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BugUn 2 ne! sayfamızda 

Hint kadmları toplantı halinde 

Hlndl~an, bug(ln eline getlrmlş olduğu fırsah iyi kullanıp tstJklAllnl almıya çalışıyor. Bu arndn Hint kadı
nı da erkeğinin yanında ~er aınu,tır. Resimde Hintli kadınlar konferan ınıla Xehnı'nun karı ını ,.c kız kar

deşlerini konferansa riyaset cdemen görüyorsunuz. 

Asya 
ihtilalinin 
manası 

---- .......... 1 -
Hindistan ı 1 Amiral 

Hortinin 
protestosu 1 mesele.si ı 

ı sona erıyor 
Cripps'in bugünJ 
on neticeyi al-J 
ması muhtemel 1 

üslümonlar, hok vel 
1 imtiyazlarmm J 
ruhafozasmı istiyorJ 

) Roosevelt'in mektubu ) 
J Nehruya imiş. ,. ) 

Hint Möslümanları Uderı Jinna 

Yeni Dellıl, 5 (A.A.) - SalAhiyeU! 
mahfiller, Crlpps'ln vazıtcslnln en 
son neticesi paza.rt~ı veya sah saba
hı öğrenilmesi muhtemel okluğunu 
söylemektedirler. 

Hint kongresi icra komitesi azalan 
Yenl Delh1'den hareketleri tar~hin~ 

(l>fwamı : 8 Sü 5 de) «·> 

Amiral, Macar asker
lerinin Şark cephesin

de kullanılmasını 
~reddetmiş 

Lon<lra. 5 (A.A.) B. B. C: 
St~olmden öğrenlldiğinc göre, 

Macar naibi, HIUere bir protesto 
göndtormiştir. Bu protestoya sebep 
Macar askerlerinin evvelce kararlaş
tırıldığı gibi Rusyada işgal edilen 
mıntakada asayiş! lemin edeceği yer
de şark cephe.sindeki harbe sUrfilmUş 
olmalandır. 

Macar genelkurmay baskamnı 
beyanatı ' .. 

Budapeştc, 5 (A.A.} - Slcfanl: 
Genclkurmay başkanı General 

Szombately, Mncar ordusunun doğu 
cephesinde şimdiye kadar oynadığı 
ve oynamağa devam edeceği rol hak· 
kında basına bir demeçte bulunmuş
tur. 

General dcmı.ştir ki: 
Macar askerleri, A vrupn'yı ve diln· 

yayı Bolşevik tchdıdmden kurtarıp 

yurtlarının lstlkl!lllnl temin edecek 
olan zafer<kın kaUyen emindirler. Ya
kında doğu cephcs.nde cereyan ede
cek olan muharebelerde müttefıklcri 
olan kahraman mı.lhariplcrle bir saf· 
ta şan ve şeref kazanacaklardır. 

Bu.gar· s.an 
üzerin de yabancı 

tayyareler 
Sofya, 5 (A.A.) - D ün saat 

11 e doğru bazı eyalet şehirlerinde 
yabancı tayyareler gözükmesi üze. 
rine hava tehlikesi ipreli verll'ml~ 
Ur. Hiçbir hasar haberi verilme
mektedir. 

HaZ'mm başma sanat 
tacı kondu 

Eminönü Holkevinde Hôzımın 25 inci 
sor.ot yılı için merasim yapıldı 

Jlllum %.'.> i nci sanat yılıııı 

D iln gece Em.nönü Halkevlndc 
Hl'ızımın 25 inci sanat yılı kutlan
mış kıymetli sanatkara sanat ta. 
cı ~iydirllml§ ve diploma. v~ril
ml,t1r. 

kutlayan arkada lan a ra ında 

Törer.e lstıklfıl marşı ile bas
landıktnn sonra, Y av•Jz Abadan, 
merastml .açmıştır. Yavuz Abadan 
b lhassa şunları söylemiştir. 

(De\-amı Sa: 3 ısa: ı de) % 

1 r Dzak,ark Roman içinde roman 
J bar111-, 

f Seylan adası Abdürrahmanzn 
l bombalandı 

1 
çocuğu dün gaga ge 

J Bataon' da şiddetli 1 
f :::·;;;~~fş::~::: 1 Abdürrahman yakaland ğ g ·~ 

Kol•mbo •• ,A.A.)-R .. mltoblVt, sevgilisi onu bek iyo m ş 
Bugünkü pazar gUnn, mahalll saat

le 8 de büyük bir Japon tayyaresi 
teşkıı, Kolombo'ya hücum etmiştir. 

Bomba, pike ve çok alçaktan uça· 
rak mitralyöz hllcumları yapılmış, 

liman ve Rııtmruanan bölgelerine ta· 
arruz edilmiştir. Inglllz av tayyare· 
!eri, hücum eden tayyarelerin yolu· 
nu kesmişler ve bunlardan bazılarını 

Çarşamba günü dinlenecek 
şahitlere t ebligat yapıldı 

düşürmUşlerdlr. 

Colombo, (Seylan) r; (A.A.) - A· 
mlral Layton, buglln Colombo'ya htl· 
cum eden Japon tayyareleri sayısınır 
takriben 75 olduğunu ve bunların biı 
tayyare gemisinden geldiğin! söyle· 
mlştlr. 

Anıerlka tebliği 

Vaşington, 5 (A.A.) - Harbiye 
nazırlığı tebliği: 

Hattımızın merkez sağ yanı boyun. 
ca 4 nisan gUnü akşama kadar şld· 
detli san.şiar devam etmiştir. Düş
man topçusunun ş1ddeUi bir ateşllc 
bera.'ber kuvveUi bir piyade hUcumu. 
na geçmiştir. Mcvzllcrlmlz karşısın
da bUyUk miktarda tıllcum kıtalnrı 
toplanmış ve •bunlar bazı ufak telek 
muvaffaklyetlcr kazanmışlardır. DUş. 
mana ağır kayıplar verdirildiği tah
mın ediliyor. 

Geceleyin Batann'ın doğu kıyısına 

düşman kıtaları asker çıkarmak te· 
şebbüsünde bulunmuşlardır. 75 mili
metrelik toplarla silah ve asker 
yUklU bilyUk mlktnrda Japon duba· 
sı .sahile yaklaşını~tır. Dubalardakl 
toplar sahildeki müdafaa tesislerimi· 
zl bombı:ı.lamışlar ise de topçumuz 
dubalardan b r çoğunu bıılırmnğa 

muvaffak olmuş ve geri kalanlarını 
yarıyoldan dönmcğe mecbur etmiştir. 
Hiçbir ihraı; hareketi yapılamamıştır. 
:OUşmanın kayıpları kuvvetli bir jh. 

Umalle ağır olmuştur. 
Son 24 saat zarfında. Corregldor 

adası 24 marttanberi ılk defa olarak 
( Dc\'8JTIL Sa : S Sü: 7 de) (/) 

aldığını, fakat kürtajın genç kızı 

Lchlikeyc koyacağını görünce bun
dan vazgeçtiğini söylemişti. 

Şlmd. hlldisenln bu tarn.tı dıı aydın-
lanmış oluyor. 

Abdllrrahman Saymaı.'ın bir cı kek 
çocuğu dUnyaya geldi. . 

Romnn içinde roman demekten 
kendimizi alamıyoruz. Bu çocuk he· 
nUz bab~sının 1,arıhl bir sulkantln 
faillerinden olduğundan habersiz, an:ı· 
sının bağrına sı5mmı? :,atıyoı. An· 
nesı tr.m mfınnsilc kım esiz kalmı~ 

Bir çocuğunun dünyaya geldlT.fol bir genç kadın. Ustelik g ... yı ime~ "U 

haber verdlğlmn bir çocuk dUnyayn getlrmekt , mah· 

Abd h S "UP Bu yetmiyormuş t.ibl e· dıııın urra man ayman .,, · 
habası cezac;ı meçhul ilır suçtan mu-

Bomba Mdlscs!nln muhakeme sa· "t d 
11 

1 
hakeme c ı yor. 

fahatını bildirirken suçlulardan Ab· 
1 

b k 
dUrrahman Sayman'ın hayalının ha· Perihan maddi ve mane~ a ım· 
klkt bir roman olduğunu yazmı~tık. dan çektiği iki taraflı ıstırabın al-

Abdürrahman ifade verirken sev- tında ezilmiş, solmuş ve nrıyıı kııı,;
gilisine kUrtaj yaptırmak için kendi- mış renkte cılız kolları arasında ~o-

(D · nı Sa• S ~ü· 2 do) -sini fena yola sevkedcnlerden para e\ aı • · · -

Çarşamba giinil ~alıit olnralt dinle
necek olan ve hadise csnnsımla ~nm. 

lıınan Ulgilm Tokgöz 

,. 

Mourmansk 
yo u sevkıyah 

artıyor 

Ruslara küll iyetli 
miktarda silah 

gönderiliyor 
Londra, 5 (A.A.) - Reutcr a

jansının annvatan fılosundaki hu· 
su i muhabırı bıldirıyor: 

[ Şark ceph~j . 
Buz denizindeki Rus limanları. 

na yen tank, ta1ynrc, t p ve mil
! hlır\~at gelmişt -:. Sovyetlcr Bırli· 

ğinc gelen hnrp mnlzeme inin m k 
tarı karşısında her halde Almanlar 
§aşırmış olacaktır. K a r ş 1 ı ı k ı 1 :ntonesko'nun bu resimdeki donımu, onun Romanradaki nllfu7:unu gös

t ermektedir. !ikinci ıııtı nda kalıın resnıl elbiseli subay Romanya kırıtlıdır 

taarruzlar 
devam ediyor 

~_..._.......,.._. ...... -.. -.,...........,.,
1 

Antoneska diyor ki : 

reüy'ük- Hedefe ulaşın-
Almonlar, Kronştod'to J 

iki Rus zırhlısını 1 ta af f U l caya kadar 
batırdılar 1 

!~~ t5eb~~t~il;L~~~rad ö. arifesinde harbedeceg"' ı•z nünde ve Kronştad'da 2 So\yct 
zırhlısile 2 ağır Sovyet kruvazörü ) 
niln battrıldığını bndırmcktedlr. ) k 1 
Ağır topçu, dilşman tayyare kar- ) Almanlar şar 
şı koyma topçusunun faaliyeUni ) ' 
durdurma ha~keflerlne yardım > cephesine dört 
etmiştir. ) 

Cenup kesiminde düşmanın mün 

1 
milyOD asker ( 

ferlt taarruzları püskürtülmUştiir. ( 
Merkez cephesinin gerılerlndc ya· v d } 1 
pılan harckeUer esnasında 3000 ) yıg 1 af 
kişilik bir dilşman grupu imha e. ) 
dllmi§tlr· Diin 47 Sovyet tayyaresi d h · 
dilşürülmüştür· Bır Alman tayya. 1Lenin: ro cep esıne 
resi noksandır. ) l k fleri ( 

Moskova, 5 (A.A.) - &.:ıvyet ) 10 VO UVVe ( 

tebliği: J) tohşit ediliyor ı Cenup bltı cephesinin blr kıs· 
mında Almanlar bir gün evvel kay 

Bcrlin, 5 (A.A.) - Ber1in rad· 
yosu nu n bildirdiğine göre, Rumen 
Başvekili Mareşal Antonesko 
paskalye milnasebetile bir nuiuk 
söy'lemı§ ve bugünkü savaşın yal. 
nız cephelerde değn ayni zaman

d a her kalpte, her kö:icde, her bu· 
c•kta yaşadığını cbariiz etlırdlk. 

ten sonra: 

«Katı zafere inanan Romonya, 

bu muharebeye hedefe ulaşmcıya 
kadar devam edecektir« demiştir. 

Mareşal A ntonesko Paskalyada 

ask erler arasında bulunmak üzere 
Şark cephesine gitmiştir. 

İki aydanber bir in~ı) z hima

ye gemisinde yaşıyorum. Bu ge_ 

minin vazifesi, Rusyaya giden ve 
Rusyadnn dönen gemilere refakat 

clıncktlr. Ağzına kadar dolu kül

liyetli mik-tarda geminin Buz deni· 
zinde da1';alarla savaştığını cor· 
düm. 

Moskovada 
hava konferan

sı toplandı 

Bütün slavlar Alman
lara karşı sabotaja 

davet edildi 
Londra, 5 (A.A.) - Dün Mos

kovada Slavları bir araya topla· 
mnk ~;n bClyük bir konferans açıl 
mıştır. 

