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Milli Şef İnönü 
Devlet konservatuvarını şereflendirdiler 

Rel cumburamuza, Barıcıye, Maarif Veklllerlyle 
Berlln Bfly llç ız Gerede de relakat ettiler 

Anknro, 4 (Telc.fonJ:ı) - Bugün Dın1et Kornier
''Btu nndn Rlyasetlctimhur ork~trası t rafından, 

bn!}tıın aşağı murnffakıyetle gtl!,'en bir konser ,·eril· 
m~tlr. 

dllerlnl ulkı'jlumışlardır. 

Milli Şef !lmnet lnönü, ııaat t m 16.80 da, bera· 
bcrlerlndo J ın rentmları olduğa halde sakma gir· 

Rel!llcllmhunımuza Ayrıca Harklye Vekili ŞUk· 
rü ·aracoğ'lu, Maarif \"ekili Hasan Ali Yücel ,.e Ber
lln BllJ ük El~mn~ Hfü!rev Gerede refakat etmekte 
idiler. 

( 

Yazan: Ahmet Emin Y.ALMAN 
nkarada bulunduğum sıra. 
da MunakaUlt VckAlctine 

uğradım. Deniz ve k ra nakhye 
sıstcmımiz mcınlcketın nabzı de· 
mek... Nnbz.ın n ında ne tarafa 
dcıCru farklar belird ·nı anhımak 
istedim. 

Bu farklardan bahsetmezden 
evvel umumi suretle unu söyle· 
mck isiel'lm: Harbin bcp oldu
ğu zorluklar yüzünden türlü tür. 
1il y~ni meseleler V<: ihtıyaçlarla 
karşılaştık. Bunları halletmeğc 

hazır değildik. V.asıtalarımız ve 
imkfınlarıınıı. yenl ihtiyaçlara. ve 
nakliye ebckesı uzerine binen 
ycnl ;)'liklerc gorc artmadıktan ba~ 
ka aksine olarak .azalmış ve yetiş· 
mtş b r takım unsurlar da askere 
çağrılmıştı. 

Bu zorluklar karşısında çok ta. 
bit olar.ak ilköncc bocaladık. Alı. 
nan tcdb rlcr, esaslı tetkiklerin 
mahsulü dcı,lildl. Eldeki vasıta ile 
yapılacak iş hesaba vurulmamıB" 
tı. Barış znmnnında bile maksada 
kMI gelmlycn kırta!li usullerle 
harp zamanının fe\•kalfıdc ihti· 
yaçlarmı halletmek gibi imkansız 
bir gidiş yüzünden epeyce vakit 
kaybettik. · 

Çok şUkür ki tccrübclcrdC'll 
ders alındı. Bu dela Ankarayı zi. 
yareUmde yeni bir ruh ve hava 
buldum. iaşe sahasında hazırlanan 
Yeni çığırlardan bir, iki gün evvel 
bııhsctmlştim. Milnakalıitta da sa. 
Hm .gldışler ve istidatlarla kar;şı· 
lııştım. Böyle zamanda zorlukları 
halletmiş millet yoktur. Yapılan 
işleri, zihnımlzdekl ideal şekle gö· 
re olçmefc knllwrsak mutlaka 
Yanlış yola sapmış oluruz. Biricik 
doğru ve ameli biçil, iyiye doğru 
bir gelişme belirip bel:rmediğinde 
d r. lnııc işleri gibi mi.ınakelfıt sa
hasında dn ıştc böyle bir gelişme 
Vardır. 

çcmecUk. Fırt.malı havada vapur· 
larımız hiçbir iş göremeden muat
tal duruyor. Çalıştığı znmıı.nlarda 

doldurma ve boşalıma için lüzu. 
mundan kat kat fazla bir zaman 
hareketsiz kalıyor. Bu noksanlar 
yük vagonlarımıman bir kısmını 
da muattal bırakıyor. 

(Devamı Sa: 3 ·· 6 de) «·» 

Bir Fin radyosuna gö
re bir kıstm Eulgar 
askerleri şark cephe

sine gönderilmiş 

Jinnah di)'1?f" ki : Bomba hadisesi 

Da 
? • 

itizar 
Bugiin \'ercce~mlzi blkllrdlğlmlz 

Aka Giindlb.'lin: cZanınn olur ki ha
yali iki para ctnıer:ıt başlıklı yalıı.ı, 
nılindcrcc tmu"T.ln l,'Okluğ'u dolnyw
le ~'annl\ kalmıştır. Oztir dileriz. 
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Prens Oskar'ın 
lstantıulu ziyareti 

-------, 

Şehir 
Haberleri 

1 0~
1un-ve kömür 

bir::ği 
kuruluyor 

r Güya Oskar şerEfine Yıldızda verilen ziya-
fetlere Japon zabitleri de iştirak ediyordu. Bu birlik haricinde 

Bu mülakatlar e&nasınd• sözü nevra daha çev,,dı, İngiltere sefa- kalanlar, yakacak 
döndürüp dolaştırarak J aponlar• rethan.,.indc de bır balo verdire- ticareti yapamıyacak 
getırd i. Kendilerine karşı yapılan rek buna, prens Oskar ile beraber . _ k .h\ı'y•cı. 

d 
. 

1 1 . d Şen. · mızdek- .)"l ·:acs cıı 
nıuamelenin , sadece (misaflrper· Japon kuman •11 ve zabıt er nı a.

1 
, . l k . . 0 . rın gayri 

tti d H 1
. ! _ i n . • 1:mın e me "~ ...... (l -

vcrlik) ten ibaret olduğunu söy· vet e r • u asa. svec; prensın 
1 11

. 1 ... r~: yollera sa~·~asının önüne 
led· ve işte tam bu mü kül vazi. baha.ne ederek. Japonla~ı mem-; geçtllC'k ıçin Fiyat 1\-lürakabe bü
yette idi ki; yeni bır nad se, Sul- ~un edeb lecck her tu~lu ızzet ye rosunun son toplantısında oduncu 
tan Hamidia imdadına yetişti ıkramı yapmaktan c;ekınmedi. ve kömürcüler bir birlik kurul-

KAnunusantnin 14 iincil paz.ar- Mösyö Nod:a, musliiman oluyor masının bu i · halledeceğ i üzerin_ 
te~l ı-tınü . Çanakkale boğazı ku- Kumandan, miralay Tanaka, ki- de verdigi karardan sonra, haber 
nıandanlığından. Yıldız sarayına nunusaninin 21 nci paza.rtıesi günü a)dıgımıza göre Koordinasyon he· 
u telgraf geldi. btanbuktan har~ket. kararlaştır_ yeti de bir statü ne~redecek ve bu 

(İ!J'Veç kralı hazretler ı nln mah. mış ve Sultan Hamide blldırmıştL statıü de odun ve kömür birliğinin 
dvmu Prens O~kar Bernadot ce- ' Fakat, pref'lti Oskarın İstanbula esa~ nizamna.nıesin l teşkil edccek
napları, (Fireyal l! mindeki kur- 1 &elmesinden cesaret alan padişah, tır. 
vet ile buraya muvasalat etmıştir. bir kaç gün daha İ~tanbulda kal- Btı kurulacak biriı k dı~ında 
İ.it&nbulu z.iyt'tet etmek üzere Bo· ,,. malarını i~edi ve .lapan miralayı_ kalanlar yakacak tıcaretıle mes. 
~oı.dan geemesinc mü.saade talep nı bir ka(' defa hususi surette Yıl. ıuı olamıyacaklardır. 
"'tmektedi.r.) dız sarayına davet ederek (Mika. 

Sulta n Hamll. btı ziyareti büyük do) ya söylenecek t>özler hakkında 
bir mPmnun4yetle telakki e-ttf. Der. aralarında uzun konu malar ecre. 
hal mü~aade edilmesi iÇ'IR emir yan etti. 
verdi. Prens O.kar da art,k l•t•nbul-

Avukatlar dün 
topl .Jn dılar 

htanbul Barosu dün ••at 14 de 
Prens (}.o.karın fstanbulu ziyar~- dan avdet etmek .stiyordu. Fakat 

t hi('blr slyatd maksada müı:;tenit 1 . . Eminönü Halkevindc Mekk .ı Hik
<le~Hd Esa~n genç bk' bahriye Sultan Hamıt. ocun da avdetıni te· met Gelenbcyln riyaseti altında 
1abiti olan bu prens. uzun zaman- trir ettiriyor .• ve Japonlarla aynı toplanmJştır . Bunda.n sonra fev
danberi Akdeniz limanlarında ge- &ünde hareketlerini temin ederek, kai8de ve a)el3de olmak üze.re lki 
tivordu ve bu münasebetle, İ'1:ae. bu vesıle i1ıe parlak bir teşyi me-
bulu da görmek istiyordu. rasiml paıptırmAyı dt.4ünüyirdu . 

F.~tr bu ziyaret bir başka za-
man vuku bulsaydı . Sultan Hamit (M<isyö Noda) da. vakit vakit 

türlü toplantı yapılma~ına karar 
verilmiş ve meslek sigortası üze. 
rinde ınüzakereyc b8<:Janmıştır. 

Avukatlardan İsmPil B1ırhan Ga· 
1 i l b ..ı... de saraya geliyor .• gerek padışahtan 

bu l(Cııyriresm ge şe u U"':rece ı:p, Vedat söz almışlar ve bu mes-
h m'y.t Verme•dı' tstan'-··Ja ve gerek saray erkiiınından iltifat. e em '· · uu - tek sigortasının tekaCtliiS.. sıste. 

~f'l<!'n prense, sadece bir se1ılm ve lar görüyordu... İstanbulun bedii mile olan münasebetlerini müna. 
b!r kil<; hediye göndermekle ikti!a ıüzelliji ve Lıtanbtil halkının h• - ~•şa etmişlerdır. 
ederdi. Fakat şu esnada Çarlığın sasiyet ..e 8"mlmlyeti, bu zatı ta. F F k ·· ı . 
kı.kançJığından bunalan Sultan mamile cezbetmi_.i. Saray& her «c- I en a U fesi yangını 
Hamit o kadar müşkül bir vazi- ~ • 
,·ette idi ki . prens 0<karın bu geli- Jişı,,den KUn uzun bunlardan bah tahkikatı neficele.ıdi 
<ini, büyük bir ıtlmet gibi tcUkki sediyor: ı .. 

1 1 h kk 
Fen Faku tes yan~1· ı a ın

rtt i. Derhal prens icin Yıldız sara. - Öyle bit' memleketiniz var da son yapılan ~ 'll lj}.- ikat bitmiştir. 
vında muhteşem bir daire hazır- kı, buradan ayrılmak istemiyorum. I İki hademe hi.l.kK ' n•ta a. ı..Mi tak.ha. 
ıaıtı. İsveç gemisin ; karşılatmak 
c;ln ~tarmara denizine kalabalık 

Dıyordu. ta başlanmış ve bazı mernur1arın 
ArkMl var da yangındJ valifell'rtni :!luıish· 

bir heyet yollatt ı ve prens·n aemi- --;============;---,mal ettikler; anlaşılarak memurin 
• İc;;tanbul limanına girerken, Se· 1 1 l kanununa göre icap eden tahkikat 
limlye kışlasından, Salıpazarı B. Soruyorlar_·. yapılmaktadır. 
nündeki karakol gemisinden ve 
h•ttı\, (Ku7.guneuk) un üst tın-a. Şehir !'-"ecliSİ devre• 
fındakl Nakkaş mevknndcn aotılıt" 1 
ıoolarıa ,.ıamıattı . Kapanan fınn nasıl sini tc.mamlıyor 

T•bHdir ki prens Oskar. vazi- açılmı$ ?, 
ye~n haberdar degıldi. Karşıla~

tı;-ı bu parlak kabul, ge~ hüküm. 
dar 1.adeyi p<-k memnun et.ti. 

Artık Yıldız sarayında biırbi rinl 
taıktp eden :aıiyafetler ve müsame· 
reler veriliyor .. gôya prens ()gka
" 'n şerefine yaptlan bu toplantıla. 
r•. Japon zabitler! de ı,n.-ak edi
yordu. 

Japonlac. lsl•obu'dakl (İran se
f\ri Muhsin Han) ı~ de dostane 
bir mooasebet temin ettrler. Sefir, 
J opon eemilenftİ D)"&rete gitti ve 
ı.efarethanede, Japon zabitlermift 
o;erefine .,... ziyafet veroi. 

