtlnde saat 15 e kadar komisyona vermeleri. c4002> ,,. 

·16 • 60 ton JZ N&. flnko 1ev1'a. ı O • 1 l ton ıs No. tl11.lc:o le\.·ha alınM'ak 
Beher kik>eun& 135 kuruş bedel tahmin edilen yukarıda yazılı iki 

kalem ve c~m·an 56 - 61 ton 12 ve 13 No. lu çinkolar Askeri Fabrikalar 
umum müdürJUğü Merkez aabn alma komlsyonunc& 6/4/942 pazartesi 
günU saat 14. de pazarlıkla ihale edilecektir. şartname <(12> kuruştur. 
Katı teminat c10735 liradır. <3912> 

OKSORENLERE KATR~N HAKKI EKREM 
Ista r.bul Defterdarlığında .1. 

Do~ya No. :S-8''1 
'Itlha1nmen Teminatı 

-.ıı 

1 14842 Eminöntl Hopyar mll.halleslnin Aşir efendi 
kUttiphanes~ sokağında eskl 13, 13 mü
kerrer yeni 1 ilı\ 12 ve 5. 3, 1, 20 No. lu 
Alyanakyan hanının nı!llıf hlBsesi. 

Ltra Lira 

100000 5250 
Yukarıda ev.safı yazılı Alyanakyan 'hanının nıgı{ Qiı:ısesi 8 14J 9l2 çar

şamba gUnU 11ııat 15 de Milli Em18.k MUdUrlUftUnde mUte,@'kkll komis
yonda kapalı zart usulile i-ha.le edUecektir. lıııteklilerin 2490 No. ıu ka
nunun hUkUmleri da.lresinde hazırJanmış teklif mektupla.nnı ihalt saatin
den bir u.at evveline kadar komisyon re'.-sfiğ"jne tevdi etmeleri muktaz.1.-
dlr. 1o-·azla iZAhat lçtn mezkfK" mUdllrlUğe müra.cutıarı. (36'14) 

Ista.nbul Fiat Mürakabe Komisyo~undan: 
l! i-ırt Xo' 155 
ı Ni~an 1942 Ç&z11amba sabahmdan itibaren yerli ve Bulgarya tef

riki ya.pıtnuık.sızın bUO.mum mangal kömUrUnlln kilosuna kayık ,.e va
gonda yapılan !llatı,ıar için azamı 9 kuru..,, kömUrtU dUkkAnJnrında ya. 
pılan perakende satışJa.r ı-çin azamı 10,5 kuruş fiyat teshil cdıldiğl llAn 
olunur. 

Devlet Dcmiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 10 adet ?tf . tlpi vagon 17/oi / 1912 

gUnU ıaa.t 16 da kapalı zarf usulU ile An·kara'da ldare binaf'ında a.rttırma 
suretile satılacaktır. 

Bu tşe gLrmek isteyenlerin 750 li rahk muva.kkat teminat ile kan1ınun 
tayin ettiği v~sikaları ve tekHnerini aynı gün sa.at 15 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Jlz.ımdır. 

Şartnameler Ankara'da. MaJzemeDaires?nde ve Haydarpa.,a'da Te11el-
!Um ve Sevk Şefliğinde d,.ğttılacaktır. !023 

Hususi şartları komi.syonda görü
lebilir. Taliplerin teklif edecekleri 
(lvat üzerinden tcmiııa l alınacak. 

\ı~ - İhalesi 8-4 942 ça r ~omba günU 
...no.t 16 da yapıl~ cakt ı.- . L::tekLlcrin 
JJ3r·blyedc Yedek ~. ı:' ·y okulunda 
komisyona mürac:>ı,...tl:ıı ı. 

(2543 -3537) 

* Kapalı ...rt usulile 100 bin lira· 
lı'k er kundurası münakasaya kon 
muştur. Hu..qısl şartları korni5Y0n. 
da görüleb:ılir. Taliplerin getire
cekleri nilımunelcrdcn komisyonca. 
beğerllenl ve telkll.f edecekleri fi· 
}ıl~lardan muvafık görüleni nü. 
mune tutulacaktır. !'halesi 6.4.942 
pa7artec.i günü saaıt 11 de y<l'Dıla
caktır. Muva.'kkat teminatı 6250 
liradtr. T31Epler!n Jıale saatinden 
bir saat evvel te!clif mektup18'1'11e 
Haıtıiyecle Yedek Snbay okulunda 
kom~yona. müracaatları. 

(2493 - 3492) 
..... 