Konferansn riyaset eden b r Rus 
generali Alman hakimiyeti altında 
bulunan bütün Slavları çete har
bine ve sabotaja davet etmiştir. 

bctt klcrı mevzııcrı gerı almak ı- H er t a r a f t a 1 
,. n ıanklorın karşı hücuma geç. J I k r " hazlf ı va mlşlerdir. Tonklarımız A lman 
tanklar llc çarpışmı5 ve 14 tank, Vaşington, 5 (A.A·> - Muhteli( 
takriben bir piyndc la buru ve 4 memleketlerden son günlerde. Va· 
tanksavar bataryası kaybedcrr düş şlng londa ordu ist .hbnrat scrvıslne 
man geri çekilmek zorunda kal . gelen bütün raporlar Almanların 
mıştır. bütün Sovyet cephesi uzunluğun· 

1942 Bütçesi 
Ganimetler arasında 1942 yapılı ca Baltık tan Karadcnlze kadar 

üç tank sağlam bir hnlde ele se· muazzam bir taıırruz hazırladıkla. 
ç r.Imişt!r. Sınolensk bölgesinin rını gôstermekte<Jlr· Alman yük~k 
bir kesiminde hatlarımızın gerile· kumanda heyeti 4 mflyon kişilik 
rlne giren mühim bir kuvveti im. bir kuvvet tahşıt etmiştir. Bu kuv 
ha etmek C'mrlnl nlan pıyade kıta. vctln yarısı merkez cephesinde 
larımız bu vazıfeyl muvaffakıyet· Moskova istlkametlndc toplanmış. 
le başarmıştır. 500 piyade ve 150 ı.r. Almanlıırın Sovyct ordularını 
sfivariden milre~kep bir Almnn ezmek tasavvurunda bulundukları 
kıtası ônce çevrilmiş ve 9 saallık ,. aşikard ır. Çünkü istikbaldeki pro· 
muharebeden sonra tam bır hczl· jelerl ne o1ursa olsun ~aponlarla 
mdc uğratılmıştır. (Devamı: sa. ,. Sü. 6 te) = 

' -
Mülhak bütçe ile idare olunan 
dairelerin bütçeleri M ecliste 

Ankara, 5 (Telefonla) - Hfi
kumet, millhak bütçe ile idare 

olunan dairelerin 942 mali yılı 

bütçe projelerini B ilyUk Mlfüt 
Meclisine vcrmlştır. 

Projelere göre, Orman Umum 
müdurlügüniln bütçesi, geçen 

Yıla nazaran 158120 lira fıızlasi
lc 668114 lira; Dcv'let Den zyol· 
ları Umum MüdiırHığliniln but. 
çesl, geçen yıla nazaran 127 !32 
lira fn~asilc 10,083,786; Devlet 
Limanıarı İ§letme Umum M ü
ciilrl ugii: Un bt.ıtçesi 668000 lira 
!aı:Iasıll' 4,005,000 l~adıl'. 



! 

Japon gazetecisi Noda, 
islam:yeti kabul ediyor 

-Sl-

Suratle, yapJ/itn merasimden sonril Sultan 
Hilmit, Noda efendiye Harbiye mektebinde 
derhal bir daire açılmasını emretti. 

M ra.lay Tana Kanı~ avdete ha- renmelerint temın etmekti. 
zırlık emr".!ll verdlg. gün bu zat Noda efendi, büyük bır ikbale 
y. ıe ısaraya gc di. . Iabcyınci O:)- aail olmuştu. Sultan Hamit kendl
~n beyin daı csınde, ~.diş mUdu· sınr üç bin kuruş maaş ile bin ku. 
ru Hacı l\.tahrr.: · ef nd. ı.lc kısa! ıuş da. (yemek parası) tah$is et
bır &örü.şmedcn 5onra. mişti Hususi surette dötehlen da-

- Artık, karar m• vcrd."Tl İs- rede kend'sine hizmet etmek için 
.ııl: niyet kabul edeceğim ve lstan. ik. hademe He tercümanlık vazi-
bul<! ycrıe~ceğim. rcsın görmek ıçin de tngililJCe b!. 

Dedi. len bır bahriye z.abiti de Noda 
ilacı 1.lahn1ut e!endı, derhal Sul- efendinın maiyetine verilmiştı. 

':ın liaın dı huzuruna koşarak. O sene Harbiye mektebinden 
).1osyu Notlar. .. bu k rarını bu- r.cşct eden ıgenç millAzimlcrden 
dırı:t Pad.~h. buna çok sevindi. r;arçabuk beş efendi: seçildi. Bun
Flk.lt bu meselenıfl. siyasi bir ısır da Noda efendiye takdim ecfıl .. 
m.hztıru olup oımadıgın1 tetkik rli. Noda efendi bunlara japooca 
JÇ n k a b r tereddüt Cie\lrcsı g • öğ1 etecckti. Kendisi de onlardan. 
çırc türkçe ögrerıecekti. 

Gerek Hacı Mahmut efendı ve Bütün bu lşl<r, bir iki ~un zar. 
gerek d j;cr ~a·ay erkan Sult n tında yapılıp bitti ve artık Japon 
Hamı .. bu tereckiüdunu ç:ırç<ı-ı gemıJer hareket İ('İn son hazırlık. 
l>Uk yend lcr )arını ıkmal ederken. Nod& efen· 

o.n. b r vicdan teHikkisi mc .. ~. in hayatı da yeni bir devreye 
sclesıdır Bu zat, cahil bır •damı glrm~h 

delı !dır l'zun uzadıya ısıöınlyeli 1 Japool•nn avdeti 
•etk.K elmış kendi diışUncelerlne 
yg •. ::ı bularak mC. lüman olmıya 

kurar verrr.. şt Bunda, siyast 
Jır mahzur ar:ımakta mAna ne" .. 

Diye, SıJltan Jlamıdı ıkna eUl 

Kc\nunusaninın 28 ne· akşamı 
Yıldız sarayında Japon zabit!erlle 
İsveç prensinin şc.refine:. bir (ve
da ziyafeti) VN'>Jd, 

Şimd.yc kadar verııcn üç z;yaf~ 
. ~ . tin hepsinden parlak ve muhteşem 

Muıyo Noda, hu :. 1 bır mera- olan bu ziyafete büttin vUkel · be 

er 

imle 1 m.yetı kabul e<f.b. lsmı. I yet le devlet ~icalinden bira çok 
- lstanbula geldiğ gün, Tilrk ga. zevat bilyı.rk liniformalarlle ştl
J:etectıetine verdiğ. kartta yazıl rak ~ttiler... Osmanlı sarayının 
old:. u gib• • (Noda efendi) ye debdebe ve ·nıı ı b " b--
tebdıl edildi. .. - ı ~~m . .' U oCCC U 

1 
,,. tun azametıle gorunuvordu ve Sul 

Bu zatın, stanbula ge rken ° lan H•mid n göğ ünde (M.kado)-
ur~tlc kl>l't b~tırlt'ası a<-aba bır nun lıedl e ettığl (tulfıu s) i: 

t•sadQf eser mı ldL yoksa ıs!Am Y şem " 
olmak ve bta.nbUlda kalmak ka· şanı_nın elmasları parlıyordu. 

Zıyafdten ımır~ Sultan Hamit 
rarını dahaı o .ıaıınandan mı ver. 

kumandan Miralay Tanaka'y1 hu· 
m..şti? · Tabıidir kı. bunu bilnliyo- sust !q]rette Jıttızuruna kabul etti. 

h 
.._ (Mikado) ya yazılan (namr hüm&. 

(B""' J hayatta olan ve 
r b·""""n bu bakı'kı· yun) u. kendı eliyle JaPon mira 

rı..z. 

apooyada ı..m.u,... la.yına verdi. . 
Turk dostu, bu m leye alt dti· • t k J 

1 
1 

şuncf"ler ,1 ve hat·ra' .ır1n1 yazıp ta rı..T ı , pon arın. stanbulda 
....... di" ..._... r• ~~ı ı = 1 &oçlrUeccl< bir ae<elert kalıyordu nep ... """'ey. , 'rvwıı. 43- U'C .. ı O U1ull.o ArkMt yar 

İhtımat kı yazmıştır ve yazı heye-

t ne clahll bulunduğu <Cici_ Şem-ı-ı==========::;-
po ı gazetesinde de ne,-etmiştir. 

Fakat böyle bir n rıyat, b;ze ak 
oeylememlvtlr.) 

Süratle yapılan ve pek kısa sü
ren bu dın değışt rmc mcrasımı. 

r.n hitam bulduCunu haber alan 
Su'•an Hamit, Noda efendiye, 
(Harbıye mckt<"bi) dah'lfnde der. 
hal bir d<ılre hazırJanm ını em .. 
retti. 

P•d şahın bu ·vıı zatı Harbiye 
>nt>klebtne ycrleşt>rme<I se!x>psız 
d<ilıld. Bilakis, el cec;miş olan 
bu fırsattan ist H'ie ederek. bir 
kaç Türle zabitinin jaj){>l'l('ayı öğ-

Paskalya yortulannın 
mônası 

l'C:!D ughnlıerde hem hıris-tiyanJar 

1.9> Pa lya yortu 11nu yapıyor-
Jar, heın )(~\:ilf"r llamu~ı: hayra-
m11t1 ••• 

Soruyorlar : 
Durduğu yerde 
fiyatları arton 

mallar 
Rerltan~I bir <...ı.ıe.ten gO\'Of• 

kf'n rna.ğaza \·itrinl~rlAi ""·"·ret
mt"yi ve btMla8u. .. lık am ,.e ~P.. 
oh y&polan fiyat de~lkllkl.,lnl 
ıocdemeyl pek ~verim, Blhnem, 
~kalartnın \e IM."le a.Iİ&kalıların 

göz~rıne ne<k'R çarpmıyor~ Ball.
~liatn \·e <"IYU"ındakl bu::ı 8"ÖD1· 
1f'k('l dukkılnları 'e ha.ur e&bi"'4!
cllerln vitrlnk>rlnde ~lr edilen 
gOmJek ve bo3·ı.ınbağları \le baur 
etbf~lt"rln .-tıketlt'rl, dikkat ettirn 
iki a~d& taaı h'"l dofa dej(ı,tlrlldl 
ve her <IH"aınnda da. fi)atlar yVz

dfo on He on ~ ara'4ın<M ~
tildl. 

Bunu yaz.an bir ointJllCltlllıuz 

wr~r: 

- Ba ınaUar AJnı oldof1ı kaide 
nutl oklyor da yerinde durup 
t141ınt8'ea ıı,aU.rı arı.yer! Hay
ret! ..• 

Şehir 
Haberleri 

Kasaplar 
şirketinin 

1 senelik karı 

Şirket, 

içinde 
bir sene 
500 bin 

lira kôr c tti 
Kasaplar Şirketinin lwsaplarını 

tetkik etmek üzere yapılan top
lantıda şirketin hiaıedarlara 941 
yılında bei yüz ki.ı<sur bin lıra kar 
temin etı •l.ı anla.şılmı.ştır. 

Sokarya vapuru 
kurtarıldı 

Ku~adası civarında karaya otu
ran Arslıı.n Sadık firmasına all 
S&k•rya şileb" kendi mesai ve 
vasıtası ile yüzdürülmUştür. Şi· 

lebin oturduğu kumluk bir yer ol. 
dutu için teknesi yaralanmamıŞ
tır. Fakat, yUzdürülme ameliyesi 
sırasında yükünden mühim bı:r kıs 

mı denize dokülmüştür. 

Hôkim Reşit terfi etti 
Sult.anahmct Birinci Sulh Ceza 

hiıkım! kıymeth &dJ.yecimlz Re~t 
Nomer, fe'lırimiz 86hye hılkimllk
lerinden birine teritan teyin edil. 
mlıtlr. 

Kıymetti Mk'.iml tebrık eder, ye
ni vazifesinde muvaffakıyetler te
menni ederiz. 

23 Nisan Çocuk 
Bayramına hazırlık 

Cocuk Esirgeme Kurumu Genci 
!-ferkezi, yaklaşmakta olan 23 nı. 

san bayramı ve çocuk haftasının, 
geç•n yıllardan daha geniş ve bil
hassa çocuk davasındaki çalışma
larla elde edilen neticelerl 13.yıkı 

vec;hile belirtecek bir şek•lde kut. 
ıanma~"ı i(ın şimdiden hazırlıkla. 

ra başJamıştır- Kurum merkezi, 
kutlama programını yakında aıa

kahlara ıönderecek ve her taraf. 
ta hezırhklara başlanacaktır. 

SERBEST KORSO 

Lale mi? 
Haç mı? 

Akşam pzetestnln bir kariklltü
rile baf!ıyan bu bahis bütün ga, 
zet.elere yayıldı. Kimi ateş püskü
rüyor, kimi bır •pucu yakaJamıı, 

bQhsi kafasın& uY11un bulmuş ve
riftirlyor, kiınlsi lale, kimisi zan
bQk, dl)'Or. 

Ben de merak ettim, Eminönü. 
ne kadar &ittim, &ördüm. ilk ba
kışta haça bcfız>yorsa da yardımcı 
paz&r1n üzerine sıra sıra haçlar 
aıkR1eği düf\lnmek mAı:ıasız bir 
teY olduiu içın cllkkatll bakıldı

ı~ zaman törülüyor ki ortası uzun 
iki tarafları aşağı doğru kıvrık ... 
Ama laleye de ben,.,r yeri yok. 
Vaktile Türk motifi diye yapanlar 
nasılsa laleye beilzcb:nişler, Kıh

calipaşa camisinin alemile bU11l•r 
arasında bir fark göremedim. 

Dı.ışündüm: Bu havadis ve ya:oı 
bolluğunda gazetel~rin günlerce 
sütunlarını bu mese'leni-n dediko· 
dusile doldurarak belediyeyi zor 
variyete dlifürmeleri; olsa ol.s& 
belediyemtzin Mısırçarşısı içinde 
ve dışında bulunan dükk3.nları u
cuz ueuz istimlak ederek sahiple. 
rini pek çok zarara ujratmaeından 
ve o zavallıların ahına uğ:ramış ol
masından ıieri gelmiş olacak! 