Sultan Hamit, mehirc.ne blr 11ta. 

l)/lll)llt\I 
;:t?l>A\ltl 

ihtiyatlı bir adam 

A ..... - ... ..---ı 
de "1 mti11ak..,a ,.af'. CUr'M 

mi lyt ,,ey, ttid t \le ihtiyeıt ntt ! Cti.

rM -1 bör lflCihT. ""'Meclsl Nı
tl,..tm nwl vehlna dtreoNh~ "ara.,....... -t dı...,k l(Wa u Mkayeyl 
... ıaı.y..: 

« ... l'-.;kifdar ka'Z&Sının Jltı~tklı 

naılıly..,loe bağlı Dudurlu köJün
dekJ f'knıek~i fırıHı, Mhhi ,.e be
ledi "8rtları hat.t olmadığı, ek
ınek un:Jarrn& kepek ka.n1tbrıkh
tı, oolıı:.,.. ekınek çıkarıldıkı ~ 

yantlıe birkaç ay e"·vel kap8ıtıl-

n1ı,. Bugti" ötrtnl;,·oruz. ki, ka
pah ka.k:lığı nıtkldet(e ne t 
-ye ne de t6dt1 edilmeyen bu fırt-

na ettkbl l'llıl yine un 'erU.nıe.,ı 

"'·e J JetUım~I lb:lAMnu belediye 
lkt.oat müdllrmtu t&ra.hndan 
ToprıM< Ofml mlidttrkfğll üe V.
kHar ka.yma-kanı1ığ1Qa. bikltrll
ıniş. El;er bu doj;ru ı.e he 1-jre 

~ bir lla-et ....., -pı-
yor ..... 

&imi bir oMH'l9Mılıı )18Uyer 
,.e ~ruyor: 
«- Bu frrı• blrka,ç a.y e\"\:el 

neden k&patıldı T DenlldlA'I gıtıı 

&dlltl "e beledi ,artl&.l"ı h»L oJ

-ı~ '9Bı ı.e, belediye tıoıı...a
t-faa • pn olarak 1ıi.tnlr ve t&
.ııı -ti alıokah hflklnı ........ 
... .,. tara!ııodan prillup ta.dik 
edilnteden • NHdl bu ftrına un '\ıi&

rUmetılne ve ttWrar ı.,ıetılnteshıe 

aMJJ nım--.&He Mtli)er acaba?• 

Şehir mecl ıı:; nln nı~n devresi 
toplantıları 15 mayısa kadar .. de· 
va.m edecek ve bll devre ile de 
meclisin mtidcktl son-ı erm·~ ola. 
taktır. 

15 mayıstan sonra da Şehır mec 
ı:si için yenidt~, iPtıhap yapıla· 

t'akiır. 

Bir kadını yaralayan 
suçlu 8 sene hapse 

mahkum oldu 
?\'inıet adınJ:;ı. b.1 kadını 12 ye. 

rinden yaralayan RahmJnln mu
ha.kcmeı:ii, dün ık~11cı af:ırcezada 

bitirilmiştir. M ;•znunun bu suçu. 
öldürmek teşeut.u.;ile işlediği sa
bit gorülerek 8 sene on beii gün 
hapsine ve mücb!>edcn fAmınc h .• 
me!lerinden mahrumiyeto:ıe karar 
verilmiştir. 

Bir muhtekir üç ay 
hapse mahkum oldu 
Sult.anlıamamında Haçopulo ha. 

nında çalışan Aron, terzi Zekiye 
fazla fiyatla saten ve telA satmağa 
teşebbüs ettl&inden 25 J:ra p•ra 
cezasına ve üç ay hapse mahküm 
olmuştur. 

Y A T A K 

Bomba hadisesinde ilk 
izler nasıl bulundu? 

~ı-*•• 
SoAr-n ômer Tokat ollcluğu 

anlaşılan meçhul adanı hakkın. 

dak ı vücut, elbise ve saire kırın
tıları enstitüye -leÜDCe muhtelif 
laboratuarlardakl mütehaesıslar 

sa.n iy.c kaybetmeden harekete 
gcçmlıı!erd , r. Eld<ıki parçalar& 
ait malümat, kuvvetli anatomi 
mütehassısları tarafından btr a. 
raya getirilmek suretiLe meçhul 
şahsın boyu, atırlığı, vasıfları 

hakkında bir tablo çızmek müm. 
kün olmuştur. İki ka§ına ait deri 
parçasının ele geçmesi çok işe 
yaramıştır. Çünkü kaşların or
tasındaki büyükçe bir et beni
nin derhal göze çarpar bir ayı_ 

rıcı alamet teşkil ettiji ııörül

müştür. B>r taraftan da elbise 
parçı.ı.,.ırun yardıınile kı,..fet 
hakkında bir tablo çizilroiş, ta
banca parçalan de letltlk edile. 
rek suçlular tarafından silinen 
numarayı okumak münrkün ol
muştur. İddia makamı tarafın
dan mahkemede sôylend;gi üze. 
re sorgu hakimli4i numara üze
rinde durmuş ve o numaradaki 
tabancantn kime satıldığını ta
bancayı yapan fabrikadan sor. 
muırtur Dikkate layık olan nok
ta sudur ki enstitünün bütün 
tahmınleri hakikate uyaun çık

mış, yalnız yas hakkında bır ha.. 
ta görülmüştür. Yaş, vücudun 
dtnçllğinin muUak bir ölçüsü ol· 
ma.dığına göre Ömer Tokadın 
çok .zahmet çektiğine ve vücu
dunu vaktinden evvel yıprattı. 

ğına hükmetmek caızdir. 

!inkara zabıtası faaliyette: 

Enstittinün bır kaç saat tçinde 
hazırladığı etraflı malümat An· 
kara zabıtac:>ının eline geçince o
teller yoklanmış ve bu vasıflarda 
bir yolcu olup olmadığı araştı. 
rılmıştır. Nihayet Toros otelinde 
vücutca, kıyafetçe vasıflara uy
gun bir yolcu bulunduğu ve bu 
yolcunun lkl kaşı arasında ayı_ 

rteı alAmet diye tarif edilen et 
beninin bulunduğu görülmüştür. 
İşte bu 9&yede suçlunun kim 
olduğunu ve nereden geldiğini 

tesbit etmek imkanı bulunmuş. 

tur. 

miikcmmei bor tarzda tertip edH
Miş oı...a..ı Emniyet le illtımı_ 

,... nel<a.dar ..aslı bir swetle 
v.a.z·ik gördüğüne bir aliımettir. 
Dosya tetkıkleri neticesinde der
hal Abdurrahman Saymenle Sü
leynıan SağoJun üzerinde durul. 
mliş ve bunların ifadesine mU· 
racaat edilince birinin, Stepan 
adlı ve Sloven olduğunu bildik. 
leri dıi!erlerin l (ltürkçe bilen 
genç• ve ıtürkçe bilmeyen lhU_ 
yar• diye andıkları üç yabancı· 
nın bu işle al8kalı olmakla maz.. 
nun olabilecekleri meydana çık. 
mıştır. Bunun üzerine polisin 
elindek i ecnebi dosyaları maz· 
~unların önüne seı·ilmiş ve dos
yalardaki resimlere bakarak adı. 
nı bilmedikleri iki adamın Pav· 
i<ıf ve Kornllof olduğunu tesbit 
etmişlerdir. Bunlardan Kornilof 
İstanbulda, Pavlof. Ru ya istika. 
metinde seyahat ederken Kay:iC. 
rlde tutulmuş, Stcpan'ın ise bun· 
dan eVYe-1 hududumuzun dışına 

çıktığı anlaşılmı~-tır. 

Tatbikat nasJ/ o.'du: 

.Mahkemede tekrar c>d ilen ı!a
deler, cinayetin nasıl tatbik edil. 
diği hakkında bir fikir vermeğe 

kat:dir: Abdurrahman Sayman ı n 

defalarla tekrar ettiği kahbelik 
iı:;nadlarından anla.şıldılına göre 
Ömer Tokat, ctnayetı it>lerken 
bu uğurda can vereceğini hesaba 
katmamıştı. Elinde bir örtü .içın
de taşıdığı şeyin bomba olduğu
nu ve tarif edJlen yere dokunun. 
ea patlayıp kendisini parça. par
ça edeceğini biJm.yordu. Cinayeti 
t 1edikten sonra hayatının ne is
tikamet alacaaını, nerede tahsi. 
line devam edeceğini cinayeti 
tertip eclenlerle defalarla müna
kaşada bulunmuş, düşüncelerini 
arkadaşı Abdurrahman& da söy
J.-miştl. 

Abdurrahmanın ifadesinden 
be!Jl olduğuna göre Ömer Tokat, 
Stepanla defalarla nişan talimi 
yaptığı tabanca ile Alman bti. 
yük elçiSini vurace.k, sonra eHn
deki 81ete dokunarak civarı sis 
içinde bırakacak, bundan istifa
de ederek kendisi kaçacaktı. Ha_ 
krkatte bomba olan bu fıletin 

yalnız sis dağıtmakla ılıa kalmı
yacak kimbil ı r ne gibi cerarlı 
t....U-ler yapacak bir alet olduğu, 
bu sa.yede savuşmağa lınkiı.n ve
receıti kendisine telkin edilmiş. 
bi. Demek ki cinayelı teı-t :p 
edenler her kimse hem asıl mak
saUar..ı.na varmak, henı de tutu
lup kcndilerlni ele vermesi milm. 
kiin oJan Ömer Tokadı par('a 
parça etmek, böylece cinayet-in 
fzini yok etmek plinıru takip et· 
mışlcrdi. Ömer Tolu\ neden do
layı tabancayı çekmeden aleti 
harekete getird ' ' Bunu bllml. 
yoruz Ya şaşırmıştır ve yahut 
son saniyede korkarak evvela 
kendi emniyetini temin etmek, 
sonra tabancaya davranmağ'ı dil· 
sünmüştür. Gt"1ecek ctlsede ve
r:lecek ifadeler herhalde bu nok. 
tayı aydın-latmağa hizmet ede
cektir. 

Bu yazdıklarıını z: kısmen kat
re katre duyduğumuz malUmatın, 
kı~men mahkemedrk: i ifadelerin 
ve onlara dayanarak yaptığım12 
tahminlerin mah~u1üdür. 

Gelecek celsede verilecek tar. 
sila t bu ('Ok merakl1 polis roma
nın ı n ik in-el babını aydınlatacak. 
h.r. Bu celsede; kaza yerinden te
sadüfen geçen iki genç kızın, 

b~r taks ı şofOrünün, bir Hariciye 
odacısının , Hatay kundura ma· 
ğazası sahibinin, Toros oteH me
murlarının. Süleymanın çalışt ığ ı 

berber dükkt\nı sahibinin ifade. 
lerini ve mütehassısl&t"ın rapor
larını dinleyeceğiz. 

Asıl körıdüğümı.inün ct)zülme
si ı çin ise son celsed-eki kararı 
beklemek 13.ztm gelecektir. 

Şimdilik şunu söy~mek müm. 
kündür ki memleketimrzin Em
niyet teşk•!Atı "" Adliyesi bu iş.. 
te cidden yüzümüzü ağartacak 

bir sür'at ve iısabetle hareket et. 
mişlerd'r. HükUmet, işin ic;inde, 
ancak tahkike muhtaç bir cina
yet görmek ve ba~a bir düşün
ceye yer vermemekle memleke. 
tin vekar ve şerefini efl titizce 
korumuştur. 

Bomba h.8d i5esine ait tahkika
t ı n, krimiınolojiye :lit kitaplarda 
çok mükemmel bfr örnek diye 
yer ala.cağına üphe edilemez. 

A. E. 

~:~;:::e E;;:fy~; 1 ~ala ...,,..,~m.. 
Ankaradan verilen. maJümat ».:St,O: .. ::r· -~:~-

üzerine lstanbul EmnıyeU ömer " 

Tokadın dosyasını bulmuş, kim Ben de pes dedim 
olduğunu, ne yaptıl!ını, kimlerle 
tanışıp a:örüştüğünü tesbit et· 
mişttr. Bu dosyanın bu kadar 

Kadın yüzünden 
birbirini yaralamışlar 
Bakırköyüncie orı .• rar. Yaşarla, 

Üsküdarlı lsmoil oğlu Haydar bır 
kadın yüzünden kavga etmişler, 
birbirlerini sovn ı le ba~ar ndan 
3 ..... alam1şlard t: 

Muayeneye gönderilen suçlular 
bakkıncla tshkikat yapılRıaittad;r. 