4000 kifu zeytinyağı, 3000 kilo 
kuru Ü7.üm pazarJ•lt;lı> satın alına. 

caktır. İhalesi 10l 4 1Q42 çarşamba 
günü •••t 10 da Topkapı Maile· 
pesindeki askeri spt•n alma ko. 
misyonunda yapılar~ktrr. Taliple· 
rtn r;;. 15 teminatl?rile belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(2732-4083) 

* Beher kilosu 95 kuruştan 55,555 
kilo sığır etr alınacaktır. Kapalı 

zarfla ekslltmesi 17/4 ı 942 cuma 
günü Sllat 15 de Yac;sıvlranda as. 
keri: satrn alma kon1i5yonunda ya
pılacaktır. İlk tem ' natı 3750 lira. 
dır. Taliplerin kanuni vestka.larile 
teklif mektuplarını ihale saatin
den b :r saat evvel koınisyona ver
ll'l<'leri. (2714-4009) 

* Kap-!lı zarf uc;ıılile 1000 ton 
nohut alınacakt~r. Evsaf ve husu. 
cıi şartları komisyonda görülebi1ir. 
İhal.-1 22 141942 carş•mba glinü 
"aat 14 te yapılacaktır. Muvakkat 
teminatı 127~0 lrradır. Taliplerin 
ihale saatinden bir saat evvel tek· 
Ji·f mektuplarile birlikte Harbiye. 
de Yedek Subay okulunda komls· 
vona müracaatları. (2730.4081) 

* Be1'cr k ' losu 75 kuruşt"an 18,000 
kilo sığır eti alınacaktır. Tahmin 
tutarı 13,500 lira, ilk teminatı 
1013 liradır. Taliplerin 6 '4 '942 
~ünü ~aat 14 te 1\'limarsinan köyü 
iç:ndekl askeri satın alma komis· 
yonuna gelmeleri· .(2636-3792) 

* Aşagıda yatılı malzeme pazar-
lıkla satın alınacaktır. İhalesi 14/ 
4 / 942 s•h günü •a•t 14,30 da Ça· 
nakk& lede askeri satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 3500 ı:ra, k•t'i teminatı 525 
liradır. Evsaf ve ~rtnamest ko· 
ml•yonda görülür. Taliplerin belll 
vak:tte koml!!ıyona ~elmelerl. 

B:T taraktörü. 

K. Ot ip balyalı 
Tel balyalı 

* Fiyat Mürakabe komisyonunca 1 Vagonla nakli ciheti askeriyeye . 
tesbit edilen fiyatlara ambalaj ve ait olmak üzere 400 ton balya ba. ·ı 
nakliye masraflart il!ive edilmek l·ndc saman alınacaktır. Pazarlık· 
suretllc aşağıda yazılı mevadd ı n 

1 

ıa eksi"ltmesl 8/4/942 c;arpmba 
pazarlıkla ekslltmeleri 14/41942 .ıı.Hnü saat 14 te B akrrköyde &!ke. 

günü hizalarında yaz ı lı saatlerde ri satın alma komisyonunda ya· 

Çanakkalede askeri satın alma ko· ptlacaktır. Taliplerin belli vak.tte 

. . 1400 lira ilk temlnatlarrle komls-
m,syonundo yapılacaktır. Talıple. 1 1 1 

· (
2739 

'090) 
yona ge me erı. -".it 

rln % 15 ka\'i temtnatıarile belli · * 
vakl\te komisyona gelmeleri. G" d 

3 
t da ,. ı k un e on n aşa6 ı o mama 

Cinsi Miktarı İhale üzere sığır eti alınacaktır. Kilosu. 
kilo saati nun tahmin fiyatı 75 kuruştur. 

lOO,OOO ı;-- 1 Taliplerin 9/4/942 pertembe gü· Kuru fasulye 

Kuru ot 
Nohut 

200,000 14,30 
50,000 15,30 

(2733-4084) 

* 

nü saat 15 de Eyüp Ram\de aske
r! satın alma komi'syonund& yapı
lacaktır. Tallp1erln teminatlarilc 
beli! vakitte komlııyona gelmele. 
rt. (2735-4088) ,,. 

2500 liralık beyaz peynir alına. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/4/ 
942 çarşamba günü saat 15 de Ba· 
kırköyde asker! satın alma ko
!Tlis)'onunda yap<J.acaktır. Temi
natı 375 liradır. Taliplerin bell1 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2740.4091) 

16,962 lira 40 kuruş keşif be· 
del!I dizel elektrojen grupu pa.. 
zarhkla satın aıınacaktrr. İhalesi 
10/ 4/ 942 cuma günü saat 15 de 
Ankarada M. M. v. Satın alma ko
misyonunda yapılacak\ır. Taliple. 
rln 2546 lira. 36 kuruş kat'! temi· 
natlarile belli vakitte komi:s')"ona 
gelmeleri .(2684-3937) 

~--İİİİİliİİİİiiiiiiiiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-· 
Türkiye Ciimhurigetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu' tarihi: 1888. - ilermay081: 100.000.000 Ttlrk llraoı 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi bank& muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 lira ikra.mlye veriyor. 