B. C. D. 

VATA• .... ......-.. .......... ._ f Es1c7" v~~~ 
... --·._-. 

anaforlarına 

Zaman olur ki hayali 
ikipara etmez 

,,..... eder ki: !-- Benim başo.. 

16=9 ma gelenler, pişmiş tavu. 
ğun başına gelmedi.) Fakat be
nimki öyleei değil, ııöyleaid>r: 

- Benim başıma gelenler Pasl-
f. klcrJn başın.ı gelmemlştr. 

Şu kuru kafam, bütün ömrl
mUrı sürefince ne tüy yastıkları_ 
na, ne mermer bloklarına çarp· 
madı kı. .. Şöyle oturup btr an~ 
lauam. en kısa., ü1llad Yahya 
KemaHn konferansından, (Para) 
piyeı:;.ınln dedjkodus11ndan deh& 
uzun sürer. Söz gelmişken şunu 
da söyliyeyim ki ben (Para) pi. 
yesinin aleyhinde buh.Htanların 

aleyhindeyim. H'ç parayı yirene 
çatılır mı? Parayı öveni kar~ de. 
ğtrmen ta ında öğütmeli! Kadını 
erkeği, doğruyu iğriyi diı;llomatı 
hurdavatı çileden çıkaran; dün
yayı bugünkü iğneli fı.;ıya sokan 
o değil mi? Neyse, konıımuza 

geleyim: 
Geçen dünya harbinin bir dev· 

relsindc i~i pek çok olan biT istas_ 
yonun bulunduğu bir şeohre zorıı. 
ki m 1safir olarak gitmiştim. İs
tasyonun olsun, şehrin olsun bil· 
tün i~leri arasında en önemli bir 
işi vardı: Boş vagon alım sslımı .. 
~ rb&bı, koparablldıltleri bOf 
ıı;;;. va.ııonları ya kendileri dol. 

dl.K'up İstanbuJ.a gOnderiyorl.ar, 
veya satıyorlardı. İkisinin de gc. 
tirdiğl k;k en az yüzde bini aşı
yordu. 

Normal tüccarm hiçbı.rist boş 

vaı:ton bulup ta malını göndere-
miyordu. Fakat tüccarlılrla hiç 
ilgisi bUgtsi olmıyan18r bu w. ... 
gonlardan k~r ediyorlardı. 

Vagon anaforcuları tık günler 
gaf.! davranıp bir vagonu iki yüz 
elli lncaya sattılar. Gitgide fiyat 
yükseldi. Niçin yükseldi? Ne b!_ 
leyim ben? Fiyat yükselişlC'rinin 
sebeplerin! dünyada kim bilmiş 

ki ben bileyim? Yükseldi i~e. 
Ben bu İ'i" elimi koyduğum 

gün btr vagon dört yüz liraya 
çıkmıştı. Hem o zaman k3ğıt li
ra henüz itibarda imiş. Üç kAfıt 

rmı.ı başınıt& balunuyordu. Ca. 
Aım fena halde sıkıldı. Bir düzi
ne yıldırlJJl olsam bunun önune 
geçemcl!dlm. BuılU biliyordum. 
Fakat beş on vaeooon olsun öoil· 
ne ll'<'Çeb"1rdhn. 

1 Sftl•il H•kkı P.•şaya bu ,,.._ 

iOO btrsızlığı.nı ya.,... MI. 

)'Hft? Yazarım, dedim. Sonra dü~ 

r Yazan' -=ı 1 AkaGündüz 
,,. u .................. 

şiındüm ki bu, pek tehlikeli bir 
iş, .• Vagonun ne canı var ne ka· 
... .. Vagon hırsızlığ1 deyiııce, 

ortaya alan hırsızlar, satan hır

sızlar çıkacaktı. Dedim ya, o de_ 
_.;,c1e doğruya hırsız demek ko
laydı, fakat hırsıza hırsız. demek 
tehlikellydil Adamı taııtuna gön· 
deri verirlerdi. 

Böyle bir haber verişin bir çe
şit hafiyelik olacağını da düşün. 
müştüm. Hafiyelik etmeden fhı· 

cancı katırlarını ürkütmeden iş 

~örmeliydi. Bır h<ıytı düşündük

ten sonra rahmeti i paşaya şu bi
çim bir ""'ktup gönderdim: 

(Muhterem paşam, burada ek. 
mek peynir, papuç urba gibi boş 
vagonlar da al ın1p satılıyor. Bir 
va.sonun pfyasası dört yüz lira
ya çıktı. Buradaki durumumu 
bihyorsunuz. Epeyce dardayım. 
darda demek söz mü? Yüz bin 
tonluk bir cenderenin •!tında· 
yım. Met('liği görsem kurşun de
ğil ya, kırk lkil1!c obii$ ataca_ 
ğım. L-Qtfen emir veriniz. Bana 
da. bir boş: vagon veninler. Dört 
yilz liraya satayım. Bu para ile 
altı 1 yedi ay ge(inebilirim. Bitin
ce ikinci bir vagon vesikası daha 
rica ederim.) 

M erhum mektubumu okur

ken yanında yeni adamla

rından bıri.si bulunuyormuş.. Mek 
tubumu ona uzatmış:, o da oku_ 
mUJ· Okudukt.an sonra, bf"nüz 

paşa ağzını açm•dan, o açmış ağ· 
zını yummuş gözüntı .. ne anımı 
btrakmış, ne Q.stilmiıl 

- Paşa efendimiz! demiş, o
RUI\ ne kötü olduğunu sl:ı de bi
llrsinrz. Bu ne küstahlık! Bu ne 
huysuzluk! Kim bilir yazdığı .zıı. 
man ne derecede kafası dumanlı 
idi. Bu mektubu örfi darcye ve
riniz de layık olduğu müzevirlik 
eezıısına çarpıJsm. 

T oııal İsın<ıtl Hakkı Pllfll 
ne derece doğru b>r htsan 

idise o derece de nükteden, ince· 
Jikten anlardı. Hemen kaş1arını 

çatmış, yarı h•ddellı bir •esle: 
- Beyefendi! demiş. Ben size 

mektup sahibinin aleyhinde bu
lunmanız için bunu okutmadım. 

- Fakat mOzevirJlk, efendim. 
- Evet ama, ki çeşit müze. 

virlik vardır: Blrl bayağıda, öbü
rü or:j'lnal. .. Bu mektup lk ocl· 
sindendtr. Vagon ticareti, vagon 
hırsızlıiı var mıdır yok mudur? 
Bana bunu söyleylnız. 

- ............ (TıssD 
- s;ze de bir defasında beş, 

bir defasında üç vagon verildi~i
ı:ıı hatırlıyorum. Demek vagon 
ticareti vardır. 

(Not: Paşa da burada orijinal 
hır söz söylemiştir. Vagon hırsız. 
Jığını ~en de yapıyorsun diyı:cck 
yerde ticaretini yapıyor~un de· 
miş!) 

Paşa bu mektup için bana zrr
rccc d.Jrılmadı. Aradan üç beş 
gün ge~inec bulunduğum şehir
de vagon hırsızlığı zıngadak dur_ 
du! Namuslu vagon hır.::ızları. 

bulunduğum otelde beni parça· 
lıyacaklardı. Di eri kesmedi, 
gözlerilc beraber ... 

113 u yasak çok mu sürdü? 
1.g) s:ımiyorum. Çünkü beni 
f'larc;ahyamıyanlar oradan başka 

bir yere, berbat bir yere attırmı
ya muvaffak olmuşlardı. Her za
man dedim, yine dcrjm: Geçmiş 
ıaman olur k, hayali iki para 
etmez. 

~iı:a si~r h::ıp l~in~diyormuş. V•· ı·--~----·,,,-.,.-,-1------x------,---------
Bu vagon ticareti <;ok kötü a A a eı.t• 

fdi. Hem devletin, hem milletin, ._,..,. '. 
hem milli tarihin aieyiıinde bir • ~ ...__\: .,,,,,..... .. PN ı ı il 

ij.-t~opal ı"'".1 Paşa merhum aa Kon/ücgüs'ün bir 
memleketin iaşe ve bakı.m işle-

•• sozu •• 

Yeni bir anlaşma 
vesilesile •.. 

ır
ar.ildnt hahrlanuyorum, r .... 

kot bir lıayll oluyor: Ingl

li~.lerlf': Almanlar, harbin iruf&lllıp 

yak.,ır ha.ttkPtlttfndfı'fı birini yapa
cakh:ı.rdı. Bir daha muharebeye gi
rl~nliyecek kadar ağır yarala olan, 
yahut da yine muhareb<>ye elvorı,ıı 
olmı,·acak ~kikte sakat kalmtfJ bu
lunan Alman \·e lng111z esirleri d•· 
ğl,tlrllee~ktı. Bu mak&atla Inırute
re ve Fra.rısa tknanlarında ,·apurlar 
hazırlandı; harektt Umanlarınd& 

'''k ~arartrnanın tatbik eclHmtme
slne c6ı: yamulmak kabaJ edildi; 
bllm<>m kaç 1B&t miiddotle MAll9 
tı.tılnde ve altında tayyare 11Ç111&

maaına, chmbıaltı gomlsl dolaıımı.

masına karar ,·erildi. Selıolılnl ~k 

anhyamadrk. ne oklu ise oJdo, bu 
ı.....,ı hareket bıışa.nl-.lan bldı. 

~imdi, yakawıaıı:ı cıetıştımıe,.e 
benzer y.-oi bir anlafJllayı öfren
mE-kle memnmıuz. IJeti.ttirmeclen 
ziyade mfmavat aranmadan 111e1111e
ketlf'rine ge.rl .ronderJlme MMına 
dayanan bu anl~ma, bo ileler lnsiJ
tere ile ltalya ara.ında ya.pılmlfhr 
ve erta .,.rktakl atrr yaralı ftt.ya 

sakat erdrler ltakkmdadır. 

Jle<lmn ""vtıil~ harp ,.,_ tı:al

ınıya ınahkôın olmuş alır yarah ve 
~kattann çekmtkte olduklara mad
di \e manf!'-·i ı~t.ıraln hatıfletmek, 

onları dah• }htlma.mla tcdavJ edile~ 
bilecek aile ocaklarına a-öndennek 
lnunh*ın emretttki bir "\.'&zlledlr. 
Bunun için, hu tton anlaııJm&yı mem
nun1yt·tıe hrşıhyonn. Biz.I mem
nun eıl,-.n lklıt<.·1 b)r nokta da bu de
,;ı,ttrmenln Iı.mirde yaprl&cak ol· 
mal!;1dır. 

BütUn nudıariplerin a.~masUe 

Yuns.ni:;tana )·ardım bah.,inde llek 
önt".mU bir rol oynıya.n Türklyentn, 
harbin ikinci bir .lneani lıBreketine 
kar11'fn&hı geN:ekkn !oie\·lnJlecek ve 
Qvlinülttf"k bir '1'f'Ydir. Her yılki 
uluslararası fuarlJe bw"ın "\.·ıt iyi 
niyetl~rin ttmsaJ:J bir ıpelllr mtwklinl 
almıı;. olan güzel 1zmirinılı; de böy~ 
le ha)'U'h bir i,e sahoo olmaktan 
ba.htiyarhk du;yM"aktır. 

Yunnnbltana yardım iı,lnde oldu
ğu glbl bu yaralılan değt,timıe ı,t
ni df', Türklyenin ge~·rui!f yıllarda 

olduğu kadar gelecek yıllarda. da 
b&rıftffl dahni yardHJH."L"l olmak va
zlfeoind•n •e -ı;ı.tııcı..ı büyük bir 
l11h dayacağma en -.. lılr ı.-ret 
saymalıd.ll', 

KÖR KADI 

Ankara Cümhuriyet 

müddeiumumiliği 
başmuavinliği Adliyede yeni terfi 

ve tayin 1er 
AdliyecilerimiZ araff.Jnda. yeniden 

bazı terfi ve tayinler yapılmı~ır. YU.z 
lira TR&afll temyiz Aza.ltklarına terfi
an lslanbul Asliye Hukuk ha.kimi 
Hilmi Kı,ıaııoğlu ve Trabzon ağır ce
za reiaı ~iyazi Kayalar. 80 lira ma
~h Jı9tanbtıl asliye hukuk hakimli
ğine Ankara asliye "hukuk hl\kimi 
Cel<l.I Arslanot;lu, 70 Ura maa.,Jı Ba· 
lıke&ir ll kimliğine Erzurum h&klmi 
HUsamettin Bengü, 60 lira maaşlı 
lstanbul asliye ceza hA.kimltğine .suııtı 

hilkimi Rfııpit Nomer, 80 lira ll"l&afh 
IAtanbul su"l'h. hA.ktmliğine Ankara 
cumhuriyet müddeiumumisi başmua
~ni Cemalettin Köseoğlu, 60 lira 
m&aflı EJl.zığ cllmhuriyet müddeiu
mumiliğine Cebelibereket milddeiu~ 
mumisi RUJ,rttl Kayıkçıoğlu, 50 lira 
maaşlı Ankara sulh hf4kim1lğine 

Kaysel'i mUddeiumumi muavini Hay
ri ErtUrl<, 4.0 lira maa.ş1ı Ankara 
mllddelumuml muavlnllğ!n• Balya 
mliddelumwnlsl Naci tayin ed!lmi,. 
!erdir. 