Bıçakla yaralanan bir 
kadın öldü 

B ir yazar, seyret:tifi bit" fit- Yazık!... Şirkete ait bir günlük 
mln saçmalarla deı.tu olduA'u- hasılat az buz değikllr ... Fakat ~ir.

ketln bir gllnlük JtasllU.tou bir kon· 
nu anlattıktan !40ttra: t.&t•. büttt.n 

düktör tararındıan atmıp götürülece 
bu atmssyonJara göz yumdum. Fa. 
kat, f~nnln son ho<ldlne eriı;ımS, olan 
Ye elektrlkll tabanca. ( ?) lan kulla-
nan 1\fe.rlhllleorln, aynJ zamanda. en 

iptidai bir .. u&h olan ok "'e yayr da 
ellerlnderı dü!'jlirmemelerlue P6 de
dim.» diyor. 

Ben dt> ;yumulan gözün, .,a.:n1ayı 

görüp a('tğa. '\iunna.-;ına pes dedin1. 

DE\'REDl>BlLIR MI? 

tanda açıkta bırak:mMma "·eya bir 
ihmalde bulunma na M aklını er-
metli. 

Yazının alt kr!.ntmdaki: «l'ak'a 
gü.e.U a~aını,. 1''Mhl, bir &"i.uıliik ha
&ılat olan 1-6 Ura 26 kuruş 75 t.anti
ml ... » <"ümJei"ilnl göri.ln<'e ahp götü
rü.len ııuranın ~rkete all bir günlUk 
hasılat dcğ:ll, ştrk6te alt '\;f' l"ethl
nln bir günlük heıbılatı oldutltllu an-

tnglltere harp ka.bine&I, lllntllJtrlr Jadın1. 

ntüı.akcrOOe bulunan sır Sta.fford ~lrkete geçoıı, ohun? 
Crlpp&'e tan1 hlr ~er~tılk ,·ermL-,. If;tJX SAHTEJ(ARLIGI (!.) 

Astl me~le, Criptl'-i'io bu tte~tllğl Ttt.rkçe çok kola.y bir dildir. An-
Hakkı adında bir şoför, Samat. lfintlUere de1·rehnt"kte de ti«be t o- cak, kola)·dır di)·e konuşuken ve 

ya tramvny caddeslnd~ 1a nuına- tuı, ohnı.Mlı(;-ıdır. bele )'aı.arken dikkat cdllnıez...e ~·•n· 
rada oturan Vasflyey müteaddit (;t;ÇMJ>; OLSV.'11 h~hklars dw,iılm..,; ~ok kolaydır. 
yerlerinden ya.ralamı;.tır. Sabah.laı-ı tıkan arkada1,tlarımızdau J,.te ayni gazetede gördüğtun bir 

Yaralı, tedavi için kaldırıldığı blrl. bir tranıvay kondüktörUnttn ma- elimle: «KflfllaJ parayı alırken bjl11. 
Haseki hastanesitıd!' ölmü;itUr. rlfetınl anlatırkt-n diyor ki: etnikli- sahtekftrlığı meydana c.·tkını~tır.» 

Adliye doktoru Hikmet Nom('r dar • Kadıköy ,-e lla1ali,..l JlaJk «t,ln Mbt{'klırhğt» oln1h; «Wr a· 
tarafından ceset muayene ed;lerek Traın1·ayları kondüktörlerinden Kon- dtlmın W.tekı\rhğn, tıblr ,,eytıı ıııall

defnine ruh&&t verHmiştir. yalı Ahn,et oğlu ı•etlıl, e"·velkl gün test» "e «hlr J~tekl bahtekaıhk,. o
Cinayet hakkında tahkıkat ya- şirkete aJt bir günlük hftbılMtı ala· lur. 

pılmaktadır. rak ortadan kayholmuı::ıtur.» TATLISERT 

Bir ~der ı.ı....).-a y•ln
..,. dOJ"U10r. Bunlardan birinin yaıu
pa bir ~t sok•lrw: t kaç!> 
diye !iOfSI'. Y okll ela akit,.., flltlıınu.. 

Vaı..ncı Mtaıiini iekl'M' eder, yhtf' c-e
,.., )'Ol<. 

SONMIYEN ATES 
cevap vermek istemedi. Hatta biraz da 
kızarıp önüne bakarak: 

- Tebrik ederim Nihat bey ... Galiba 
şiir sö~emiye hevesleniyorsunuz ... Fa
kat şhrinlzin mabadini söylemekten vaz 
geçiniz de bıılıkları sogutmadan yıyelim. 

mabudu gibi bltc llayat geçirmeıte karar 
vermiştı. 

Yemek ma~sının etrafındaki sandal
yelere yerleşirken, dimağımda haşrolan 
bu meçhul ihtimalleri Jıallelınlye çalışı. 
yordum. 

O m-a- d-. diğer bir ~el<u 

- -· ı,IMtl ooylMtltiıee -· Hk JOleıoy& der ki: 

- Bu dellkanl:mın p)·et tebii ve 
mrffrtt bfr suatln1 neden oe\·at_w.n: bı

r&lıı:::arak kendlfıii.nl Jurd.Jıuz. '! 

Adam. ~ OM""aıbı \lti"W: 

- at:i)"ath adarnun da 01Mbı11 ... 

Saati söyleM\Yttim ada.111 o l•ebile ile 
benlmle konuşmafa gtri~, hay
di beroober bir kadeh vL,kı içelim dl
.)tt,Mtl, ben de hayır diyemJyeeek
tım. Bir vMklyl "'ok W;ldJ.,r takip 
t<lttelctl. ;';-yet ben 'l&rlu,,hılda: 

•Haydi Ilı.im ""' pJellın de bir lok
ma yemek yl)'<'llm.» d\yecdrtlm. ııe
nlm tok ıtiuıJ. hlr Joz.rm 'ar. }la3 dl 
o . ırada loert g1r~k, drlikanh <; ıa 

de.rllal &ôz Uyacak, k.ıı.au da onun 
için yanıp ~<akli. Sonunda 11&

atı olmı:y•n bit' M:l'lff'rlyl dm:nat di~-e 
kabıll emret• Me<bur olacak!-. Ben 
...-az bir adama kız ını ,·eririm? 
t,le IRı *"'lik•nln bnuoe getnıel; Jçln 
y• ıı ı rarh uaımı ce' . Jl8l7: 

l>ınılltmı. 

T efriko No. 16 

Nıhadın, bu laübalilif:lne hiddetlen
dim. Kolumu sılkmek istedim fakat, o
nun kuvvet! aalebe ettıi.. beni zorla ka_ 
pıya dogru stlrıiklemcye başladı. 
'tt.tad, labii tavrını muhafaza edl.. 

yordu- Yine o sakin vıe v:-kur tcbe ·u~ 

mile: 
- Nıhat bey! .. Galiba od<iın toplan_ 

madı. Hanımeiendlye çirkın ıı.r şeyler 
göstcrm- · olursunuz. 

Dyordu. 
Nihat, dinler mi hiç? .. Der!tı>I (şark) 

ctiye kap,yı açtı. Baştnı içer! uzattı ve 

beni içeri girmcğe zorladı. Ben kızdıın: 

- Ne yapıyorsun Nihat? .. Ayıp de-
ğil mı? .. 

Diyordum Bir taraftan da i:istadın 

b1r hU8us)yctini daha ögreRmek mera
kını yenem.tyerek, gözlerimi bu gü..lcl 
yalak odasıoın her köşesiı>e gezdiri
yordum. 

"'"un taıı:ımıa.r, açtk lıirşe Jılıke .•• ~
ıı ş b r Joooııelaıoı ı...eaklıl"'fl "" bir .loö-

Yazan: ismet ZIYA 

puk çağlıya.oını andıran ağır bir clbin. 
ilk... Karyolanın tam kr~ısında, büyük 
bır tablo ... (Adem ile Havv&), .. Bu ıki 
ilk insan, ay•kta cluru)'OT'lar ve coı4ı:un 

hlıtilerıni ifade ede-n tebeSôlimlerle bir
birlerine gülümsüyorlar. Yerde sürünen 
ve ayakların~n altına kadar giren, koca 
yılandan tamamile gafil ve bihaber görü_ 
nüyorlar.. Odadan teriemiz bir ~bun 
ve Jüsyon kokusu la'1y&r. 

Sakız cibi keten yatak takı!Rları ınsa

Mn ytızüne gülümsüyor. Paneurları açık 
pencerelerden, her köşeye meb:ıul ziya. 
daJıgaları giriyor. 

Nihat, işin alayında ... Arlık ben! bı
rakmı~ .. t.tstada do&ru ılcrliyor: 

-. Aklımın crmed:ğl .bir şey var üs= ... l'iu koca yalakta yalnız başına sı. 
kılmıyor musun?-· 

Yayla kadar ıeniş bir doııek ... ifinde 
de tek bir erkek ..• 

Diye so)'leniyor .• 
Üı;tad, bu suate '*'irudım dojr~ya 

Dedi. 
Yemek odasına girıerkcn dimağunda 

bir çok sualler beliriyordu ve bu sualle
rin hepsi de üstadın hayatına dayanı

y.,.-du. Üstadın çehresi de gösteriyordu 
ki, hayatından bezıgin bir adam değ:l.ldi. 

Elli yaşına yaklaflllış olrnasına ragmen 

sıhhat ve ı.i.ndeliğlni tamamen muha!a. 

i'8 ediyordu. Rulm da ölaün görünınü

yordu. Hatta, düşük göz kapaklarının 

altında çok uzaktan seçilen yıldızlar gi· 

bi vakit vakit parlıyan ıki nur damla.. 

sı, onun hayat cevherini tamamen mu. 

halaza ettiğine en bariz bir delil değil 
miydi? .. 

Ruhunda, henüz bu cevheri taşıyan 

ve şahsiyetini büyük ve temiz bir şöh
retle tanıtan bu adam, acaba ne düşün· 
ce Jic bu münzevi köşeye çekilmiş de 
hayattan ve bütün insanlardan uzak y&

~ıyordu? .. 
Üstad; insafsız bır "'il< darbesile bu 

hücra köoeye fırlatılmış olabilirdi. Ya. 
Jmt herhangi bir sebepten insanlara kar
şı acı nefret hisleri be•lemesi de mull
t<>mcldi V<Oy•hut yazı odasmdaki Buda 

- Hoş geldiniz efendim... S&falar 
gctirdinız. 
Başımı kapıya çevirdim. Sımsıkı baş 

örtüsüne sarılmış olan tombul tombul 
bir arap siması ile kar~ıl~-1.ım· Nihat, 
hemen bacıya cevap verdi: 

- Oooo ... Hacı Bacı sen nı-isin? .• :Na. 
sılsm bakalım? .. 

- Çok şükür efendim, sai'lıı:mza du
acıyım. 

- Bana, Çcrkcs tavllğU yaptın mı? .. 
- Yapmaz olur mıyım hıç?- Ama, 

bizim Hüseyin ağa artık ihtiyarlamış~ 

Tavuk diye kart bir horoz alınış. Mal(ıın 

ya ..• Horozların eti pek tatsız olur. He
le kart olur.sa ..• 

Üstad önüne bakıyor... Hafif ham 
gülüyordu. 

Nihat, konuşmasına devam ediyordu: 
- İyi ama •.• Tavukların .anaçlanmıya 

başlayanları da iyi olmaz, piliç olmalı 
piliç .•• 

Bacı gevrek gevrek cevap verdi: 
- Siz.in hanımınız gibi değil mi? . 

Maşallah, tebarekallah ne güzel hanı. 
ıın-mız "31'? .... 

Çabuk ve kolay 
olur mu? 
üttin dünyanın dikkatı llin

dbtan tffltilnf! t-Ot>lanıtıı'j bu-

Junuyor: Anla.,.na olacak mı, oJmı . 

yacak mıt 
Jllndloı.tan hakkında bir yPrde 

gözüme ili ,rn malilnıat aranında 

~unlar ,·ar: Bu 350 mil)·on nüfu~
luk n1emlckt1tte dört ırkın dördü de 
bulunu,yor; IK'ya7.ı d11 var, ~lyahı 

da ... Sarı~u da "-ar, ktrmlzıbı da ..• 
l~olar araı;ıDda aşılmaz birer 

smır olan k'timai 8mıflara gelince 
ha,hea. dört tane amma. bunların 

da lkl bine yakın muhtelif kolları 

\·ar. l'} bu kadarla da kalmıyor; bü
tün bu ııJmıfların dışmda ve altında 
bir de Htntlllerln «El &ftrlUmez• de
dJkleri a.ptµlık bJr ınnd \.·ar ki kırk 
nı;l)·on k""I! Hintliler bo «El ı.;ürül
mez> lerin gölgelerinden bile tlk8i
nJyorlar. 