Ziraat Bankasında kunıbaratı ve lhbaraız t.aaarruf hesa.pla.l'tnda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ile 8.f&tı
dakl pli.na göre ikramiye dağıtılacaktır . 

( ..ıot 1,008 llnıılık 
4: > 500 » 
4» 260» 

(0 > 100 • 

4,9" lira 
2,000 » 
1,068 » 
4,o410 • 

~ adet 5t ıı..ı. ..... lira 

1:!9 • 4 , .. » 

169 • S,%ot • 

DIKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde .50 liradan &.f&· 
ğı dU"'11yenlere ikramiye çrktığı takdirde % 20 fazlasUe verUecektır. 

Kuralar senede -4. deta, 11 mart, 11 haziran, 11 eylO!I, 
11 BirlnclkAnunda çekilecektir. 

~------------------------· Bir motörlü ot belya makJnesl. I 
İkr e>l ile kullanılır balya ·maki-

nesi. (2734·4.o85) 

Salılbl ve N .. rlya.t Müdib'U : Ahmet Eml11 YALMAN 
- ~ Türk LN. Ştı. Vat.. !ıl&tlıllMl 

~··- -----

Bana 1 nanınızrı 

Bu Süt KremasQ 
·usulü sayesinde 

50 yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarınaa görüne-

ce ki erdir. 

Oklarla işaret edilen 
•yerlere tatbik ediniz. 
Sonra da bütün yuı 

ve boynunuza 
~ürünüz..., 

... B arüşnu,. 90bnuş •e ıe""'"" btr 

. cildi, tazeleyıp ıençieftiımek tçiı> 
~ ılze basit bir usul · 
\ Önct Ponk""1•n ilÔ .mı -.ııırıı• 
fmı, 4>1r ırukdar nlt ıtremaolle ·ayni 
mıkdar hum etthilmıs ""7tlnyııtiı. 
lıa,...ıırınız •e buna ık! misli taze 
.Ot kremas; lıtve edlnıı. Bu ıertiı> 
cildin.izi ·besler ve ooa 6deta mınıl 
mı:racaı. derecede bir ıençllk ye bir 
tazelik verir 

Bir mertıur 'ıortıs\ ,.nçlik ·manıtl 
ruını muhafaza ve ld:ıme için bU 
btıaiı uoulü tatbik nnlş ve 70 yaşın 
da olmasına rajmen cenç kadm rol 
lertnJ °"'"""'..,. Eczacınız .ı. bu lı• 
uı.,ı ıiu ihzar edebilir Atıe•• 
muıh""'l7•1ı J aı mikdanla oımakI• 
Wabs ,ah&lıJa mal oluı (Y~tl) 
be1aa ıskıekl Ttıl<alon ' 'lcremiJ1llf 
t.eıtclbuıde clldlrı!D beslenıelt ~ 
halll'I •Ulrllmlt ~atı ile ır!l 
laeuıuı mevcuttur. iki wldp cıl 
din llıli_yaç hiaett.ıtı planın \& k'°' 
dloldır. Herhalde menmun~et -~ 
·- prantındlr Akal ~· paruuz ııu misli iade edllecekllr. 

RADYO 
lllıstiıtkil Pregram 

7,30 Proııram 18,55 Müzik 
7,33 Miizlk (Pi.) 19,30 Ajans 
7,45 Ajans 19,45 Yurttın 
8,00 Müzik (Pi.) sesler 
8,15 Evin saalJ. 20,15 Radyo G•· 
12,30 Program 20,45 Saz Eı;. 

12.33 Türküler 21,00 Konuşma 
12,45 A,jans 21,15 Türküler 
13,00 Şarkılar 21,30 Kıkiyc 
18,00 Pr01ram 21,45 Orkestra. 
18,03 Fasıl 22,30 Ajans 
18,4.5 Zır.ia ·. tak. 22,45 Kapanış 

r. A • 

HAZIM GECESi 
< Nisa.n Cumarteol gtlnU al« 

l}&?TlI Hazım jUbUesinln "bnetıeri 
het"lfün komedi tiyatrosunda sa.~ 
tllmakta.dır. 

BORSA 
1 NİSAN 1942 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 132,2° 

5 
100 İsviçre Frangı 30,36 

100 Pezeta 12,89 
100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHViLAT gO 
Sıvas _ Erzurum 2-7 ~9 ·31 ~ 7 1141 Deıruryolu lI ,p, 