V f'di yıl ekaJğlle tam yirmi ~ eakl yerll hallundan ve ayısı on, on 
a,ı;ur önce dünyaya ge-lnıı., olan bett b.lq olan Vetlde.'larm erkekleri 

meı.hur Çin fHozofn Konfd<'.'yÜtt df'ml" çok güzel, t•valete ve khja (':Ok 
kJ:. e:lyl bir tohumun celbmı~lae en: 1 düşkünmbıf; kadılllan J8e ('O)(. hatta Ankara cümhurıyct mödtteiumU 
gel olan fena otlar detfl, ~ltt('lnln lllı- korkunç denet'ek derecede ('lrkhıntltJ. miliği başmuavif'ıi B. Cemal Jt~
maUdtr.-. Vedda erkeklerinin \.·ücudü Mn de- oğlunun Ankara Asliye üçUOCU 

Utıittinden rkl bla hf, yi.lı: yıl daha rec..-e nıü.ka lpmlş. S&çlan alyah. ceza hAkim"ltğine tayininden dolayı 
r-, doğrolu.,unda.n nrr .. lnl kay- ipek &'lbl yumllfak ve ID<"f' ımı,. Yüz- i . •-, - ~ açılan başmu•vinl ite muavın Ke. 
betmf.)·fl«'k blr <.;Öz. lerl mllDtazam, tenleri yumu,.akınııJ. 

Aralannda iki me-tl'e boylular Jtitbna 
tetıı;.ıı elmn; J,85 yök.oekllğhıde olan
lar it.- boylu ,...yı1,mı..,. Hiç raıı,. 

mad..ıkları lfi• elk:rl fe"\'kalalıde zarif 

mal Bora leyin edilmiş ve diin ye

ni vaz:fesinc başlamıştır. B. ıtemal 

Boraya başarılar dileriz. 

En )"t"ni bir Rll..al: Jlindlslan J)·i 
bir tohumdur, onun geTiş.mer.lne en .. 
gel otan fena. otlar (ter:adlar) df"fJI, 
(lftA;'lnln (lng'ilt..renht) llHnalldlr. 

ımı,; hrie adaleleri dttnyanın en l)i ,,-- T A K y j M __....._ 
Çift.çl lhrnallnl anlayıp kabul ett.i.- atletterlai k k&nıdtracak derecede ı 1 

tine ve t-0hun1 Jyt olduğuaa göre. , tmhj. 
JlindbJtan da\'atıma Mr mla.,m& lle 

Vedda orkriderl gunlln bir çok ııa
atlerhti tuvaJetlerlne, geri kalanını 

da karada ve denlzde a\-btun11lğ& taha 

halli kU\"\-etle muhtemeldir. 

EN GUZEL ERKEKLER 
Hazır yukarıda. lllndjstandan ba.h.- ~.is ederlerml!j. 

!14etml!zken Seylan ada..~ına atlayı\·ere- Geçenlerde Japonların SCyhl.ea sal
ylm: Jleınen biltün dünyada kadına clım1asından korkuyorlardı. Böyle bir 
e:ta.tif cif18> denJUr ve erkekler o cins- korku hi.l.U. ıncveutse. ilgililer yuka
ten daha az güzel saydır. Bu dü.,ün- rıdaki malflmata h&.\."i beyannarncl('ri 
ef'de ittifaka yakın bir ek-.erlyet ol· tayyareler1e dün)·anın büyük ~lr
duiuna göre bana bir şey söyleınf'k terine tterı•lştırslnler, Seylit.nı istila 
dü'"1ez. l<~akat, Seylıinda, kazın aya.- baJu;inde belki de t:cinsl Jll.tlfıt .Japon-
1• dedikler! rlbl deAilmi~. Adanı• eo ıara meydan hırakmaı.! Tath:,ert 

6 NİSAN 1942 
PAZARTESİ 

AY 4 - GÜN 96 - KasHn 159 
RU:Ui 1358 - lART 24 
HİCRİ 13'1 - Rebiıüevvel 19 
VAKİT ZllVALl liiZANI 
GÜNEŞ 6,36 10,57 
ÖGLE 13,16 5,39 
İKİNDi 16,55 9.17 
AKŞAM 19,39 lZ,00 
YATSI 21,12 1,34 
İMSAK 5,52 9,18 

PMkaJya. 'Jinıalı A.,·r•pa halkı içı" 
Jııriloti)'anlıktan eY\f>I ria.yf"t eclik-n 
bir llkhM.ar bayranunın c*am1dır. 

Otttf-rn ~f> Ea!l!tı-m gibi ad'8r o za
mandan kalnu!ttlr. KatNik ve orta. 
dnk'i nlemlek.-Uertndf'lkl ~kalya adı 
V udilerin H3111Ul'Mt'Z ıba.yranuna alt 
P•ka adından ':akmı,.tır. l:"ahud.i 

bayramı, Mı ırdakl ı·Mtıllldi du~

Jarının Allahın gaı.abına uğramaları

nın yıldt>nümfinıi kuthıJama.k içindir. 
ilk -•rlotlyaıılar, biiliia Y-i bay
randarı JibJ htına da riayet edip gtt .. 
ml,,.er. M"nf'ılef'f'e "W)pra l•'nıo yeni
den dirilmeMnln yıldc)niımünu k11tlu· 
Iaınak dtye buu yeai lrir mltna tak .. 
mrt;lardır. 

SONMIYEH ATES 
- Ne münasebet Nihat? .. tlstadın o 

kader büyük hır varlığı var ki. .• Onu, 
başka şeylerle karıştırmak hiç kimsen.n 
aklından geçmez. 

Diye mH'ıldandttn. 
i)stadm, yüzü farkcdrlecek derecede 

kızardı. Tabağına dojiru hafifçe iğildl. 

'Manevi vckarını hiç bozmadan büyük 
bir tcvaZlıla: 

- Lütfedersiniz .. 
- Zeliha, Yusu!u çı.gın 1>,r aşkla 

seviyor ve bu aşk da J\hsırda. bılhassa 
kadınlar !>leminde büyük dedikodulara 
sebep oluyor. 

Zeliha. kendisin,n bu aşkla mazur 
oldu~tAnu göstermek için, memleketin 
bütün büyük kadınlarını sarayına top
:kJyor, hepsinin ellerine birer bıçak1a 
birer nar veriyor. Kadınlar tem narları 
kesmiye baflarlarken karııılarınclan bir 
ııcrde kalkıyor ve içeri Yusuf giriyor· .. 
Kaôınlı:..r. Yusufu &örür goı-mez güzelli. 
ğlne hayran oluyorlar, kendllerınden 
geçiyorlar, fenalaşlyorlar ve ellerndeki 
bıçaıklarla nar yerine parmaklarını doğ, 
ru_yorlar. Ne can acı&ı duyuyorlar ne de 
parmaklarından s123n kani.arın fark,u
da olmuyorlar .•• 

~VKôS~ti 
Pastırmalı yumurta 

Pa&kalya ctıab.Rıht ae UIRUa duıt
tüiU ftt4!1ffl i. Juri Uyanlar &ra"tlltd& 

inanılmaz ök-idf" mUttaka. alar ayan
dırmı, ,." bir aralık hıri<tUyan blrli
iinl tehlikeye ılü<!ünnfu)tür, 32.; Y•· 
hndHki l:ıntk toplantllı, Paı.ıkalya 

gilnünt.l kati .. urette tayın içi11 yapd
mı'7h· Fakat ortıodoliiıılar PMkalpyı

Y 0tlUerlo hAVTamıns n...,tle ı.e ... 
u.p etmefe de\ ın f'tlll> ııtnıf-;Jer, 1-;a
tolik ... e pr~aıılar (la mart lc;i e 
dÜ')en en mehtaba nl.!'JbeUe bir taılum 
hf't'apltlr yapm.,ıarılır. Btrıı menıre

ketterin kU~i al rn harekefterindt-. 
ki 84 seaeıik htr dt'\ re ·e-, dl,.,.. bazı
latJ -.. d"fru o!ı.un dl~·· 53Z yıllık 
ft\Teılete görn h~plar yaparlal'. 
PMkalyaaırı it·ap t"tttrdifl J~rlıı rler, 
dualar veı;airc hakkında da kili"' ıh. n 
ldfflşe -.»il f&rkJar -.ardır. ı ı· 
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Tefrika No. 17 

Nıhat, Hecı Bacının bu IOlurdLSına. 

dudaklarnda garip 11•"'1 istıloEaya tıen· 

zer bor tebeaı;umle IMlk'"İ>eic eıU. Eğer 
Wıtaddaıı utaAm&say<>ım, Nihadın bu 
manalı gülüşünü çok acı b;r cevapla 
karşılıyacaı.tım. Fr.kat doı?ru b..ınta
dı.m ve y•nc z}hnımde haşrolan MeÇl'ıul
lere daldım. 

Ne garip ev ... Demek ki 00.aya hiç 
bır genç girmiyor Bahçede ıhtlyar b;r 
uşak- işte flmdi de ze~in gibi parlıyan 
.;chr~in i. as.kız gibi bir baş örtlisil t!e 
sımsıkı J<aran lbtlyıı.- bir (Hacı Bacı) ... 
ZaV"dllı usıtad .. , Acaba onun parlak his. 
](>f'i, bu köhncmtş simalar arasında her 
gün b'r&z da.ha sonmüyor mu' •. Varlık 
ve mevcudiyet h r .ın bir par'(a daha 
ölup gitmiyor mu! . 

Nihat, dudakların' şapırdatarak söy· 
leni yordu: 

- Çorba enfes, Hacı Bacı. •• 
Üııt:ıd, tereya&:ında kızarmış ekmek 

t , nı ı...a wıııtıl'Ol' "" ~yen 
;nzl~rile; 

Yazan: lsDUJt ZIYA 

- Buyurmaz mısını;ı batiınıeierıdı .•• 
Diyordu. 
Üstadın eııror perdcsiDI Y"'WŞ il"'"•ş 

kaldırmak l&tedim: 
- Teşeltkur ederhn ~ ... Zalınıel 

l>tıyurdunuz. Hihadın ded'IM &lbl çorba 
cidden enfes... Hacı :e.ıcı fibi kıymetli 
bir ahçıya mallk oldullu""z içJn cıddcn 
b9htiyarswa-ı2. 

ÜS!ııd, hissedilir derecede içini çekti: 
- O da vahde.mm yadig!rı hanıme

icndi ... Fakat artık epeyce yaşlandı. !s
lirah<it etmesini :söylüyorum, fakat din .. 
!emiyor ki. .• 

- Sizin yıılınrz btr hazlne iistad ... 
Hep e•ki ve kıymettar yadigarlar ..• 

Nihal, yine dudakJar>nı şapırdatarak 

söze karışlı: 
- Baltayı l""1 vur<l•n Perihan ... Es

kiler ara.sına bilmiyerok üstadı da ka
rıştırdın. 

Nihadm bu pat&vatsızlığına çok üzül
ciQm. Dik' dık yüz&ne baktım. Bu kaba 
pkadaıı ll!i..uiı:ım batıi& bir !Nlşunetle: 

- İltifat ediyorsunuz henımefcndi, 
dedi· 

NihattaR ınlikam almak lııtedlm. Per_ 
""" kalfa tabaklarrmızı de4ılflirlrke• 
:sözlerime devam ettim.: 

- Nihat fazlae" şakacıdır. Avuiı:at 
olduğu için de kelimeleri, işine gelen 
manalarda alır ve kuLlanu" Bazan ara
mızda o kadar aykırı dilşünliş farkları 

oluyor ki... M~IA o, biraz eskimiş, 
biraz Ytp!"anmış; hele az çok tarihe ka
rışmış şeyleri hl<; sevmez. Halbüki ben 
bilakis, .. Mektepte bile en çok (tarihi 
kadim) dersini severdim. 

ÜBtad, ke.;me bilh'.ıT surahıden barda. 
ğıma su doldurarken başını oallıyarak 
mukabcle etti: 

- Hakikaten scvılccek ydir. 
- Yazı odanızdaki (Yusuf He Zeliha) 

tablosu bana, iki sene evvel bir miıyo. 
nerln evinde &ördüğüm bir resmi hatır· 
laftı. 

- Mevzu aynı mı idi? .. 
- ~ Iarkiı ... Sı.kılma""8nız ;,aıı 

edeyim~ 

Nihat, ıımarık bir çocuk gıbı önGnde
kl lüferleri dıdiklerken so"uk bir şaka 
yapmak lsteaı. 

- Genç kadınların, güzel erkekler
den bu kadar harar"tlc bahselm si doğ_ 
ru değil. 

Dedi. F kat ııstad, ci<ldl)·cı nl o ka
dar fazla muhafaza ediyordu kı N'ihadın 
bu 18.kırd.sına ehemmiyet bile vermedi. 
Ltıciverd gözlerile iözlerımin içine ba
karak: 

- Hoş ... P"1c hoş ... GilzeHiğln, insan 
ruhu üzerinde tesfrlni ifade eden kuv. 
vct.ı.ı bir buluş. dedi. 

K aç gündür tçtmlz p....tıroıal• 

yumurta teklyor. l\lüb&retl.O 

kellldr.ll Re ka..t»r le.etli ve !ie\ilif 

bir şey he kokllSU. o kadar tee.adıf· 

.-Bugün pazar, ('O<'nklar mektt'Jhe ıtt" 

m-. lıu gllıel y-eğl An<'ak buP" 
yl)'ebillrizı> dedim. Dtin de tePCIUf 

mn1 Bahkpa1.arından getlrtll. :\l~et .. 