Dine geiinf'e ~'7 milyon ~ecll!ti, 

'1"1 mUyon l~Hwn, SO mUyıon Butliı;.t, 
4 milyon Kalollk, 2 mllyea da ka
n~ık dinlerde Jrwaıı var. 

Hl•tltlerin konw,tukla.n dil ve 
teht•elf'rin eayıwı Uç yüz elli üç. 
Bunlann dııo:ınd& da ~ milyon kl
şı ingllizcfı, fra.n8aea, porteklzce 
konu~uyor. 

1-lhtdL-,tanın dürtte üçll umumi 
va.linhı ld&re8lnde bulunuyor; yan 
müstakJI 600 de1·let var; bazıları da 
bllıılıütün mliotaJdl. 

Nehru ileri ftklrfl 'bir adam. 
Gandhl dlnhtin ~ık akidelerine 
80tl derece baitlL 

Nebru Hlndbtaam llllUıla. miida
f-.ına. bu'afdar. Gandlll loe lngil
tereye yardım etraek: ttzere ffih\h

s..z ıt...tsizllkten vug~Jım~inl 

ıuıeuı edebHiyor - BlatHlerln 

- Mtlrakinl ~ etmiyor. Bu· 

nunla beraber: dq!Jtz -tmtııye

- loglllz hillrlmlyetlnden birini 

- ·- Hlzını gdlnıe lklncl-
slııl lerdh ~ab oöyledlj;lne 

p.e, JıDcillderia J 
37 

M6J.ai 118te
mlyOI'. 

G- k1ım-.n11 ıı...ın dokayor, 
k~I elitü ~,..r, ~ ve koru 
hurma. yl)or; Nehru ise tiitlin ve 

.ı. kllllaoıyor, -ya gidl-

;ııor, ~ak -ru --· ,ıbllyor 
... et~. 

Iı.lıimlara ıeııooe, l>u iki adamın 

ld&re ettiği ~S milyonun tabakku
mii altln dilıJmel<IA>a lrorlruyorlar. 

Hlndlotao gibi bir Bıılıll lmkıoln

de w: bir a.-,ure kW lnde, ulaşma. 

r- "" kolay .ıur .... r 
KÖR KADI 

DllnkU yazımda bır dızg! yanlışı. 
kUçUk oğlun Y&\IIDI Otl yed~ büyült 
oğlwı yaşını on altı yaıimış. Doğ

rtllSU on dört ve on altıdır; ÖZÜll' di· 

lerlm. 
iL J[. 

r--T AK V i M -ı 
5 NiSAN 1942 

PAZAR 
AY 4 - GÜN 95 - K.alıllll 149 
RUlllİ 1358 - MART 23 
HİCRİ 13'1 - ReblüleTI1d 18 
V AıtiT DV ALİ •ZANl 
GÜNEŞ 6,37 11,00 
ÖGLE 1.17 5,40 
İKİNDİ 16,54 9,17 
AKŞAM 19,38 12,00 
YATSI 21,11 1,34 
İMSAK 4,53 9,16 

lYKÖ1~1i:i 
Patates salatası 

ır:5\ at&tes b8lata'1nı kim bllmt>Zı 

il" demeyiniz. Anlatacağımı. peiJ 

muhtemeJdJr kl bllmeı..'4inlz: 

lstedlğlıtlz miktarda patate..l M
rln,•e bir .kaba ko)arak iyice kayn&' 
bnrı:. Pataıe.ler Jca.ynıya dururk~" 

bUyhcek bir kAsenln J('Jne bolca ze.Y' 
tlnyağı koyunuz, Zt-)--tlnyağına ıste, 

dlğlolz ekşllijfl temin edecek kad•' 
limon !oitknıız, blf'az. tuz "'e U'vkintze 
göre btr v~ya iki kaht:e k&lftğ'ı y&
pdtnı' lmrdAl Havo fderek 1~1ce .kJV 
rl!Jlı rınız. 

Pat&tesle-r l 'lt·P pi'!'iD('f' ateışten iJS, 
direrek tıofutunuz. .kalnakJannı 8'Y 
yu.nuz, "'()nru. bir('f' ""antJnı geııJ';llk 
ğinde dllin1le~erek ~ytinya~run Ki' 
ae yerie,tlrhıiz, öylere bıralonız. 

On tkl ıııaat ı;;onra, pa.tatett dJILntlt""' 

rlıtl ke"·girden geçirerek ı:tltLÜPuı
Ha:ınladı~ınız zeytınyağından P"ı...
te.Jerln eınıeıne~.Ukl bir miktar Jullır# 
sa lkinet b1r sefer yJn& knllaıul"b•~ 

Bir tabata btlf 00-tınJZ p•~· 
t lerln, bayağı latalard& o1<1oı" 
gtbı görlinünle zt-ytinyağt "'e JIJ00°: 
yoktur. l•ukat bir taııe.-ıinl yJyeee 
otura.ıuz zey·iinyağuıın., JJnJooUlh 
hardal ve tuzun "·e-rdlğJ ~olnin pr -ln kendb,lnde bulund~ğunU ,.... 

lusırut:. 

1';.. ize k..ıay, pek lezzetli '"' ..... 
JNie ~ .. 1'lr ..ıata. 
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ı 11 Hindistan As k:ri durum r uzak ş ar .11 I (Baştarafı ı lnrlde) x 

ı b b • :\llı .. ıunumlar ,\nlaı,rna l.chlndc 

) f.. Z8fl ~ 
1 

8 I' 1 Yeni Delhi, 4 (A.A.) - General 
~ (B ştamfı ı llK'ide) (-) Wawell, IDndistan meselesini hal I· 

a. BORA~ çın mllzakereleri sır St.a.fford Crıpps 
l ismindekı tnyynrc gemls, şııbatın ile blrllkte idare etm~tedlr. Bu ha-

--------- son gunlerinde Cava adasınııı <'C. bcr bUytlk bir tesir yapmıştır. Ge· 
Japon taar- nubunda cereyan eck-n uz.un bir neralin yardımının anl~ayı kolay

Uzakdoguda, muharebe esnasında batmıştır. ln.ştınwağı sanılmaktadır. MUa!Umıın 
ruzu ve Hin d is ta n 1 n Paros ismlndckı petrol gemisi birliğinin reisi, blrllğln Cripps plAn· 

de bir kaç gUn sonra batmıştır. ı ları hakkında henUz bir karar alma-

seferberliği: Paros Uz.akşarktakl Amerika'l do- dığını, fakat Mllslllmıınlnrın her hal
nanmasının ıaşe g1.:mlsi idi. de bir anlaşma lehinde olduklarını 

0 onclnı harp kabinesi, lr 1190 tonluk Peary .nuhrıbi ise söylemiştir. 
~ crıııı~·o ınglllz _ llint mü- Port-D:ır"'in 1 manında Japon tny 6fdl Bir l\l~aj 

zakerclr.rlııl sür'atle nrtleelendlrııwk ;ı;ar<'lerı tarafından batırı1 mı tır. Vaşington, 4 (A.A.) Yenı Del-
Wll c: ile tunı bir l'erbft;tı 'erdi . .,on Bu Oç gemiden subay ve er o!mak hi'ye gelen Reis Rıızvelt'in Hindis
habcrlcrdcn anin ddığıım göre Gene- uzere 7oo k şl olmuştür. tandakl 'husus! mümessili Albay 
mı WaucJI de sır Criııp•ı'e yardımcı Yeni Dclhl, 4 (A.A.) - Bi,.man ı..ouls Johnson'ın, Reis Ruzvclt tara
olm&k ve işi nC<'lc taUı.)a bağlamak 

1 
yndakl İngıl z umumi karargn:ıı tından c:Blr Hintli şefıne hıtaben 

iç.in harekete s-eçmlştır. blld rıyor: yazılmış lılr rnC'sajı taşıdığı bugO.rı 

Blnnnn;ı;-nda Jaııoıı taarruzu ilin- Dun Prome şehri setir k taları. Ilt'!ya.z Saraydan bildlrilmektedır. Me-
d tan hududuna doğru Derlerken, nın çekilme hareketi muvaffaki· saj mUhtc·vlyııtı ifşa rdilnıemlştir. 

lngiliL - nıııt mlluıkerelerlııln U7.a- yetle başarılmıştır. Duşman çel n Yeni Delhl, 1 (A.A. ) - Kongre 
masından \C Hlııdlstanda umumi e- çarpışmalarla takip ctm•~e de Reisi Azad ve Pandıt Nohru bugün 
ferberUk hazırlıklarının geç kalma- kuvvetlerimiz bu taarruzları dur- saat ı 7.•5 de General Wawell'ln 1ka· 
mdan doğacak bllyllk feilAlıkları durmuşlardır. mct~'hına gitmişlerdir. Cripps'in 

Geocrnl Wau eli elbette l;ı; aset adam- görllşmelerdc hazır bulunduğu oğre· 
lanıtdan daha 1,l I takdir eder. Bir nılmışUr. 
mlkldet ltiOllr& J ı)(lnlar gerek kara- lan kumandan General \\ a" il \ e 

Bir Amerikan Ge:r.et inin 
dan 'e gerekse denizden lllndl5tan Mareşal Çang - Kal • Ohek'dlr. Bil· j 
hududuna Hl Blngnle körfezinde Hin· h a General \\a"oll, ne Blrınan- Onemll l"au ı 
dlstıw kıldarma ulaşacaklar, .Jaı>0n Jad Japon flcrf harl"kethıl durdura- New • York, .C (A.A.) - Wasl1lng-
ha\a kunetıerl Hint şehlrJerinl, de- lbill)or 'e ne de lllndktanı :zengin ton Po t yaı.ıyol': 
mlfl'Oll&nnı \e ınııi merkezJerlnl kaynaklarllc Ml.fcrber hale koyahlll· Hindıstanın sıyası şefleri pelt bU
lıoınbnrdamana baı:lıyııcaklardır. yor. Halbuki bu iki ülkenin ınildııfııa 1 yUk bir mes'ulıyet altına glm1lşler-

'e muhalaza ı. 2,5 enedcnberl go- dlı-. Eğer BUyük Brltanyadan hU· 
IUntmerln 1 teki nçıktu: Donıl!1· çetıe halde oradan oraya gönderilen kUmlerı altına gtnncyl hiç de 1.ste

Yon haklu.rının harıı onuna bırakıl-
bu kllmandana 'erilmlşUr. meyen geniş bir ekallıyet kUtlclcrlno 

mamasını \e mlJli nıUdafoonın yaJ. 
Tıız lngfflz idare ,e kontrolünde kal- Japonlar Blrman.}a batı kı~ıı;ında tahakkUm etmek hakkını lstemC'kte 
manta5un dHiJorlar. Yani, Hlntlller, Akyab'a yaptıkları çıkarına ile prt- ısrar edecek olurlarsa dl\nya naza
.geçen harp onandakl b~ük hayal rol ha\'7asını t'le geçirecek \'C ilin- rında itibarları kainııyacak ve Blr-

ukutuna uğramflktan QCklnlyorlar. dl'!itaıı huduauna ~anaşacıık duruma !eşik Amerikada kendilerine gösteri· 
Hı1rp kendi m61nleketlcrlaln hudut- geldiler. len iyi niyetin son l:ılnl de kaybede
larına yayılacak kadar genişlediği Jlarp f.)asctln de\lum91r ılerkr; ceklerdlr. IHrıdistnnın. mildıı.faası, 
\() lakınlaştığı halde onların bu fi· h·at>et böyle hoı.uk \t' ge\Şt'k kal· içinde bulundukları blltlln mUttefik 1 

k1rdo &ebat etmeleri, \aktlle çekmiş d;k!;'a lllilrnrlcr ne lAt>ablllr'? Onları milletleri alakadar eden bir meselc-ı 
oldukları ıztıraıı , 0 hayal ı:ıukutunun lyasllerlıı eH•J>larını Ucrf goUlrebl· dtr. Şimdiki şartlar ııltında Hindis-
Hhaııııdır. Ur:kr: fa'kaı hatalanndan dotan fe· ı tanın müdafaasını Hintlilere bırak· ı 

Bu ürüncemede eU bô!rünile ka- aahkları dilzeıtcmezlcr. mak bahis mevzuu de~lldlr. 