"'e iMi ..ene e-n 001 yiyecek putırflJ• 

lmi.ı:. Dlıkkft.nın birinden IJ·I bir ~~ 

\'& aldun. Bugün de lnc.·e iac& 601~ 
rıyarak ,.e ""~ne bol y9'lurta. Jıı.J'IV 

rak ııı~rntlm, tatlı taUJ yedlk. 

l'n hulnta.k Iehı ~ahrnet -.·.eknJl'tt" 
r1:11:. iter pa:ı.artetıl fırın<la.n un »I,,..,,, 
ruı. Onunla. tla blr un helvası yart1111 ' 
2\lOkemmrl bir yeınrk )'cmllJ oldııl'' 

\ aktUe bize rok a:ı un holv~"" ,·f!"" 
dlrirlf'rdi. Gıl)"a hazını C"ÜÇ hııl,.. tulı' 
ta un. hel,·ar;ı deınc-Llerdt de ga.ıi~~ 
helva.1 derletdL H_,,edebilell Y-
olurmu.ş. p 
Şimdi lııe-. Unu, ,eker!, yağı )Jlll• 

helva yapAbllene ne mutlu. Oyle ,..ı-1 
hazmoluyor ı.ı. .• 

.Wllit .... 
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Askeri durum 

t= )&zan~ 
~aa BOB~I 
Doğu cephesi: 

116 ıa.r:ruzları gltg~c SC'• R ~mekfc , f" nıe' zli hareket

ler haline gdınektc<llr: artık Alın:ın 
taarruzunu kar-:ıluınnl• kn.) gıı .. ııe 
nılidufaa , e rııulnn eırıet hazırlıkla

rına daha fazla oncııı \erdikleri an
laı:ııh.)or. Son Juıbcrlere göre Doneç 
ha\ ı:aı;ında Harı.of • l'aganrog ara
sında .)eni t kil edilmiş 90 tiinıcn 
toplan11l}lardır. Hu lıır ilk Ah111ın ta
arrur.uou bu hattan IK"klcmektcdlr
hır: bununla beraber Moı.ko'n l tl
kamctınl de srkı tutmaları icap ede
cektir. 

Almanlar ceı)heyr kun et ı;c,·kine 
de\an1 etmektedirler. Cephede 3ap
hkJarı bazı taarruzlar, Ru lıırm aç
tıklan ceml~rl diizeltmek 11,-ln la
pıl:m me\-Ui hareketlerden ibarettir. 
Hakiki taarruzu, bü.) Uk ôlçUdc daha 
onra beklenwl\ doğru olur. 

Radyo Gazetesi JtaJyanların doğu 
eepheı>lne 10 piyade ,;e 4 dağ tllme· 
nı gönderdiklerini ,.e bunların Sır

bistan - Roman) a br.erlndl'n C\ kc
dlldllderlnl blldlnnlştlr. Ancak Ro· 
b\•nyanın, M~tanın ne kadar 
klt,. vet ayırdıkları 'e Bulgarlııtanın 
fili iştirak l}Ckll lıenüz anlaşıtama
rrıtştır. 

llul a mayııı 8.)ı ba'iında \C.)B 

ortasında bliyUk hareketler beklen· 
nıctdedw; Don~'tekl cephe durumu 
'l'aganrog - StaHno hattında Ahnan
lann lflhlnde bulunmaktadır. Al· 
rnanlnr lru\"'lieUI bir hamle ile Ros· 
tlJf'a u~llOOC'l\lerdlr. Ruslar lıu 

bblgede l\IOl!Jro\.ıı yanında .)aptıkları 
«ibl derinliğe bir nıildafaa ,;e muka
\ eınet bat.ırla1n11k zoruadadırlar. 

Uzak doğu cephesi: 
Blrmanyada .Japan tk-rl hareketi 

hıM}lıea Mandalay \e yanındaki pet
rol h&\"ZllM htikametlerlndc de,aın 
etmektedir. 

."lttnng \'Rdifilndo ilerllyeıı kol 
Tungu ş-Jırlnlıı 15 kilometre ştınalln· 
dn bulunmakta H~ Mandalay tı;tlka· 
mettnl örten Çlnlllere karyı ~eni bir 
t-rruu. hazırlanmaktadır. Bu mak· 
Katla Japon tayya~Jerl l\fandalay 
ıı:ehrlnl bonltıalanuşlardır. Bu cephe· 
dt'lkt Çin kun etleri )<'.nl hlr t•eı>tıe 
t11tarak Mandalay ı>ehrinl ıterl<len 
müdafaa.) a hazırla~aktadırlar. 

lraucll \adlı.hıde llerll)en Japon 
kuv'lietlerl, buraclakl lngDhı kU\'1iet
lertnl rkate mecbur et.ml~erdlr. ln
gi11zler Prome'den çeklJmlşler, bu 
r:ehrlıı şimalinde leni nıevz.llere çe
kllml17lerdlr. rakat Japonların dur
mıyarak :\eni nıeuUt're taarnız.a 

geçmeleri lnglllzll'rl möşktll \azly~. 
te di.işümıüştOr. <iörülii)or ki Japon
ların yeni hedefleri Mandalay ,.e 
petrol havzasıdır. 

Japonların Blrnınn.) a batı sahi· 
linde AIQab'a a ker çıkardıkları 

Londradan teyld edllınem~tır. ı,ı. 

•nan hftlfl 111Utt.eflkler tarafından 

kullanılmaktadır. fakat uçan kale 
denen müttefik tayyareler Blıtl'ale 
körfezJnt'le , e Andamnn adaları !jl· 
Rlalinde bir Japon fHo!IU gomıl~ler. 
buna hücum ederek bir kruuwrde 
)&"Sın ı;ıkarını~lar 'c iki nakille 
~lı.lnt haııara utratını~1ardır. Hu 
•-..on fllotıunun meH•udl,)etl dola) ı· 
•ile, bir Japan çıkArına5ına lhflınal 
"'Pnaek .)erıılz. oJ,.a ger.-l<tir. lJt>rhal· 
de •aıl()nlar gerek im nııla ıı \ e ge· 
l'tkııe denizden lıı:ıla Jllıııll..,tan tıuılu· 
tlıaıı. \arını.)a çalışacaklardır. Hir 
Cıka11na iqebbll">linde bulunmaları 
her 

'tanıan mUnıkllndlir. 

Ha~ mı, başına sanat 

tacı kondu 
(Baıfta.rafı ı incide) % 

- İstanbul Halkevl, 25 yıl sa· 
nat hayatını dolduran sanatkltrla
~·rnıu s:ınat ıklll gl.> d.rmcğl ve 
t 

1Ploın:ı Vt>rmeğı muvaf k bulmuş 
~: Bu anane bugüne kadar gel· 

8 
11 v Hı\Lımın kn metil başına 

anat • 
8 

1kl llnı koymuştur. 
rlr Undan sonra söz alan muhar. 
'I'ür:usret Safa CoŞkun, HAzımın 
ve 18hne ine ıeıtrdill Karagöz 
baı:Ukte sanatlnden ehemmiyetle 
lattn~\~.ş ve art t n huyat nı aıı-

llundan 
sanatk sor.ra Şehır Tıyatrocu 
ku arları )(' Haz.ım arasında 

cakıa Jfaö m J, r olmu H lkcvl rc-
fın:u Doktor CclAI Tahs ıı tara. 
Banat k Ymctıı sanatkAr n başır.a 

llaıı!:ı g~ rrniştır. 
roforı b n eo~un alkı larllc mık

- 'r aşına &elen sanatkAr: 
bula e ekkUr etmek ıç n kelime 

lnl\Ort B 
l'V\C'l k ıın. ur ya ç km. "d n 
kada 111 nlbıını yıır•sını sonat ar. 

. • rım ı 
dırn • ~arı ın da sızc \er-

Dc>ın.ş v 1 
lannvşt r c a kış fırtınasılc karş~. 

llundun 
nin orkC'stı aor ra Em nonu Halke"li 
scrler çal ı tar C dan kl~stk c. 
ı 1 kolu t ınmış, Y ne halkevı tem
nanmııı arafınd~n Hıssei Şayıa oy 
lerlrıın ve Şehir Tıyatrosu artist· 

OYnad ~ s d • 
Ye ndcn ' a et Yuvası pı. 
ltılftır. sonra törene son vcrıt. 

Türk Hukuk Kurumu umumi 
heyeti toplandı 

Ankara, 5 ( A A.) _ Turk Hu· tikten sonra, yeni bütçeyi tasvip 
kuk Kurumu umumi heyeti bugün 1 etmış ve idare hcyetlle yedek a. 
ı:.aat 10 da kurum b nasır.da İzmir -ıaları ve hesap mUfcttışlcrınl seç. 
mebusu Rahmı Gokcnln re .slığınde m.ştir. Yeni yıl çalısmaıarı etrafın 
toplanmış ve bu toplaııt d Adliye,! da Ucrı silrtılen ve kabul edilen 
Milli Mudafaa \'e Münaknl. t Ve· teklifler arasında bilhassa bır «Hu· 
hıllerıJe bır çok mebuslar. r>rofe- kuk günü• tcsbltı lç•n ycnı dnre 
sorler \ e hukuk mensupları hazır heyet nln bu gun ııırıhınl ve mahl· 
bulunmuştur Kongre konucmala. yetin. •incelemes ve hazırlaması 
rına 1'."bedi Şef AtalürkCın mfinevi ve gelecek yıl umumi toplantıda 
huzurunda eğilerek ve Milli Şef ı t~kllfte bulunması mevcuttu 
Re slcumhur ismet 1nönUyc say- Kongre dağılm dan önce Milli 
gılarını sunarak başlnmıs, .dare Şel RefsicUmhur ismet İnönil'nc 
heyetln.n «Türk Hukuk Kamusun, . BU , "k Mili l M 

Hukuk Lügati • , Dasın . «Kon· tazlmlerınl ve ) u e ı ec. 
fcranslarn, «Radyo görüşmelerlıo, 

1
: s• Rc'6l Abdülhalik Rcndaya, 

Talebe müsabakaların. ~serbest j Başvekil Doktor Refik Saydama, 
kürsU dersleri~ ... Trırk Hukuk Ta. ve Cümhuriyet Halk Partisi Genel 
rih Enstitüsü-. Ozcrındekl çalış- Sekreteri Dr Fikri Tüzerc saygı. 
malarını bcllrtc>n raporunu ff 1941 · ı larını sunan telgraflar çekllmesıne 
~2 .. butçe bllfınçosunu kabul et· karar verllm•ştır. 

Roman İçinde roman 

VATAN 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Asya lht:laiini·n 
ma aas; 

( Ra-:ı ı incide •• • 

olf 

Fener, Vefayı 4-1 
m ağ ôp etti 

Harp geçıcl bır safhı&dır. ButUn 
mesele y.arın için hazırlanacak 
dtızendedir. Rusya ile 1ngilterenln 
hür bır dünya dlizenlnc taraftar 
olduklarına gUvenilemcmc.sl; !n, 
sanlık idealınc bağlı fcrtlerın ve 
mllletlcrln bu harpte can ve go. 
nüldcn taraf tutmasınl gi.u;lcştlr
mektecllr. İngiltere ıle Ru<;yayı hhr 

1 
"'e samimi düzen tarafına çekmek G [ f 
muınkün olsa mesele basitleşecek a a asa,. ay, Beykozu 
ve ufuk berraklaşacaktır. b • -rd • 

B u g ü n H i n d ı s t tı n d a güç/ ii k le 2-1 gene l l l 
hallıne çalışılan asıl 

m c s e 1 e. H ı n t d iı " a s ı ı ı td eslndck o d c ğ ı ı d , ; ı n 1 1 1 z c m- TEhlr edılen lıg maçlarına dun Feridun ~ı ıcın ar • . 
a ı r g . Şeref ve Fencrb.ıhçe statlarınd yuna FC'nerlıler başladılar. İlk da 

p er~ iz m ı n ı n akı b c. ı devam edild. Bütün knrşıla~alar kikalar karşılıklı hucumlnrln seç. 
t 

1 
,d r ." goı· farkları b r yana bırııkılırsa yor. f:ıktıt zevk \'erecek bir maç 

Nasıl F rıınsız aristokratlar., ıh. 1 . ı ı , d 1 Yalnız fener hlıcum 
t !Alin mfınasını son dııkikaya kn· norına netıcelerlc kapnrd o mu) or l .. k , ı llırnhım 
dar anlamayıp gafl •t içinde kal· Fenerbahçc stndında oynanan hattmda kuçUk Fı ret k c h _ 
mıclarsa aristokr t e tng ltcre de ve gUniin en mühim knr5ılaşması guze çarpıyordu. 1!'1Rcr ezi mu 

" • • a ola F' bah v r .. b ! imde ovııatılan A ı ıza sc U?.Un 
h:idıselcrın akışındaki !şarctlcri n ener çe - c_ a musa n· c "' a ı vcrd ği bir 
bir h.irlü görcmlyo. yeni bir di.l. kasında sarı lliclvertlılcr eksik zaman oynamnm n 

1
11 

bütü 
1 

u 
zene doğru gitmekı 'cesaretini bu- kadroları~a \'e göz tutmıyan o~u' yad rgama ılc yapı :a~masın~ s:: 
hıcak yerde eski ·aldızlı saltanata !arına ragmcn 4·1 gal P geldılcr 1 cumlt rın r.ctice::.ız 
"nrılmıya ralışıyo~ hakiki menfa· Sülcymanlyc de Taksimi 3-2 yen. bep oluyordu 

1 
d 

• "' ' d ş f t d d k 1 1 0.) un zevks zllk ıç n c geçcr-
ııtinin nerede olduğunu farkcde· 1· ere s l' ın a 1 karşı tşma :ır 1 munda er. o. 

da da c;arı kırmızılılar Beykozu kcn b r Fercr hucu g ç 
1 (8 tarafı J Jncldel = tu. Oylc pek çok nrkadaşı yokt\ı. mıyor. 2 1 ğl. t kl b b u :ıcu Turhan giızel b.r vuruş ... 

c"ıı.unu ba"'-rına bastırırken yeş11 I dalma yalnızlıktan hoşlanıyordu. Japonlar· Hong Kong'u Sıngıı. - me up c me • e bera er u ) • 1 ' kaydcttı n; s"'n l 
"'O e:ı puru B r~anvayı cava ... :ı tn"ı.1 pek giıçlükle oldu Kasımpaşalılar ·il• Fener go unu b • ". t~t göz eri parlıyor GU!nıeye çalışıyor, • Sıze gnyclcrınden, uıtıkbalden · ., , ., • o d p 

4 
• 

1 
'-'aptığını bılmez ır v:ızı;>c e 

bah t ı d ., llzlerı' ve Holandıılıları mal"il(ıp el· 0 erayı -ı mağlup eıtı er ne " v f ı ı b g 11 ame. pek t>cceremıyor. Uzun san s:ıç- se mer. rn y ı. t> ... ~oga sola koşar. c ıı ı ar u o e 

3 

IYASİ. MAL 
Macar - Rumen 

hududunda 
çarpışmalar 

l'a1~ın: ''· il. Z\1. 

(e? toklıolınden ak,.edcıı h her

~ lore göre on z:ımanlartlu 
Rumrn • '\lnl'or hududunda nltnıış 
ılört ç:ırıııo.m:ı olmu~ıur Bu lıabc>r· 

lrrlıı dofru oluıı olm::ıılıtını bllınl· 
yorın:. ımınrn hlr ıoe, 'ıır n o ıla 

iki memlel<Pt :ıraı ı ılnkl grrglı il· 

J:lıı bo~ le ç:ırııı'iın• lnrı mllınktın 
g6.,terC<'ek b'r rlrr('('cde oldııftuıhır. 

80 n~ıı t'l tr. \' 'annch bir hakem 
k"rıırı şekllıııl" \arı'an nctlt>e Ro
man:.a~ ı dn, \ln!'nrl"t!lrı dn lıoı:nut 
<'fmrml".ltll'. Almnnynnııı yılı'lırıcı 

ıııC\ lıll!ll ıPııh fn7.n ettiği ınUddctcr 
ıı.ı hırııf da uıcıı. aı;nııya c~nret 

l'ıleıııl'mlş, r.ıı .. 1t kin \ c ıllişmanlık 

kııznnlnrı ·..ın irin kn' nıınıt~hr. 
f'ömnn~ n Jıl,. mlld<let Reı.nrnh~ıı

.> ı gt"rl alınnl< ı,ııe oyalanmış '" 
Hw•.raı1n kııılrf'tinl a•r•cak tan:ıla 

ıtı:u ı-rııl.ırn ntılnıı~lır. rnknt ş:ırl< 

•·cphc:ılnıll'kl nıııh=-ırııhc ... ının ekiz 
Ullık he alımı lınkın<'a 'e bunuıı 

ıncmll'l•et lçlmll' ~ nrnttığı ar ıntı
lnrı ı;tırUnı r clı.-h'jo(!fo dilşnıüştiır. 

Dlnu Bratlnnrı 'l' Jul u Mnnlu gl' 1 
parti Şl'flf'rlnlıı 10 lklnrlkfınunda 

1art>şnl A ııtont"skuya ,·erdikleri hlr 
nıııhtırndn h:.ıttm clurum ııeı bir 11· 

!arı dağınık, tıtr kısmı gözleri ÜZC'rl· - o. mektebi biler bitmez, hır YU· mek suretlle almadılar Zahmct· ı ~ enarbohçe • Vef bu bulun bozuldular. Fakat bun-ı 
ne dUşUyor. Onları !boş kalan elı ile va kurmak nıyetındeydi. Çocuk me- 61zce ele geçl~mclerınln1 hikmet?, Şeref stadında oynanan gllnUn dan sarı lAclverthlcr ıstlfodc ede· 
kaldırmıyn savaşıyor.. selcsıyle l<nrfılaı;ınca, mektebi bltır- yerli haJ~ın kolcllğl caı.p gormc. bu en mUh m maçında sarı llıclvcrt miyorlardı Bu ı;rada tııkımdıı za. ı;,ınla tıs\ lr l'ılllnı ')tir. 

onun yanına varab.lrnek ıçln sUz- meden cvlenmeğe karar verml9tık. ınesl ve Ingıltere veya Ho~anda 1- iller ı;ahava buglln de Mclıh ve ruıı bir değiş kik yapıldı Ali Rı- flqrıııuı~n lı;ln d:nn şu: Harıı bit-
geçten geçtik. Bana Urkrk gözlerle Size llk se\'gllıııı Annadan ıııç le beraber olmamasıdır. sır d~ğıl, Nacı<ien ;ıuhrunı olarak çıktılıır. za geriye, A:>dın merkez nıuhoe • tlğl ımınıııı !\lnearı~teııdaıı daln 
bakıyor. Belli ki ce\ p vermekten bahsetml'dı mi., kırk VavC'l ı:;~lsc yerlı halk dak~-ı Duna mukabil Vcfalılarda da En- mc alındı Bu değişiklik bır an ı. im\\ etli olııınk. Memlyerck \erd'-
use.nmış. Kolundaki ço uğ"n baluyor -- Bana. Yugoslınyada hır kızı sız. hatta düşman bulundukç · ver vok. Fakat İzmirli Hakk mer· çln scmC'rcsınl ver r g bi oldu. Hu- ~ini ı;eri ıılırınk, Jll:w:ırlarırı 1'ran-
Yavrucuğn bakarken gör.lerlnd.?kı sevd ğlnl söyledi Fakat bUtUn ısrn- müdafaa vazifelerin yerine gcti· kez ·munvlndc yer almışt · cu~lıır da sıklasmıya başladı YI· 11 han)anın Rumenlerde knlıın kııı· 
hıddetl snklıyamıyor, Ama ne yap- rıma rağmen bu kız hakkında kendi- remezdl. b r hücumda Ali Rıza güzel bir mını d:ı ıılmal:ınna nı~nl olmak ..• 
sın cvlAt, doğurmuş bir kere. Yanına sinden fazl:ı hlçbtr 11ey öğrenemedim. Fıliplnin dt.yanmasında General Hind istan meselesi ne pc yaptı. Jbrehlm kaleci ile knr 
doğru yakl~tım. Urkerck: - Bomba ile parı;alnnan Omert de Msc Arthur'lı~ elbette rolil \•ar. :11:~tı. Topa daha evvel yetişen ka 

- Acaba şu gazetelerin.... tanıyor musunuz? dır, fakat asıl ış Fillpinlılcrln ken- SOnO eriyor I I topu uzakla!!tırmak ııtcd 1 c 
Genç kadının rengi 'bUsbUtUn sa- - Omere blr kere sokakta te.sadUf dl topraklarını müdafaa heves ve (Baştarafı 1 lnc!de) c-ıı dcc>c 'scrıden yetişen Lcbip, ~ascn 

rardı. Titrediğini hissettim. Merakını etmlfUk. Beni tanıştırdı ve onun en arzusu duymalarındadır. muvakkaten önUmUzdcld çarşamba • oş kalan knleye ikinci defn topu 
gidermek için kendıml tanıttım. Her çok sevd,ği bir hemşerlsı olduğunu Hindistanı dn ancak Hintliler gUnU olarak tesbıt etmişlerdır 0 

ktu Bu suretle \'1lzlyct 2-0 ol. 
halde memnun olmadı. Fakat anlat- sciytedı. müdafaa edebilirler. Ruslara, Çin· l\IU HiıııaııJann toplantısı ~: ve devre de bu şekilde nıha-
mak lhUyacı, bilhassa bu hAdlseyi Perihana Abdurrabman hakkında lılere yardım cdıld f:I gl.bl ~nlarn Allahabad, 5 (A.A.) _ DUn Alla· yeUcndl. . 
anlatmak onun suçunu hafifleteceğini sorduklarımı klıfl gördüm. Hentiz ra- yardım eımt-k ve yarınkı munase· habad'da toplanan Hint mUsiUmnn İklnc devrede oyun yıne can· 
tahmın ettiğinden konuşmağ"a bru;- hatsız bulunan bu masum gene; kız, bet tarzını ancak müşterek men_ 1 devletleri konfernnsı, Hindistan de\·-1 ızdı. Oyun oyle bir şekil aldı ki 
!adı: ı;evdiği genci hatırladıkça ve ondan f&atlerdcn ve gönül rızasından ıetıerlne mensup mUslUmanlarıı hak k'lüplerl rerklcr:nden tanımıyaıı. 

- Bizim C\' n, dedi, arka. bahçesi bahsettikçe herhalde U7.UIUyordu. beklemek biricik çıknr yoldur. 1 ve imtiyazlarının Ingtliz Hl'ld tanı- !ar her iki terafn UçUncU sınıf blr 
Erkek Talebe yurduna bakar. Uç se- Yalnız şu suali sormadan geçemc·dtrn: 'Yalnız Hi~tlıler .harbe hazı.r ol: 1

1 
nn vcr.Je<:ek herhangi bir meşrııtıyet takım hissı ile bakabıl"~~e~dl. Yal

r.e evvel bu yurt talchclcrindcn bir - Abdurraıhmanı, dedim, hl!! sc- madıkla~ı ıçln oı du kumanda he . rejiminde mııhafnza edilmesi tizıın nız Fener takımında gozukeıı ıkl 
genç benimle alakadar ölmağ"a baş- vıyor musunuz? yetinin Ingll z ve Amerikalı ol. geldığlnl tekrar eden bir karnr ııure· u~ kls zaman zaman zevk vere· 
!adı. Bu genç Abdurrnhmıındı. Bana Gözlerini gözlerime dikti ve ba,ını ması pek tablıdir. tı kabul etrn.şlir. 1 cck >t:ırf'kt'tler yapabiliyorlardı 
kendisini tanıttı. Bazı gazetelerin hafifçe öne doğru iki defa salladı. Karar suretinde önceden ınU.slUnıan Daşı bôı:: >tlicumlar devam cclcı·ken 
yazdığı gıbı ben Abdurrahmanı bir Perihan bu genci h!IA seviyordu. B. Çörçll, bir kaç gün evvel es- ıarın tasvibine arzedilmedcn hic,hir kuçuk Flkrt't uzaktan ve çok gu. 
toplantıda tanımış değilim. Fakat artık istl~alden hiçbir şey kı İngiltcrcnln mi, .>'Oksa yeni in- deg-lşikllk yapılamıyacagı U!ve edil· zc b r vur11c-ln Vefa kalccls r d~ I 
Benımle konuşmağa başladıktan beklemiyormuş. 1 gilteren.n mi tarafüırı olduğu so. mektedlr il'" ,•11.r k t ı: m•na ü~OncU t?OlU de 

sonra, niyetinin benimle evlenmek ol- Htç kimsem olmadığı için, dedi. rulduğu zaman: Root!evett'ln mesajı kaııındırdı Bu ana kadar Fcncr-

numen lıarlelyf' nazın bu ı,ı uçı-

ğn 'unnııktaıı <'<'i.h nıe<ll. iki., <ll' 
l\llhlere nwmıuıı olıın iki kom ıı 

memlckl'fln birbirine hıçak çeknıl,. 

bir halile olduğu ho.)lect' bt'lll olılıı. 
Hulgarlarl::ı lııf"ıırlar <la, asker

IJl;ç.- 11;> nı şekilde 7.iifa uğra~ B"~k 

del'el·c(le frdBkarlık etmeyi kabul 
l'tmezlen;e Roman) n d:ı askrr 'er· 
nıi~(l(·eğlni açıktan D"ı~a söylPdl. 
J)pmtl< iti iki Hıılknıı lll<"nıleketllc 

:,\1acarlstnnın Almarılarl:ı herııhcr 

nıı~ l'l!llhr.ıdnılr \ nlfe gönne..'il, h r 
frk ıll\va rPnglnl ııillı. U~· meıııle· 

k<>tten lılrl ~ 1111 <:iwrı.e ıllğl'rl ılc 11~·-

nı ) olu tutnı•:ık. 