VATAN 

'ı Bas • Alman 11 Münakale 
harbi _..L ne 
(n , tarafı , 1111lı'1)) § 

bölgesinde en şlddctl ı ınuhnrebc
ler olmaktadır. Almanlar ağır za. 
ylata uğramaktudır. 

sistemimiz bugün 
naldedir? 

(Baı:taratı ı lncldo) «·» 'tamırl tamamlanmış, bu ağıf yük 

Silah altına yenı nlınmış ve mtl 
kcmmcl talim görmti~ bulunnıı bir 
milyon asker ılk hutta seçmek 
üzere hazırdır. 

Ortada cıdden dağ devıren dev· kalkınca havuzlar normal surette 
Jcr•n lştihasını uyandıracak vazl- is corür hale gelmiştir. Yani tn· 
1clcr vardı. Çoğalan lhtiyı:ıçla aza. mir sırası beklemek için boş bo
lnn vasıta arasında muvazene kur. şuna. geçen zaman asgarı hadde 
mıya çalışmak gibi bir gayenin indirilmiştir. 
hakkından gelmek lfızımdı... Vapurlardan ve vagonlardan dıı. 

Almanlar eııdl e duyııyurınuş 

Bern, 4 (AA ) - Der Bund 
cazctesınln Berlln muhabtrindcn: 

Almanya ıJkbah rı endişe ile 
beklemekte-dır. Çunku zaferın 

1939 senesine nı:;betle daha kolay 
değ ıl daha giıç ş rtlar altında el
de cdilebllecq~ nl ve ancak emsal_ 
siz bir gayret s;:ırfcttiğ takdırdc 
muvaffak olııcagın ı anlamıstır. Ta
rihin hiç bir devrinde hiç bir nui
letten bu kadar bu.} Uk bir :fcdn. 
karlık lstcnllmeml ı;t r. Alman mil
letinin böyle bir gayret gö:;terme. 
ğe muktedir olup olmıyaçagını ta. 
rih söyliyecektır. 

Bugun b ri kara, diğeri deniz ha çok istifade edilebilmesini te
nakllycsinc memur ik l komlsvon mın iç n lJhmıl ve tahliye işlerine 
zorlukları tetkık ediyor. Ko~ls. biiyuk bir ehemmiyet verllmistlr. 
yonda icap eden vekfılctler temsil foscla .Mersin limanının vasatisi 
cdilm.ştir. BaşvekCılet ve alt'ıkah bir kaç ay evvelsıne . nlsbctlC' üç 
VE:'k(ıletier ve bu arada en z•yade misline çıknrılmış. Istanbuldakl 
Mı.inakalfıt Vekaleti komisyonlara sürnt iki m sllne varmıştır. Hay
dcstck oleyorlar. Deniz. ve kara dnrpaşada durum sıkışık olduğu 
nakliye sistemlerinin elblrl ğUe !çın vagonlar kısmen dubalarla 
çalışm~ı;ını tem ın için muayyen Sırkecıye taşınıyor ve orada do
z.amanlarda iki komisyon bir ara- lup boşalıyor. 
da müzakerelerde bulunuyor. Kııra nnkltycslni mümkün oldu. 

Yiikiin altından kalkmak için 
alınan tedbirler arasıındn şu gibi 
noktalar var: 

Vapurların scnellk muayene yu. 
Ace!e Satı:ık Konak ziinden işten kalmasına artık mey 

. dan bırakılmıyor. Muayene istıın. 
Üsküdar Bağlarbnşı Nuhkuyusu 1 bulda mal alıp verd ğl bir sırada 

caddesi 131 numaralıdur. 5 - 61 yapılıyor. Tamir imklınlar1 için 
d.önilmluk bir bııJıçesl vardır. Çc-

1 

her şey seferber haline konulmuş, 
şıtli meyva ağaçları ve bağı var. Knrabuk ve digcr fabr kalar fıza
dır. İsleklılerin ç ' ndckilere mu· I mi yardımda bulunmuştur. T11-
racnat1arı iliin olunur. m r beklıycn yirmi beş vapurun 

İstanbu. Nafıa Müdürlüğünden: 
9 4 942 Perşcnıbl" gllrıll saat 15 d~ Istanbulda Nafia MüdUrlUğ{l 

cksıitmc komisyonu odasında (635.54.) lira keşif bedelli Vefa llac'-'I ta· 
mirntı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eltsiltme, Bayındırlık Işleri Genel, hususi ,.e fenni şıırt· 
nameleri, proJe keşlf h11ltı.saslylc buna nıUtefcni diğer evrak dalı·esln-
de görUlecektır. • 

Muvakkat teminat (47) Jırn l67) kuruştur. 
lsteklilerln en nz bır tcahhUttc <MO) liralık bu işe behzer ış yaptı

ğına dair ldarelerınden almış olduğu vesikalara istinaden ıstanbul VI· 
llıyetinc mUracaatln eksiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gtın cv
\'cl alınmış Wıliyet ve 042 yılına alt Ticaret Odası vcsikalariyle gelme-
leri. ( 3604) 

ğıı kadar hafifletmek ·~n deniz 
volundıın azami derecede lsUfadc
~e bakılmıştır. MeseH'ı orta Ana
doluya alt bir takım naklıyat garp 
limanlarından doğrudan <ioğruya 
demlryoluna geçecek yerde deniz. 
den samsuna gönderiliyor ve kara 
r.akllyes nin yilkü azaltılıyor. 

Harpten sonra vnpur ellmlz.e gc_ 
ı;ccck mı . bu meçhul... Herhalde 
yelkenli ve motor imaline kuvvet 
vermek ve bazı nakliyatta bunlar
dan istifade etmek lazım . .. Veka
let bu işi b .zzat ) apm yı düşün
müş, sonrn vaz. geçmiştir. Epeyce 
hususi imalfıt var. Bunun çoğal. 
mnsı ve ormnn ldarcslnın kolay· 
lık göstcrml"s1 için her tilrltı yar· 
dıında bulunmıya karar verılmiş

ı:r. 

3 

Bulgaristanın 
oynayacağı rol 

Ya7.tın: l\I. 11. ZAI. 

(6 ulgur Kralı Borts, Alman-

1.g} .rncln iki hnffllJn Jııkın kııl· 
dıkfaıı ı;onm m!'nılcketlnc cföndll. 
Oyle ıııılaşılıl or ki mlh,·erln uı..ııttı· 
tı fatura hcdellnl ödemekte Bulgo. 
rJo;fanın hu.} il tereddütlü 'ur. Ken
di im\ \Ctlnl gnnhııctlerln hakiki 
tak!dnıl 7 • .unuını kin tı•riitazc elin 
de tutnı ) ı tcr('ilı <'diyor. So\ yeti e

re k rşı hıırbctın "I istcıılnl'e hu
nu, lıirnz gôniillU göndernwkt<'n 
fazla bir derore) e çıkanıuı.ka bir 
tllrlil razı ol nıyor. Almanlar tıu 

tcre<1dllt knrşısınıla dl~ orlar ki: 
d gal ettlğ nılz ıır.ızldold Uuı;l::ır 

bile ~O\') etlere knrşı blzlmlc do\ ü

şüyorlar. Siz ne' cll~·c tereddüt edl· 
;\'OrtıUnU7. !ıt 

Bir rh n~ cto gôre Uuignr ıı kf'rl 

l.lh.) &) o goııc1erllccelt, çöl muharc
l>Clerlne okutacaktır. 

Uulgnrların mıoo harbe kanşıp 
k n~nıJ ncntrı, ner<~dr doğilşe<'CJ.1"1, 

kend lcrlndcn lsl<'ncn bedelin bck
lcdlklrrl gn~clere göre pahalı g-ellp 
gelml?dl~ kendi lılleceklcrl bir Ş<')
dlr. Krnclllcrl (çlıı ~u rahatlık \tır-

dır ki <'enuıı kom~mlnrı olan '.l'ilr
klycnhı doğrudan cloğnıyıı Bulgıı 

rlstanla alııı 'ereceği bir ey yok
tur \e hlr tıtrııffan toca\'Ü7..tı ul!'rn· 
madıkça tarnf:sıılık H' bnrı': ı.l)a

ı;ctlnılcn ~MjJlınsııııı. ıla l'hllmal tn

&a\'\'tır edilemez. 

'--------İ-st_a,_n_b_uı ___ L_e_v_a_zı_m ___ A_A _m_ir_l_iğ-in_d_e_" ___ v_e_r_il_e_" ___ A_s_k_e_rı ___ K_ıt_a_a_t __ i_'ô_n_ı_a_rı _______ ~ 

Telgraf ve posta muhabcn•sl de 
O$kcri h izmet ve d ğer sebeplerle 
tki, Oç misline çıkmıştır; buna 
mukabil lrcrUbell memurlar nske. 
re alınm:ştır. Askeri muhabere en 
evvel geldlgı '<:in yıldırım telgraf
ları da dııh 1 olmak üzere biltun 
muhabere s.steminde ister istemez 
yt\•aşlık peyda olmuştur. Buna 
karşı elden gelen tedbirler ahnı
vor. Mescit\ daktılo bayanlar tel
graf muhaberesine çok kolaylıkla 
alıştırılmış ve noksanlar kısmen 
böylece doldurulmuştur. 

Bizim se.}in:•l sıfatfJe soğukkanla 

görcmeı11tlıııl7. yalnız bir şey 'ar
dır ki o da. Bulgar ku\'"\'etlerlnln 
Yııgnsla\' 1 tiklıil \ e hlirrlyet hare· 
ketJllC karşı O) nadıi:'ı roldiır, Uir 
Bıılknn nılllctlıılıı Ualknn t~ııll

dıinlı hiçe ayarok istfkl U için bin 
türlıı zorluk ~inde kahraman<'.a 
dıh lışeıı Sırp halk kuvvetini arka· 
dan 'unn sı l~na ~k acı geli
yor. Hiz Balkan memleketlrrinlıı 

tıeı:;;ıI için birden emniyet, lstrkl.tl, 
hak, I~ 1 kom, oluk isttyonıı,. Bal· 
kan nılll<•tlcrl için tublı gnJC, gii
nün lılrlnı\e elclc \'Crrrl'.lı: lılr fetlc
rasynrı kumıağa 'e şu ~eya bu 
ıııeııılekethı ur.attığı ~ mne kaıu1a· 
rak l!ıtikl linl tdılikcye düş\ırmrk 

, e kör bir ftlet hizmetini gomlek 
gibi feltakctıerdeıı her 'akit kur
tulmağa \"Blı~ınal.-tır. 

30/3/1142 de ıhalesl flfln olunan 
680 adet vnrllc tekli! olunan fiyat 
pah~lı göruldüğundcn tekrar pa. 
zarlığa konmuştur. Evsaf ve hu
susi rtları kom.sıyonda görulcbi
lir. 1h lesi 11/4/942 cumartesi gü. 
mi saat ı ı de yapılacaktır. Talip
lerin Harbiyede Yedek Subay o
kulunda satın alma kom syonuna 
müt·acaatları. (2772. 4 ı 76) 

* 31/3/942 de fh lesı illin olunan 
30 ton zeytinyagına tahp çıkma
dığtndan t<?krar pazarlığa kon
muştur. Evsaf ve husus! prtıarı 
komısyonda gorıilebl1'r. İhalesi 
9/4 042 pcr§Cmbc gilni.ı aat 115 de 
yapılacaktır. istckhlerln teklif 
edecekleri :Cıyat üzerlncloen kat'I 
tcminatıarile Harbiyede Yedek 
Subay okulunda komisyona mil. 
racaatıarı. (2774-4178) 

* l /4 1042 de ih lesi llı'ın olunan 
300 ton sade ynt:ına talip çıkma· 
dığından tekrar pazarlığa kon. 
rnuştur. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda görUlcb lir. Bclıer ki-

Pazarlık günü talibi çıkmayan aşağıda cins ve miktarları yazılı 
iaşe mııddelerl 8 4 942 çar§amba günü hizainrında yazılı saatlerde 
pazarlıkla sat1n alınacaklardır. Şartnamder.ı hergün komisyon
da görulebillr. İsteklilerin b •ılı gün ve saatlerde Fındıklıda satın 
alma komisyonuna gelmclcrl. (2769.4173) 

İhale 
Cinsi Miktarı 'Muh. Bel. Kat't te. zamanı 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Saat D 
Kuru mercimek 15 4575 (ffl6 25 10 30 
Sabun 30 24600 3690 11 .. 