du.ğunu söy edı. Bu, hC"r gen._ kızrn çocuğu onun Y~o!!IR\')'ada.kl allesine - Her ilçislnin... Nevyork. 5 (A.A ) Ncwyork h tırc> k·l--c1cinc bir ış dUşmcm!5t · 
istediği bir 'f!/eY değil midir? Onn lna- yollamak istiyorum ve Allah benim Diye cevap vermişti Bunun miı. Tlmes gazetesi yazıyor: Nihayet Haydar ilk ziyarette Nu· W!I bir tallr taknuııı.>• Almanya 
nryordum. Mektebini blllrlr bit rmez yardımcım olsun ı nası bizim eski tablrımlzce " darel I M. Roos!!vell'in Hindistan dakı ,ah· r ,1 ı , C' ·e yt. tmasına rağmen kol. tnrarımlaıı dın·et f"dUmı,ur. Eğer 

lıll'nri'itandnn gell'n bir tclgraf, 
1\lıırarlanıı pel• tir :l ola gelmrdlkle
rlııl zanııett rmektedir. Ru telgrafa 
göre Mııcarbtamlakl Alman azlıA'ı 
için ı .. tc>nen h:ıklar \ erllnırnıı,, hu 
azlıklar <la :Mac·.:ır hükfımetlne karşı 

beni alacaktı. Tam fü; sene blrlhirl-j Çocu&un yUzUne baktım. Tıpkı ba- maslahat.. tır. si mümessil! M:. Johnaon vaıııtaaile ]arı arasındıın ycg4ne Vefa golUnU 
ı ı dik A eo İ 1 l\lac•ar',.tan, li'itenen elhlrll.tlnl yap-m z ııev · ramızda hu;bir ihlilftt bası. Adını Kenan koymuflar. Bir an B. Çörçll, yaman adamdır. n- gönderdiği mesajın Nehru'ya ait oı- 1 yııptı. Bunu İbrah"mln k•ydcttlğ 

yoktu. GUn geçtikçe samimiyetimiz ı' bu romanın şahısları gözllmlln ön Un- gllizlerle, anladıkları dille konuş. duğu sanılmaktadır. dördüncü gol takip etti. Maç ta bu mı.) a hazır ohıaydı Almanya tam 
ve sevglmlr. artıyordu. Nthııyct başı- de canlandı: magı bilmiş, mukavemet nrz:usu- Möhlm hlr toplantı j suretle 4-1 Fenerbahçenln lehine bllytlk taarru:t.un arifesinde bir ar.-
:\~lrk fellket geldi. Bunda benim _ Geçmiş oısun, diyebildim... nu körüklemiş, vakit kazanını~, Yeni Delhl. 5 (A.A.) Azad ve kapandı. Jık dlha.ı;ı çıkannazdı. Bu dıhanın 
ıç r abahatlm yoktu. Nasıl olsa Arkamda ı,ledlğl günahın altında zafer ımkiınlarına yol açmıştır. Nehrıı dUn öğleden sonra General 'ŞP f St rf dı . ortaya çıktııa~ı. Alınaııyanın, Mae.ar 

evleneccktık. Fakat yanlanndn bu- eZilen bir gen" kadın ma•um bir yav- Fakat Çörçil, ayni zamanda mu- wıı.vell Uc bir saat kadar görllşmUş- ~r 7 • 17 a · 
J d t ıı d .. • " ları daha laıla ıııkıştırmak için ve· 
unu uın a e en. ki bu aile bentm ru vardı ve bunların her Jkl!lnln de hafazakar sisteme bağlı bir ad'lm. ıerdir. Crlpps Hıntıı şeflere refııkatı Gala "ıosaray-Beykoz 

t-lle hazırlamak ihtiyacım cluyduğu· vellnlmetımdır • ayrılmak mecburi- Ankara tevkltha.neslnde bulunan Ab- dır, yeni ve esaslı kararlar ver- etmekte idi. 1 
ye~nd; kaldı":s. durrahman'dan bqka kimseleri yok... mek cesaretinden mahrumdur. He· zannedildlğlne g6re, bu mUJAkat Şeref stadır.ın müh.m karşılaş. na dt'i.ılet etmektedir. 

er anı~ 8 zllnU burad:ı kestim: Çar,amba glln Utllnleneeek şallltler ıe H.ndlstan meselesinde fazla le. esnasında tetkik edilen bazı mukabil m .. sı da şampiyonanın başında le:·· 
- Bu aıleden başka h ç kimseniz dekarlık tarnftarı olmadığını her teklifler bu sabah kongrenin icra ko- den Galatasarayla Beykoz: arasın. r "' 
1 d ., Alman Büyük Elçisi Von Pape· tJ k '• 

yo' muy u. ne karşı yapılan sulkaııd n fall1erl vakit belli etmişti!'. m.tesıne tevdı edilecektir. Gandl'nin da olmuştur. 1 Z 8 Sj a r~ 
- Hayır, dedi, ben GemUklıyfm. · tngılterc tckl.fler;nın Hintlilere wardha'ya yapacağı seyahate hiçbir Bu oyunun büyilk bir farkla Ga 

1 
it d hakk1nda devam etmekte olan mu 11 a r b 1 A ı yaşın 8 iken anneml ve babamı ilk hamlede ültimatom şeklinde mtına verilmemesi 1rızım geldiği söy- l:ıtııııtray lehine neticeleneceği tah ._ ___ I& hııkemedc dinlenilecek Amme ~n. 

kaybettim. On b<' senedir bahsetti- uıld"rilmesı doğrudan doğruya Jll· ı ıenmektedlr. Mahatmn kongrenin le· mın edilirken sarı kırmızılılar için "I 1 hltler:ne tebligat yapılmıştır. l\Iab 
o m aı mın yarında 'bulunuyorum. IOr.çtU. G:ıflelln bundan açık bir ra koınlsteslndc flldrkrlnl kt'ıf. dere- maçı kazanmak çok gUç olmuştur. 

B ı ı kemeye> davet edilen şahlt1cr ~un-
- u 

111 
ey terkcd.nce nereye git- !ardır: alameti olamazdı eede belirtmiştir. Komite muralıhas· ı Sarı k rınızılılar sahaya E~ıık 

tınız? 1 _ Ankara Sıhhiye VekllliJi Neticede yola gclmlyc \'e Cr.p- ıan, olr kış mUstesna olmak Uzcre, ta dah ı tam kadrolarllc tıkmıs-
Abdurrahman beni Yedlkulcde ps'i rey ve hareket.nde serbest \Vavell, Azad ve Nehnı arasında ya- lardır. 

d civarında Elektr"k ve Havagazı şlr k bır ma :ımın pnn ıyonuna bıraktı. bırakmıya mecbur olmuşlardır. pılan toplantının neticelerini tetkl Bev. kozlular da c>n kuvvetli "~" 
h Ü kellerine alt 15 numaralı pa\'Yon· fi " 

Bana er ı; n muntazaman gelıyor Fakat gaflet yilzllndcn pek kıy, etmek ve bu netıcelerln Gandl'niıı • killerllc Galatasaray kar«ısında 
da oturan KAmll kır.ı ve M:that ı " 

\'e: met!: bir z.ıman kaybcdılmiş ve kirlerine uy""•n olup olmadığ'Jnıı da r yer almı«lardır. 
Uzulnle. Kuruncr karısı Mcn1arct Kuruncr. ..- ı " 

c dıyordu, h<>r şey dü- iş bir kat dııha zorlaştır.lmıştıT bir karar \'ermek üzere Delhi'de ita· Birinci devresi baı;tan .n hııycle 
zdecek, hep!ll yolunrı "'lrcc~ktıı·. 2 - llııvuzbaşında Ragıp Sos 1 ili 1 k a gt·ı·n d t • 

o ' ng z ere ar O.'l u sı~a. mış!ardır. kadar Beykoz nısıf sahasında oy. 

(Baştarafı 1 lnclı\e) (/) 
hava hücumuna uğramamıştır. LI· 
mand:ıkl müdafaa teıılslerırnlzln lop· 
lan Manllln. körfezının cenup kıyı· 

ıındakl dllşmnn bat.aryalarlle ate~ 

teati etmiştir. Başka bblgelerden ve. 
rllecek haber yoktur. 

AmMlkalılar 7 JatM.111 geııılı;l 

batırdılar Sonra buradan çıktık. Bu onfcr be- yal apartmanının bir numaralı da- i d r .,. Blzd ö k bi telgrar ha- i 
~~ tile tavs ye e c ... en rne Allahabad'da alrna.n r nanan maçta sarı s yahlılar çok lrcslnln birinci katıı~da oturan Or. bl V 1 ton 5 (AA ) Bahrlyt nl F'atlhtc b.r rve yerlrştirdl Yine alsınlar. Yabancı millet ve ur.sur· berine göre, Hint mUslUmıı~ları r- canlı bir oyunla gol kayd•na mtınl aş rg • ' · -

her gün zıynrctıme gc'lyor ve lhtl- Servet Kfımil kır.ı Bll.gıim Tokgöz. !arı zorla kendine bağlı tutm&k. llğinln ıcra komitesi cr.pps'in tekl!f· olmuşlardır. HatW bir hücumda nezaretinin bfldlrdlğ"lne göre, Cava 
yacını o an parayı veriyordu. Bır ""Ün 3 - ~lkmcn civerında Orta Ay tan başka bir şey olmıyar. cmpcr· icran! tetkik etmek Uz:ere Jınnah ın 1 bir fr k'k atışından Beykozlular denizinde \·e Hint Okyanusunda ce· 
bana ~ " 1 ran~ baglarında 79 numaralı evd<ı b' ·ıı t ı ı kA ı bl 

1 yallz:m. hiç ır mı e ç n r ı r riyasetinde toplanmıştır. ilk golO de kazanmışlardır. Devre ı·eyan eden muharebelerde Amerikan 
S<>nl, dedi, lııı.stahaneye götüre- oturan ve 1208 numaralı taks o- ıc değildir Emperyalizm, İııg!llc· sonlarına doğru da Galatasaraylı-

ylm. Blr kere vaztyetıne baksınlar. sa ~·e fO r · reyi asırl:ırdanbcrl; çok azlar çln E üyük iaorruz lar Cemil vasıtas·lc bcraberligi te· 

1 

tomoblli hlbi f6 Ömer ol " denlzaıtılan ikisi kruvazor olmak 

Sonra kalktık hastahanev ttk lu Ahmet Fahrı Uçar. bir cennet, çoklar için en karanlık • d mln edebilmişlerdir. üzılre yedi Japon gemisini batumı' 
Doktor benı muayene etti ve ~!~ğu~ . 4 - Yenlşchlrde Yüksel co;ıdde· bir sefalet cehennemi halinde bu. arifesın e - 1 İkinci devre de yine Galataısara. ıar v~ya hasara uğratmışlardır. 
kaç aylık Oıdu....,,nu sö"ledl. 1 sınde .43 numaralı evde ot·u· ra.n v. !'t t Alman a t 1 ln<·lde) , tm•-,.,~ " lundurmuş ur. Y , i'veç, (~ı - yın lıAk mlyett altında cereyan et- !fac Arttıtır taarruza azme ~ 

_ KUrtaj yapılac~""ınd h Haric ye Vekilliğinde motorcıi Ö· t d b le 
"'eo ar. aber- . Norveç gibi sırın a emperyal.st irt:bat tesis etmek isteseler 'a mlşse se Bcykozun eanlı oyunu Melbourne. 5 (A.A. ) - Avustral 

dar deg"ll ml)'dln!z., 1 mer oğlu Adıl Kanmaz. b·r sistemin yUkU bulunmıyan ve Sovyet ordularını ccnahl~rınd. l sarı kırmızıhlnrı mil~kül vaziyet· 
Bana bunı:ırdan hıç bahs tm d 5 - AnkHada Toros otelinde k.a t anata dayanan b akamaz 1 ı d k e <' ı Uc:ıre ve s mem. sağlam bir vaziyette ır. rrc e so muştur. 

811 .. kls çocıık dünyay~ gelmederı ev-· tip Nuri o~lu Bekir Seyfcttm ı k d halklarına il v ngtonda 
" " lcket er, en : • ncs • lar. Bununla beraber aşı 

1 
Oyun bcraherl"k lçirdc geçerken 

1 ktık B . Mnrsoğlu. t 11· ili 1 
ve! e\ enece . unun ıçın lıazırıı- ı lerdenberi ng ız m elındcn çok ümit edfldl"'ine göre Rus ordu ar ve hattfı bir çok kimselerde bu 
&a başlamı•tık . ft - Ankarada Toros otelinde o- t c h s ad t ~l k • ttıkl ~rı 
o .., . yiıksek b·r re a · a e · sa. ı eskisi kadar mukEvemet e ı.: a suretle net:celeneceğı kanaati bl. 

Abdurrahman ortadan kaybolma- turur ve orada çalışır Mehmet Ali ve bllgl sevıyesi temin etmişler- takdirde yıldırım harbi yeniden p le uyanmışken Arif devre sonla. 

ya harbiye nazın M. Forde, Geııcral 

Mac Arthur ve General Blıımay il• 

konuşmuştur. Bu konuşmadan sonrıı 
M. Forde gıızetecllere denılflir ki: 

Her iki Çeneral de Avustralyanı 
dan bir gUn evvel bana geldi, artık 1 oğlu Halit Ünsal. d'r. İngiltere de meselA Amerika- halı bir hezimete ınkılip edecek. rında beraberliği bozan go1U de 
evlenme l•lnln bitmek Uzere oldu""·· 7 - Ankıırada Toros otellnd.e 1,.11 1 kabul et 1 t kar emniyetini korumağo. ve dUı;maı 

.., !!\ .. j • nın istik u n m ye mee· tir Almanların Bulgaris ana • yapmıştır Maç ta bu suretle 2-1 
nu ve ıkl gtlne kadar klğıtıarı yap.. kapıcılık eder ve oradıı yatar R. bur olduktan sonra Amerika ile şı bazı lhtlyatsızlık1arda bulunma· Galatasarnyın lehine sona ermiş- karşı taarruz vaziyeti almaga azmet 
tıracağını söyledi !at oğlu AH Çelik. ticaret sayesinde elde ctl CI s"ıfl ları mümkündUr- Bir çok Bulgar t':r. • mtş bulunmektndır. 