Müteahhit nam hesabına pazar.! 4/ 3 942 gönur.dc ihalesi ilan 
hkla (121273) kilo ığır eti ahna- olunan 75 ton kuru fa.sulyaya tek 
caktır. Ev af ve hususi şartları ve lif olunan fiv;ıt '"'"'halı g·· '"ld .. 
t ı. h il J k •-· • ,.,.. oru u. es ım m"B a er om.,.yonda gö- ğünd~n tekrar pazarlığa konmuş· 
rülUp öğrenllcblllr. Beher kUo.su. tur. Evsaf ve hususi şartları ko
nun muhammen bedeli 95 kuruş- misyonda gorillebllir. Fasulvaların 
t~r. İhalesi l 1 4 942 cumıırtesl cinslerile muhammen fiyatları a. 
Günü saat ı.? da yapılacaktır. To- sağıdakl şekildedir. Taliplerin ne 
llplerin kalı temlnatlarile Harbi. <'ins mal vereceklerse fivatlarını 
yede Yedek Subııv okulunda ko- ona göre teklif edeceklerdir. İha-
mlsyona mtlrac:ıatları. (2759·4144). lesi 9 ' 4 942 ·· .. 

· per embe gunu saat * 1 O da yapılacaktır. TaHplerin Har 
Bir mik~ıır okt.lz derisi p:ızar!·k- blyede Yedek Subav okulunda. ko

la .satıla~ır. Taliplerin 6 4 94:? mi.".}'ona müracaatı;rı 
pazıırtesl günO sa:ıt 14,30 da ~as. Fasulynların cinsi · 
ıvırandn askeri satın alma 1'omıs· 

yon unda bulunmaları. (2790.4231 ) 

Bedeli 

Yapılan eksiltmesine talip çık-1 120,000 kilo sığır, keçi veya ko· 
mayan aşağıda m ktarları yazılı 1 yun eti alınacaktır. Kapalı :ı:nrfla 
iki kalem koyun eli 6 4 942 pa- ekslltmesi 2014 942 pazartesi gu. Böyle çareler aranmıya clc\·am 
zartesi güniı h z.alıırında yazılı 1 nü saat 15 de Bireclkte asker1 s:ı· edilmekle berııber lhtiya('la lmkfın 
saatlerde pazarlıkla satın alına. tın alma komisyonunda yapılacak. arasıııda büyük b r boşluk vıırdır. 
caklardır. Şartnameleri hergün tır. Tahmin bedeli 12,000 llrn, ilk Bu yüzden şikayetler oluyor ve 
komisyonda sörUlcbillr. İstekllle- teminatı 950 liradır. Taliplerin ka· olacaktır. Şlkflyctler haklıclır, fa. 
rin belli gün ve saatlerde Fındık- nuni ves!kalarile teklif mektupla. kat çaresizdir. Bunun boylecc bi· 
lıda satın alma kom syonunn gel. rını !hale saatinden bir saat evvel llnmcsi tazımdır. 
meler!. (2763-4167) komisyona vermeleri. (2712·4007) 1 Halk çaresız.likten pek ıyı an· 
Cınsl Miktarı Pazarlık z.amanı • Jar, buna ister istemez boyun eğer. 

kilo Saat dakika 4000 kilo zeytinyağı, 3000 kilo Fakat herh ngl bir tarafta ımkfın 
5000 l o ı;erçevesl içinde haksızlık, sırasız-
4000 10 30 kuru üzüm paı,arlıkla satın alına. hk, hatır ve gonül veya ôlğer b r 

Koyun eti 

• caktır. İhalesi 10 4 942 çarlPftmbB yoldan umumi menfaat ve dilzcnl 

9 41942 perşembe gilnil saat 15 gilnu saat 10 da Topkapı Maltc· hususi bir menfaı:ıt ve tesıre feda 
de Ankarnda M. M. v. Satın alma pesindeki ııskert satın alma ko- yollu bJr emare görülursc bunu 
komisyonunda ihalesi yı.ıpılacağı misyonunda yapılacaktır. Ttıllple- acı bulur. İşte bu gtbi halleri gö. 

ren olursa Münakalfit Vek~letınc 
ilim edilen 32 kalem cvrnk bası· 1 rin r-: 15 tcminatlarlle bclll va- blldlnucsl ıncmlekete ve gayeye 
mının yaptırrlmasındnn vazgcç!J. kitte komisyona gelmeleri. 

hizmett r, ç(inkü esas maksat; 
mlstir. (2767-4171) <2732-4os3> mev<:ut .Imkiln dairesinde azami 

• * 
16,666 kilo sığır eti alınacaktır 

Pazarltkla ekslltmcsl 6 ' 4 942 pa-

derrcedc \'erime, azıımi derecede 
4 / 3 942 gününde ihalesl fllııı o- intizam ve mUsavata varılmasıdır. 

hınan 100 ton fasulyaya teklif o- Ahmet Emin YALMAN 

Hulgnrlstanın \"ugoı;Jav~·n)ıı nr
kadıın \'ektiği !dlllh, yannkl Balkan 
blrl.j!;lne Q(lkllml, bir Halttır. Bul
garlar Yug™'ln' but'lutlannı aşaral 
Sırplara ka~ı t-0<'8\ bre gcfml~lcr
dlr. , ırıılar kendilerini müdafaa e
derken ölen Bulgar Af;kerierloo nıo
kabll Jıulgnrların müdafoa5ız ırp 

kö) leı1nl talumlle yok ettlkJcrl sOl
lt•nlyor. Etter bu rhaycUt"r dogru 
ıstı nuı~rlar, günün b rinde bu n· 
,Pr k'ke~·ı temlzleınt>kte \C Balkan· 
lıvda bir kan d vası kopma 111111 

önUne gC(mekk çok zahmet !.'ekc
cektcrdlr. 

:ıartesl günli saat 15 de Yassıvi. lunan fiyat pahalı görtildüğunden ----------------------------

randa askeri satın olma komlsyo· 

nundn yapılacaktır. Tahmin bede-
~enenin en ncllo; 'e Bugün 

iosunun muhammen bedeli 1 '15 
kuruştur. Asldın az::ımi derecesi 
8 dlr. İhnlC'sl O 4 942 perşembe 
CUnu saat 16 da yapılacaktır. Ta
liplerin tem natlarıle Harbiyede 
'iedek Subay okulunda komlsyo. 
tta ll'lürncaatları. (2775-4170) 

* Beher kılosunn ayaktan 75 ku 

Yumuşak Çalı ve Anadolu 
sert ufakları Tombul 
Horoz. 

26 
30 

11 14,999 lira 40 kuruştur. Tcmı •• n. 

tekrar pazarlığa konmuştur. Ev. 
saf ve hususi şartları komisyonda 
görülebilir. Fa-sulyaların cinırlerlle 
muhammen fiyatları aşağıdaki şc: 1 
klldedlr. TaJlplcr ne cins mal ve 
reccklerse !ıyatlarını ona göre 
teklif edeceklerdir. İhalesi 9 4 1 

942 perşembe günü ~at 14 te ya. 
pıla<.'aktır. Ta11plerln Harbiyede 
Yedek Subay okulunda komisyo-

MELEK • lıretll filminin 

~ 
1·4·942 de !hal ı l!An olunan 60 

ton Çı•l<lrdekll kuru Uzüme talip çık· 
ltı8.dığından tekrar pazarlığa kon· 
ltıııııtur. l':\•sa! ve husu:c;ı şnrUarı ko· 
111111Yonda görli11?bilır. Beher kilo il· 

rus fiyat tahmirt" .'.?dilen 60 ton sı: 
ğır eti ayaktan olmok Czere 1314 
942 pazartesi gUnu c;aat l 1 de pa. 
zarlıkla satın ahnac:ıi<tır. Muham 
men bedeh 45 lhı. olup kRt"I te: 
minatı 6750 1 ı dır şartname<-• 
her.gun kom syona:ı goruleb lir. 
İsteklilerin bcllı guıı ve saatte 
kat'i tcmınatıarllc bırlıktl'.' Fındık. 
lıdn satın alma hm,isyonunıı gel. 
wclcrı. (2779-4!!?'l. 

nun t 
1 muhammen bedeli .Cı'i kunış ur. * 
lıaır 7 • • _ "12 Salı ... unu saat 2 ·ı 

1 • v ., 4 3 94 E:l niındc ihalesi ilfin 0 _ 
l 1 lt• Yapılncaktır. Tahpkrln katı hınan 90 ton kuru fa,,ulyaya tek 
b( lllınatıarlle H:ırbiyedc Yedek Su- lif olunan f yat pahalı görUldU: 
ay Oi<ulıı dn Salmalm:ı KomlS)O- {:ünden tekrar pazarlığa konmuş. 

nuna mlıracanllnrı (2771·4175) tur E,snf v<.> hususi şartları ko. * misyonda goruicbil r. Fasulynların 

1 
Kcş C b del 1849 Jlra 10 kuruş cinslcrıle muhammen fıyatıarı a

~ an Cümu uyu h tanesinin bu· şağıdak şek idedir. Talipler ne 
tar k zan ve etuv tamiri işi ınu- cins mal vereceklerse fiyatlarını 
9~;hh d nam \e hesabına 20 4 onıı. göre tcklıf ede~eklerdır. İha. 
l'k P:ıı.artest gunü saat 1 ı de açık le5i 9 4 942 perşembe guno saat 
e>d~ıltınc usulilc ısteklıslnc ihale 11 de yapılac ktır. Taliplerin Har 

68 ~e<'ktlr. İlk temin tı 138 Jlra b yede. Yl'.'dck Subay okulunda ko: 
na ııruştur Keşif evr kı ve .şRrt- mi,,yona mOracaatııırı 

me 1 h 1 l lebııt t er u,ı kom syonda goril· Fasulyaların c ns BedeM 
lnşaa~· steklılerın kanunı a)-rıca Yumuşak Çalı ve Anadolu ___ _ 
kata ltıbcsındeıı alacakları vesi- c:ert uf kları Tombul 

rı ile hl ilk 26 
30 
34 

atma k r tc Fındıklıda satın Horoz 
om 8Yonuna gelmeleri. 1 Dermason 

(2781.4222) 

'l'ııhrn n be * 
bir adet ha el 7800 1 ra olan 
~<ıhı 8 4 94 

unh ersal freze tez-
10 dn il 2 çarşamba guniı saat Elb.se 
Ş zarı kl K ı t art aın<'si a satın alınacaktır o 
gorulebllır K hl'rgun kom ıs) onda Çızme 
liradır. ı kk t 1 teminatı 1170 • fane\Ta sandı~ı 

(2743.4128) 

* Adet 

101 
195 
147 
211 
269 saatte p d llle>r n beli gün ve Karyola 

l1l S)onun n ıklıda satın olma ko- BUyUk llnıforma 268 

a g lmelerı (27tf'0. 4221) Battanıye 271 * Kaput 186 
Beher kil Manevra kemeri 186 santım fi 0 una iki kuru~ 50 

lon od Yat t, hmlıı edilen 650 Hurç 278 
&ant , lu3nO 8 4 942 c:nrşamba günu Harita çantıuıı 274 

• da p 1 Yukarıda yazılı mol:ıemc'crln ka-
tıı.cn• • aznr ıkla satın alı· 
lir ~ r. Muh mmen bt>dclı 16250 palı zarfla rksiltmclcrı 20 4 942 gU-
So ft-,-~'l kat'j t<'mln tı 2437 lira nll aat 10 da Çangırıda okul tnli'll 
le< ı · ııtur. ş ırtnııme 1 hergün alayı satın alnın komisyonunda ya. 
tin ~.::,~nda gorUlebıllr. istckllle- pılacaktır. llk teminatı 3150 liradır. 
rı~ Clın \ e saatte kon temi. Taliplerin kanuni vcs kalarıle teklif 
lı;0, le Fındıklıda satın r.:ılma mektuplannı ihale saatinden bir saat 

il"onuna gelmeleri <:vvel komısyona Hrmclerl. 
(2782-4223 ) (2706 • S987) 

Der mason 34 tı 1125 llradır. Tal plerin belit 

(2744.4129) vakitte komisyona gelmeleri. 

* 2313/942 de ihalesi il{in olunan 
50 şer bin liralık 5 partl sığır eti 
veya ayaktan sığıra taHp çıkma· 

dığından tekrar pazarlıga kon
muştur. Evsaf ve hususi şartlıırı 
ve tesellüm mahalleri komisyonda 
goriilüp ögrenilf'bilir. Beher ki 
!osunun muhnmmen bedeli 95 ku: 
ruştur. İhalesi ı o 4 942 cuma gil
nü ~aat 11 de yapılacaktır. Talip. 
!erin Harbiyede Yedek Subay o· 
kulunda Satın alma komisyonuna 
milraeaatıarı. (2745-4130) 

* 28 3 942 de kapalı zarf usullle 
ihalesi ılfin olunan 200 ton kuru 
incire talip cıkmadığından tekrar 
pazarlıkln mUnakasııya konmuş. 
tur. Evsaf ve hususi ~artları \'e 
nümunesi komisyonda ğörülebllir. 
İhalesi 7/4 942 salı giinü saat ıı 
de yapılacaktır. Beher kilosunun 
muhammen bedl'ıt 26 kuru,tur. 
Taliplerin kat'i tcmlııatlB!'l!e Har 
blycde Yedek Subay okulunda Sa
tın nlma komisyonuna müracaat. 
!arı. (2746.4131) 

* tB.000 kilo koyun eti alınacak
tır. Kapalı zarfla ekslltml"si 8/4/ 
942 çarşamba gilnü saat 18 da A
dapazarında askeri satın alma ko. 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 17,820 lira ilk teminatı 1336 
lira 50 kuruştur. Taliplerin kanu. 
ni veslknlarile teklif mektuplarını 
ihale santınden bir san.t evvel ko· 
misyona. gelmeleri. (2616·3718) 

• Bir tavla inşa ettlrlll"cekt!r. KL 
pnlı z.arnıı eksiltmesi 14.4.942 salı 

günU snat 15 de Çannkkalede as
k<'rl satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Keşif bedeli ıo 932 il. 
ra 71 kuruş, ilk teminatı 819 lira 
95 kuruştur. Keşif evrakı komis
yonda. görülür. Taliplerin kanunt 
vesikalarile teklif mektur>1arını i. 
hale saatinden bir saat evvel ko· 
misyona vermeleri. 

(2675 - 3881) 

(2789-4230) 

* Pazarlıkla 5 ton tuzruhu alma_ 
caktır. İhalesi ı O 4 942 cuma gü
nü saat 10 da yapılacaktır. l\Iu
hamınen bcdt'li 55 kuruştur. Ta. 
liplerin teıntnatlnrile HarblyN:k• 
Yedek Subay okulunda komisyo· 
na ınilracaaUarı. 

(2758-4143) 

na müracaatları. (2747-4132) 
Fasulynların cinsi Bedeli 

Yuınusak ı;alı ve Anadolu 
sert ufak tombul 
Horoz. 
Dermason 

Y EN P UDR A • 
1 

·Renkleri 

ÖNÜNDE ' 
Kadınların 

HAYRETi 
*----.., 

u; P ad.raJar. 
"Colorimetriq.e" 

utibaal ~ edilm.ifıir. .. ________ _ 
im Jtanı hlltl olmUftUr. 
Bu 1enıı pudra, IU ~

Teninize eu uygun 
gelttek pudranın tam 
ve hakiki rengini ve

TENiN 
GUZELLiC.iNt 

ON MİSLİ 

çı rmft ~·E~rmeabl" 
dır Yajmur: ve ruz
glira rafmen bütiln ıun 
sabıt kalır. En sıcak bır 
dans s:aıonunda bılf' 
burnun parlamasına ına-ARTTIRIR 

ren yeni bir "Colorımctrıquc., 
makine icat edilmiştir. 

Bu U7ede, şimdiye kadar ıörül
cneml$ derecede cmıalslı güzellikte 
1en1 pucn-a renkleri istihzar edllmui 

ru olur Tenını:. taze, 
ncrmın ve sevımlı olur. Ycnı Toka
lon pudraşmı bugün tecriıbe edınıı 
ıve hemen daha genç ıörOnilnüz.. 
Tokalon pudrası kullanmakla 171 
neticeler "t alacatmız teıninaU.dD". 
Akit takdi~ parana iade otunur. 

l 

r 

Sfllft)la ınfla 3 ONCO HAFTASI 

ARJA NTINA 
.Renkli... 7-e\'k.. ~t"ş'e.. Musiki... Şıırkı... l'eul Danslar 

F,ğ'lerıct"ll 1llr 111eu:11... Sı•ncnlıı en f;o'k hP~rıılieıı l"lhnl 

Jlln c olııruk renkli kom cifi: 

MÜZ EDEKi MAYMUNLAR 
Rııgiin nııt 1 ı de tenzilatlı matine 

Gli.zclllklerile bUtUn gönUUerl t.e8hiı• eden ... 

Şarkılarıle herkesi çıldırtan 

DOROTHY 
LAMOUR • BETTY 

GRABBLE 
7 lbfiyük y kiı2:l:ı tek bir rnm çcvirdıler. 

ŞARK BÜLBÜLÜ 
YUz.leıce ı:-~in yaşadığı bir cennet ,sayısız ZC\ıklcrin 

toplandığı bir ses'e dUnyası 

Bügün LALE' nin oöstereceğ· 
En güzel filmdir. 

Programa iliıvc olarak: Renkli c MIV.l KOl'F.K StmGı l » 
Bupn saat 11 tkı t nzHAth matine 

NiSAiYECi - OPERATOR 
AR ANIYOR 

JJ 
1 

Anudoluda bllytlk bir fahrikanın ınuntnzam le ısnt:ı olan hastıı
ııcsl için do~m ışıerinl do idare etmek iizere Nlsat:veeı _ Operatör 
:ıranm.ııkt.ndır. Tenvir vo t~shlnll ve konforlu tkametgrtıı tc.mın edi
lecektir. Talib oJ:ınlurın vesıkn su retıcrile bcraıbcr taleb ettikleri Uc· 
rrtı «Nisaiyeci> rumuzile lst. 176 postu kutusu ndrc..'llne blldirmeler. 

1 
__ D_e_v_Ie_t_D_e_m_i_ry_o_I_Ia_r_ı _i_Ia_" n_I_a_rı_/ 

Sirkeci Yeşllköy kısmı istasyonlarından yapılncnk c:Tuz.ı> nakliya
tına ma.hsus tarife 10 Mayıs 1942 tarihinden itibaren mer'ıyetten kaldı
rılacaktu·. Fazla ta.fsllfıl lçln islıısyonıara müracaat cdUcbılir. (4181) 
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ideal klüp idarecisi 
nasıl olmalıdır? 

Fedakar idareci, daima ikinci 
.. 

planda iş goren idarecidi r 
Bir takımdan randıman alabilmek almak dtığiJ, ona yardımcı olmaktan 

için o ldöbUn iyt bir idareciye malik çekinmez. 
olmam Ibımdıı: Bir futbolcllye, bir atlete !'!ÖZ ge-

Klöple:rde idarecileri iki klbtT1a a- çJremiyen, hürmet lelki..n cdemiyen, 
yı:rsbihri:z. Burı)ardan b1r kı"'mı bUro SÖZ geçiremediğini de itiraf ettikten 
idarecileri, diğerleri de çocuklarla eonra o mevkii işgalde ısrar eden 
yakından alikadar olan idarec:lerdir idareci; klüpçU değıt. haris idareci

ki, i!fİ.e en büyük i-'l yapanlar da QO- dır. 
cuklarla alAkadar olanlardır. Bunla- Netice şu ki; bir idareci, muvaf
ra, klUplcri hesabına her tUrlU feda- tak olmak için her türlü fedaklrlık

ktı.rhğı yaptıkları halde göztlkmeyen tan çekinmiyecektir. Biz öyle kim
meçhul kahramanlar da dıyebihriz. seler gördttk, öyle idareciler görüyor 

Bu meçhul kahramanlar, perde ar· ve :l~ttyoruz kt, klUbUnUn muvaffa· 
kasında çalı~n H:11recller, klUp eev· kıyeUl netiıce.ler f\ldığl, aahadan O· 

gısile çalışan !ed&kAr insanlardır. mYoZ.larda çıktığı, sevildi~i o geçmiş 
Bir Jdareci, çocuğun her ışile aıa- günlerde; çocuğun peşinden ko.fan, 

kadar otur. Soyunma. odasından tu- etlerindeki sporcuların yüzde dok-
tun gUnUn yirmi dört saatinde ÇO· 

cukların peşinden koşar. Kundurası

na bakar, formasını temin eder. Ge
celeri çocu~ formundan düşürecek 

11anını kendi klUplerine kazandıran, 

çocuğun ayakkabıstnı, formasını ta
fıyacak kadar fedaktrlık, mahviyet 
gösterenlere teşekkür etmek bir borc; 

hareketlerde bulunmaması için ar- iken onları hakir görmek,. bu hare
k8'9ından dolaşır. Hatta meyhane ketıeronl bir suçmuş gibi göstermek 

meyhane gezer, çocuğun annesi has- insafsızlığında da bulunurlar. Fakat 

ta. olur doktor arar, babası ha~taıa- bu gibi idarecileri de bu hareketıe

tur haıııtaneye yatırmak i<:in bin ka· rlnden dolayı mazur gönne-k icap e· 

pıyı çalar. Cenazesi olur, yine o te· der. ÇUnkU onlar o tam idarecinin 

daklr tdarecl koşar, çahşır, didinir. gösterdi#i fedakl.rhğı gÖ6teremezler. 

ÇocuAı.ın her işile o kadar yakın- Gayeleri, gözönUnde bulunmak, kili· 

dan aIA.kadardır ki. onu klübe bağ- bil basamak yaparak yükselmek ol

lar. Bu bağlantı ile çahıpn çocuktan duğu içindir k~. ikinci plA.nda kalmak 

da randıman ahrur. 
Fedakar ve kltipçll ida.recl, klilbU

nU her sahada yükselir görmek is· 
ter. Senelerce emek verilerek bUyU
tillmilf kltip bahçe.~indeki çamı sö
küp kendi evine değil, evinin bahçe
sindeki çamı söküp klUbe •ettrir. 

Fedaklr idareci, stad trrbUnlerinl 
eökUp bir akraba odasına dt>feme 
tahtası yapmaz. ~ basamaklı tri· 
bUne bir b&ıamak daha ili.vesi için 
çalışır. 

FedakAr idareci, keneli yapamıya
cağt i~i deruhte etmez, kendisinden 
daha iyi iş görecek kimsenin yt!rlr.1 

istemezler. Fena neticeler doğara:k, 

sahada elde edilen o mezhep haline 
gelmif ıııevgi sahanın kara toprakla
rına. gömülünce kendilerini mazur 
göstermek için muvaffakıyetli gün
lerin !edakAr idarecilerine dil uzat
mak cilr' etklı.rhğı:nda bulunmak yo
luna da saparlar. 

Bir klübün yükselme.qf, çocukla· 
rından randıman alması için kllibU 
basamak yaparak yükselmek iste
yen idareci değil, klübU hesabına her 
tUrlü fedaktrlııtı yapmaktan çekin
meyen idareciler arayıp bulması lA-
.zımdır. K. CON 

Askeri fa brikalar sahnalma komisyonu İlônları 
GUn!Uk ihtiyaç nlsbetinde BakırköyUnde teslim ve p&rOBı o günkü 

rayice göre hesap edllmek ~artıle 1500 kilo •ıtır etl 7 /4/942 •alı günü 
saat ı• de Salıpazarında askeri fa brtkalar aatın alma komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilecektir. Evsaf fartnamest her gün komisyonda görü-
lebilir. Istek:lilerin o gUn ve saatte komisyonda bulunmaları. c3808> 

• • • • • 
ınonu kır koşusu bilgili 
çalışmanın neticesidir 

Maarif sp orunu idare edenleri haşarıla
rından dolayı t ebrik bir vazifedir 

htaobul Maarif Mlidilr Muaylni \'alıJ Maarif VeklU Ha.~an Alt Yli<'el 

Milli Şefimiz İsmet İnönil adı. dar zaafa uğramışlardı. 
na tertip edilen İnönü kır koşusu B~ lediyelerden alınan paraları 
memleket sporunda büyük bir h8- da hesap edecek olursak bir bu_ 
dfr~e oldu. Memlcketın dört kö)e- çuk mHyon lıralık bir tahsisatla 
;:inden gelen atletler geçen hafta çalışan bir teşkilAtian ver mli b:r 
Eskişehirde toplandılar. J i beklemek hakkımızdı. NC! yazık 

Beden Terb.yesi Umum f\.tüdür. ki, bu kadar .geniş bir teşkil3.ta 

lügil teşkilfltı içinde bulunan at· rağmen müsbet bir iş göremedik. 
letıerin arasında, Maarif spor ta. Buna mukabil Maar:r spor leşkl· 

kımı da yer aldı. Bu sul'etlc Be. ıatı, on par~sız çalıştığı halde bi
den Tcrb yesi teşkilcltile Maarif ze müsbet bir Jş verdıler. 

spor teşkil~tı bir iınlihan geçir· Verimli çalışmanın ilk semeresi 
mlş oluyorlardı. Her iki tara[ da İnönü kır koşusundaki muvaf(a.. 
ealı maları üzerinde blr hesttp klyet olmuştur. Atletlzm sahasın. 

vermiş olacaklardı. da bu muvaffakiyetlerin tevali 
Bu koşuda Maar:r spor takımı edeceginde de şüphemiz yoktur. 

büyük b:r muvaffaklyet göstere- Eğer yarın nıektepli .sporcular, 
rek Yüce Ülkü ~i talebesinden bölge şamp:yonalartna, Türkiye 
Eşref Aydın birinciliği, AÔ.kara birinciliklerine girecek olurlarsa, 
Yapı Usta cıkulundan Sabahattin öyle zannediyoruz ki, Beden Ter. 
ikinciliği kazandılar. biyesi tcşkilAtına mensup atletler 

Memleket .sporunda büyük bir kupayı, madalyayı dürbünle gö
hAdisc teşkil eden ve milli Şefimiz receklerdir. Onlar için dalma ar
İnönü adına tertip edilen bu ko· kada kalmak mukadderdir. Fakat 
şunun mektepli sporcular tarafın. 
dan kazanılması ıkinci bir hAdise 
oldu. 

Maarif spor le~ilittı verimli 
çalışmasının mük~fatını gördüğü 

gibi, bilerek çalışmanın devlet ka
sasına en ufak b:r kül!rt tahmil 
etmeden iyi neticeler doğurabile
cetinl, bu işin tahsisat meselesi 
olmadıf:,ını, müsbet !aallyctle her. 
şey elde edJebileceğinl de göster-
miş oldular. 

Bu muvaffakiyet öyı!e bir mu· l 

şunu da Utı.ve edelim ki; Maarif 
spor teşkilAtının bu verimli ça. 
lışması bir rekabet doğurursa bu 
suretle Türk sporuna en büyük 
hlzmet cdilmiıı olacaktır. 

Talebeler bugün atletizm saha· 
sında bu muva!fakiyetl elde etti
ler. Yarın futbol sahasında da ay. 

lnönU k&'}UfJU blrinclRl Eşref 

nl netieeye varacaklarına şüphe 

yoktur. Her hafta onu mütecaviz 
futbol takımını karşı karşıya gö. 
rüyoruz. Bu takımların her birisi 
bir varlık olarak gözüküyor. A· 
ralarında yarın için b:ze büyük 
ümitler veren ist'datıar var. 

Maarif teşkilAt:nın çalışması 

yalnız erkek sporculara inhisar 
etmemektedir. Kızlarımızda da bü
yük bir faaliyet göze çarpıyor. 

Her hafta yüzü mütecaviz sporcu 
kız ımız gerek voleybol ve gerekse 
a t let'lzm sahasında ça.ıışmaktadır

tar. 
Maarif SPor teşkilıltı verimli 

çalışmasile bir gençlik ordusu ye_ 
tisttrmektedir. Senelerce iş gör
meyen bu leşkilılt, Maarif Vekili
mizin himmetile iki üç sporcu eli_ 
ne geçince bu net:ceyi doğurmuş
tur. 

Maarif spor t<'şkilıitının başın

da bulunan Vildan Aşlrle, istai'J. 
bul sporunu idare eden eski spor_ 
cu Vahi'yi bu muvaffakiyetlerden 
dolayı tebrik etmek mC'mleket spo 
ru namına bir borçtur. 

Görülüyor ki, iş tahsisat, geniş 
teşkilat meselesi değil, bilerek ça
lışmak meselesidir. 

Kemal ON AN 

vaffakiyet oldu ki; verimll çalış- , 
ınalarından dolayı Milli Şefimizin 
tebrik v.c takdirlerine _de mazhar 1 
olmak gıbi müstesna bır şeref ka. 
zandılar. 

DO_CA 
Maarif spor teşkilatı, yukarıda 

da kaydeltiğımlz gibi devlet ka- 1 
sasına en ufak bir külfet tahmil 1 
etmeden ç&lı!Jıyorlar. Ne muazzam 
büroları ve ne de geniş bir kadro- I 
ıarı var. Onların bu verimli ça
lışmasını bir kaç kişllik bir kadro 
temin ed:yor. 

Beden Terbiyesi Umum Müdür 
liiğil faaliyete geçer geçmez :ık 1 

iş olarak mckteplllerl klüplerden 
ayırdılar. Böyle bir karar klüp· 
terimizi müşkül bir vaziyete dil· 
şürmilş halla ilk günlerde klüplcr 
sahaya takım çıkaramıyacak ka-

SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

SERMllYESİ: T/1/r'ı/1/r'ı/ ÖDENMİŞ 500,000 lira 

İs ta nbul - Bahçekapı, T oşhan 

OÇONCO KAT 

Tele fon: 24263 - Kısa telgraf adresi: DOÔllNTllŞ 

E ! Teminat 

Zeytinyağ larının 
Ha.lisiyetinin aksini ispat edene 

markasıdır• 

ICOO • Lira i ~ ramiye ve rilir. 
Zeytinyağı ı.trolğlnlz :ı:aman, yalnız 

Baş,diş, nezle, grip, romatizma RE KO R Zeytinyağlarını 

Nevralji, Kınkllk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
İC ABINDA G Ü NDE 3 X A Ş E ALI N AB İ L İ R 

Bakkalınızdan ıararJ& iateyiniz. 

"5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafımJZdan satm almmaktadır .. 

Depo adresi: J!\t&nbul Tütün Gümrük KemerH so. No. 21 - Tel. 2419'1 

Vefa reisi takım kaptanı Muht~ mü.na.kaşa edlyor 

V fa tak mı sahadan 
niçin çekilmis 1 

Vefa klü ~ünün reisi, hakemin 
L:si ri a ltı n da kald ı ğını iddia ediyor 

Geçen hafta Şeref stadında oy- 1 kaç s .tırl k eevap vermek mcc. 
nanan Galatasaray - Vefa karşı- bur;yctlnde kahyorua. 
laşm- s1 malôm hiıdisc ile kapan. ı Evvela şunu kaydedeyim ki; 
dı. eğer Vt-falılara kar~ı hakem . bir 

Biz dC" maçtan sonra yazdığımız. haksızlık yapmışsa takım kapta .. 
yaz!da Vefalı futbolcunun yaptığı nının çckilrnemekteki ısrarına. rağ
hareketten ~onra hakem kararına men klüp idarecisinin işe muda
Jts.at etmemesinin, bu yetmiyor· halesi ve takımı sah.adan çekmesi 
muş gib' klüp idarecisinin de ta- hiç doğru değildir. 
kımı sahadan çekmcsin:n dogru Saniyen ortada blr hAdisc var, 
olmadıgını bilha~sa kaydetın.ştik. dır. Vcfalıların hakem o fut 

Vefa klübü reisl hafta ortasır.da bolcuyu sahadan çıkarmak kar&' 
gazetemize gönderdiği b·r mck- rını verdikten sonra beşinci gol 
iu.pla i~k~~ını. A.şap gcrginlii:l ı olunca takımı sahadan çekmek 
lç:nde buyuk bır Mdlscye mey_ yoluna g.tmclcri bır parça garipti· 
dan vermem~k iç.o çektiğini bil· Bir hcidiscnin önüne geçme1' 
dıriyor. «<Vatan• sütunları her hususundaki düşünceye gelince; 
sporcuya açık olduğu çin bu mck- duyduğumuza nazaran Vefaiılat 
tubu aynen şuraya alıyoru~: eğer hakem tarafından çıkarııa.n 
t\-luhte~ 1' vat:ınıı 1 .zetesı spor ı oyuncu tekrar alınmazsa sahadan 
muharrırı Bay Kemal Onan'a çekileceklerini blldirmişlcl' ve h8-
Vefa • Galatasaray maçı müna_ kem de kararında. ısrar edince o .. 

sebetile değerli yazınızı okudum. yundan çekilmişlerdir. 
Maç hakkındaki yazılarınızı o gün Mes' 1 . .. idarecisinin 
orada bulunmayan, bulunamayan· k dl ~ bır klup 1 
tara tesiri aşikAr. Bulunanlar da en ımzası altında bir futbO 
vaziyeti idrak ettiler, anladılar. hakemi.ne isnadlarda bulunması~ 
Bunda ne gibi haksızlıklar idare- nın, iç•nde bir şüphesi olsa da~ 
sizllkler olduğunu gördüle~. bunu açıkça söylemesinin idareci' 

Maçtan ötürü sözleri sonraya Uk bakımından doğru oJ.madı.ğlll1 

bırakarak hakkımda yazdığınız da es~l bir idareci sıfatlle bHdıf" 
mek ısterim. 

yazılara verilecelt,: cevap çoktur, 
bunlara vaktile idare lşlerile meş. Bugün Galatasaray takımı ku"# 
gut olanlar, bilhassa Bay Con Kc- vct itibarile, hakem tizcri-ndc rrıü# 
mal diye meşhur olan zat versin essir olmak gibi hareketlere baf' 
derim. Onun bu husustaki hatırat vurmak lüzumunu hissctmiyecc1' 
ve faaliyeti daha. der•ndir. kadar kuvvetli ve neticeyi kolaY' 
Takımın spor sahasından çekil~ lıkla alabilecek bir takımdır. 

mesinin sebeplerini araştırmak da- Vefa klübü reisine bu isnadtaır 
ha doğru olur. Daha iyl olmayan karsısında cevap vermek bizdeı1 
tıAdlselerl önlemek de bir idare. ziyade maç hakemine düşer. 
dir. Bazan klUpler sahadan d"eğil Kemal ON A.N 
Ug maçlarından bile çekilirler ve 
çekinirler. Ben takımı sahadan 

1 
çekerken dışarıdan olan tesirler· 
den kurtarmak için yaptım. İyi 

1 

olmayan hAdlseleri önledim. çun~ 
kil, hakem sahanın hAkimidir ama, 
taı,ımlar da kurbanlık koyun de
'lldlr, sporcu Asabına. hakim ol 

1 malıdır, güzel. Faka.t; bunu şid: 

1 

detl~ bozan amiller olursa .... 

Bır maçta hata olur, mukab:I 
takım kaptanı ve ida.recilerl oyu· 
na, hakeme müessir olurlar da 
hakem de bunların tesiri altında 

kalırsa ve bir müddet sonra buna 
yakın dışarıdan tesıirler devam 
ederse bunun altındaki k aybeden 
takımın ruhi hali nasıl olur. Bü. 
tün bı~nları Bay Kemal Onan'a 
yahut Bay Con Kemale hürmetle. 
rimle bırakıyorum· 

Size olan ,saygılarımın 11Va~ 

tan• ın bir köşesinde yer bulma· 
sını rica ederim· 

Vefa Gençlik Klübü reisi 
A bdül had i Nasır 

Bu mektubu sütunlarımıza ay
nen geçirdikten sonra biz de bir 

Erkek lise ler 
futbol maçları 

Erkek okullar arasındaki fut~1 

şampiyonB..iına dün de Fener .sta.d111' 

da devam edilmiş ve büyük blr ,.14-
ka ile takip edilen bu maçlarda D'' 
rtl.şşafaka Vefayı 4 - o. Boğaziçi 0' 
Galatasarayı 3 - 2 mağlOp etJll1r 
terdir. 

Bugün yapılacak 
lig maçları , 

Tehir edilen lig maı;larına bU~ 
de Fenerbahçe ve Şeref stadllll'111 ~ 
devam edilecek, Fener stadınd& f

1
• 

nerbahçe - Vefa, Taksim - Sill<~. 
•niye; Şeref stadında da K ... ıJll ,ı 
şa. - Pera. Galataaaray - ııe1~ 
karşılaşacaklardır. 
~~~~~~~~_./' 

Sahibi ve N•lya.t MttdUı-0 
Ahmet Emin Y AL.'\IAN 
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En aon modaya muvafık ... 
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