Aradan Uç glln gc ·tı~t halde, bana 8 - Haccttcpc maha11es nde A· menfaat azalmamış, artmıştır. Ko. subay ve erleri Ruslara k•rsı mu· 
ugr:ımamıştı Mera!t ediyordum. Ben- datdepe so~ağında 7 

-kl
9 

numara11
1 

le, hiç bır zaman ıyi bir mUııtcrl habbetlcrlnl saklamıyorlar Bulgar .iiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİl; 
ı bavulu da poli 1 ev c mukım ve Kava ıdere po s da as f' ' 

de bu un
1
an ca bQ bUtll 

11 
ue: ... tara- karakolu mürettebatından 498 olamaz. llmanlarında b lhasııa Burıabz · ı•ek yakında JtıtaalluJu• eıı bii)Uk U.1 ı.lneması olan 

fından n ının n ş .,..eJen-ı H' keri tahşldat yapıldıjı ha er ve. s 
dını. sonra gazetelerde Mdıseyı öğ- ~;1~a;~~1~0~~ct:;:;,ı,uru üsey.n İngiltere. Hindistan meselesin- r lmcktedır. Gerek bu bölgelerde. ı• PEK'te ARAY' da 
reıılnce havreUer içinde kaldım d d 78 de yaptığı i§e bir fedakArl•k de· gerekse Bulgarıstanda bir çok Ges· • 9 - Lozsn mey anın a nu. 

Pcrthanın gözleri doldu. Kolunun 1 jıl, kendi hesabına ve umumi bıı. tapo nlemurları bulunmaktadır. 
maralı Lozan apartmanının zem n k 

dıbinde bulunan ya\'rusuna bakarak katında oturan ve İktısat Vekilliği rış dfıv&sı hesabına l..ıır azaııç gö. Libyadaki Alman ve ltalyan or· 
TUrkıçe Sö:ı.11 

nüırhaıtı 

~Fran111:ı.e.a sozlU 
nU .. haıtı 

içini çekti ,;e: seferberlik şubt'slndc memur bu. zile bakabild ği saniyede kendi duları geniş 8lçüdc yeni İtalyan 
şımdı, dedi bu ne olacak ... Son- lunan emekli lht'yat birinci 51111( varlı~ı hesabına en büyuk zaferi tümenlerlle takviye edılml~lcr ise 

ra tekrar anlattı: yüzbaşılarından Asım oflu Maruf kazanmış olacaktır. de bu kuvvetlerin Mısıra karşı ka. 
Abdurrahman fevkıı.lllde zeki K k Ahmet Emin YAL!\IAN ti bir taarruza geçmekten zıyadc 

ı onur aya. -- k ü 
idi. Her zaman kitaplar yle meşgul ı 10 _ Lozan meydanında 73 mı- varında kfıln bulunan And a~ mümkün oldu4u kadar b!iyü ~1 t 
olur, mUtemadtyen okurdu. Sonra çok maralı Lozan apartmanında birinci manının üst katında 18 nunıaı-alı tcfik kuvvetlerini o~alamak ıçln 
az konuşurdu. Hele son zamanlarda ı katında ikamet eden Ahmet Recep dairede mukim Jozcf oğlu Edvard kullanılmaları muhtemeldir. Le 
dalma dUşUnceli ve dalgındı. Bana j kızı GUlizar Gökçek. Romanskl. n:ngrad cephesinde Alman hava 
geld•ğl uıman hatırımı sorduktan 1 11 _ Ankarada Börekçiler ma. 13 - Yenlşchlrdc Karanfil so- kuvvetler · nın tahşit edilmekle ol-

ALKAZAR 
MUHASARASI 

ıonra ve bir kaç ehemmlyetııiz şey- hailesi Yayık sokak 36 sayılı evde kajında Adalar apartmanında 5 ması Alman kumandanlığının Mur 
den bahSettikten sonra ıhemen hemen oturan ve Yenlfe'hlrde All Nazmi numaralı dairede oturan ve Yeni· mansk ve Ar.kanjel limanlarını 
hiç konuşmazdı. apartmanının altında Birlik her- aeJur Kutlu salonu sırasında 120 kullanılmaz bir hale getirmek Is· 

_ Kimlerle aı kadaşlık cttiğ.nl blli- ber şubesinde çalıl8n Mümin ojlu numaralı Güneş berber salonu sa. tedilinı göstermektedir. Sovyctıe. 
yor musunuz? 1 Ahmet Kalın. hlplerlnden Yunus oğlu İsmail re yapılan incıllz ve Amerikan 

_ Abdurrahman garip bir çocuk- 12 - Yentıehlrde Atatilr'k Bul· Korkulu. yardınıı bu limaııl•ra gelmektedir. 

MiREİLLE BALİN ve FOSCO GIACCHETTİ 



' 

Memur Alınacak 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

A. Ş. den : 
Şirketimiz me<ı.ez •e falınkalannda ~tmı...ak üzere müsaba

ka tte memur alınaca'kkr. Mfutab&kaya yttk.&ek, llı.e 'e orta mekteı> 
mezunıa... glreblllr. lmtihaıoda kazananı... bir mtkklet için ııtajyer 

- çal.,tırılaeak w. bunlara ll6llfl n- k- lıükllmlerlne 
gö-re maa, verUecekti.r. ~lilMıbaka lmtllıanı 2'7 NMD 19''! puar~I 
güıld ııaat 10 d& Allkara •e lı<lanbuTd& yapdaeal<t.... l•tei<IUerı. aııa

plakl e\·rak.J U/l/194-'! tarlbtne kadar Aııllara"tla Atatürk BuJ,·arı 

s.&1 nmnarada Genel DlrektörltJle \'eya IManbufda YMtı P08tahane 
ark&.:ıtoda A11refcndl raddeotblde Baker haotıtda &t:aoıblll Bürosıma 

göodeırmelerl, 

Xanwıe.o JmtlhaDBl'Z nıemvr olllNlk: hakkını ı.& lstekınflrin yapa. 
cakları möracaatlac ayrıca Jace1enecek "'e banlar 1111.ültaAsız al.sn&· 
bllec'eklerdlr. 

Ghntlf'rilecek evrak: 
1 - El yalıı"iı Ue yazıtnu' ınuf.,,_. ltaıl 

2 - 2 - .... lk .. fot.ojtTafı, 
S - Mektep \lellk&eı \:e,ya tasdlldJ ıtwetl, 

4 - NUfus hli.vlyet cüzdanı ,·eya taedJkll sureti, 

5 - E\.veikl hizmetlerine alt booserviııtler veya suretleıl . _,,, 
İstanbul Nafı a Müdürlüğünden: 
16'4,942 peroıembe günü saat 15 de I•taııbulda Nafia MU<IUrlüğll 

ek11Utme komlsyonu odasında (579.71) lira keflif bedelli Çamlıca kız lise
si tamiratı açık eksiltmeye konulmuşıtur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık t.şleri geneı, husuıt ve fennt şartna
meleri proje, keşif hulA.sa.siyle buna mUteferrl diğer evrak daıresinde 

görülecektir. 
Muv&kkat teminat (43) lira (48) kuruştur. 

I<rt.eklilerin en az bir teahhUtte (300) liralık bu işe benzer iş yaptı~ı· 
na dair idarelerinden almıf olduftu vesikalara istinaden lstanbul vllAye· 
tine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gUn evvel alın
mı9 ehliyet ve 9-12 yılına. ait Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. 

(38.')7) 

Devlet Deniz Yollan işletme amam 
mldlrHllll llADları 

KARADENİZ HATii 

BARTIN HATii 
İZ:ıtİT HA TII 

l\IUDANYA HATTI 

BANDIRMA HATTI 

KARABİGA HATii 

İ:\tROZ HATii 

AYVALIK HATii 

6-4-942 - 12-4-942 tarihi
ne kadar muhtelif hatl ara 
kclkacak vapurların isimleri 
-1e ka ! kış gün ve $aatleri ve 
ka l kacakları rıhtımlar 

Pazartesi postası yapılmıyacaktır. 

Perşembe 17 de Cümhurıyet. Ga
lata rthtımından. 

Cumartesi postası yapılmıyacaktır. 
İşa.rı ahire k&dar posta yapılmıya
caktır. 

Pazartesi, carşamba ve cuma 9,50 
de Trak, Cumartesi 14.00 de Ma_ 
rakaz, Pazar 9 ,~ d e Trak, Galata 
rthtımından. 

Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8,00 
de Marakaz. Galata rıhtımından. 
Ayrıca Cumartesi 20.00 de Bartın. 
Tophane rıhtımından. 
Salı 19.00 da Bartın, Cuma 19,00 
da Antalya. Tophane rıhtımından. 
Salı 9.00 da Antalya. Tophane rıh
tımından. 

Çarşamba 12,00 de Bursa, Cumar· 
tcsi 12,00 de Kemal. Sirkeci rıh. 
tımından. 

İZllİR BİRİNCi POSTA - "Pazar 13,00 de İzmir Galata rıh. 
tımından. Bu po!ta &id:ş ve dönüş

te Gellbo:u ve Çanakkaleye uğra. 
,\·RCaktır. 

NOT· Vapur seferleri hakkında her türlü ma!Clmat aşa~ıda 
telefon numaraları yazılı acentelerimizden öğrenılebtlir. 
GALATA BAŞ ACENTELiGİ: C..lata rıhtımı Limanlar Umum M ü-

dtirlü~ binası altında 42362 

GALATA ŞUBE • Gelata rıhtımı Mıntaka Ltman reis· 
llğl binası altında 4.0133 

SİRKECİ ŞUBE • Sirkeci, Yolcu ttlonu 22740 

(4216) 

VATAN 

lr lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat ilanl arı 
~ J 
75 t p·rlnç pazarlıkla satın 1 Beher klloou 95 kuruştan 55,5551 Tahrnın bedelı • 7800 lıra olan 1 

1 a a.'::'tır. thaleısı 15.4 942 çar. ktıo s·ğır eh alınacaktır. Kapalı bir adet hassas üniversal freze tez-
:a::b~ guftiı .saat 14 de Erzurum· zarfla ekslltmesı 17 /4/942 cuma ıtAhı 8/4/942 çarşamba guoiı saat 1 
da askeri satın alma komisyonun_! gi.ınil saat 15 de Ya~sıvıranda as. 10 da pazarlıkla s~tın alın~caktır 1 

d pılacaktır, Ta.hrnıo bedeli kert satın alma komisyonunda ya· Şartnamesi hergün komısyond~ ' 
4: 8~~ lira. kati teminatı 7032 li- pılacaktır. İlk temınatı 3750 lira. görülebilir. Kat'! temıoatı 1170 
radır. Taliplerin belli vakitte ko- dır, Taliplerin kanuni vesikalarile liradır. İstcklilerın belit gün ve 
misyona gelmeleri. tekli! mektuplarını ihale saatin- saatte F•ndıklıda satın alma koA 

(2784 - 4225) den b'r .aat evvel komisyona ver. ımsyonuna gelmelerı. (2780.4221) 

* 
meleri. (2714-4009) * 

1 * Beher kilosuna iki kuruş 50 
Mu.htel.f miktarda izotas herak. "'d ıl d n pazar santim fiyat tlihmin edilen 650 . 1. . t e kiI·t Aşa,eı a yaz ı meva ı -

lıt cıvata, ırıton men eş · · 1 ki k ;it ele f 14 4 942 salı gil· ton odun 8/4f942 çarşamba günü 
mandal, vida, yağlı 

1 
boyat. t~tkaı., ~ü :a:t 

5

~ 5 ~e ~anakkalede a~kerl saat 11,30 da pazarlıkla satın aıı
zımpar&. kc\ğıdı, Ç ~en o, ıreç, l c.atın alma komisyonur.da yapıla- nacaktır. Muh:mmen bedel 16 ... 50 
gürgen, meş kerelstesı, ktkrozloht• Plea~ ~aktır. Tahmin bedeli 50.000 lira, lira olup kal'i teminatı 2437 lira 
zarlık1a satın a :naca ır. s 50 kuruştur. Şartnamesi her~ün / 

ı .. 0 t 10 da Jk teminatı 3750 liradır. 
13.4.942 paz•rtes gun saa d t T ğl komisyonda görülebilir. lstekl<le-
Topkapı I\.falt.epesinde askeri ska· 

23 · 0~~ a • e 2~0 avolt ve 25 v. rin bel}l gün ve saatte kat'i teınt.) 
tın •ima kom:syonunda yapılaca - natıarile Fındıklıda satın g;lına 

Jık ampul. 
tır. Talıplerin belli vak:tte komis. kom:syonuna gelmeleri. 

18 • Entereptör 
yona gelmeleri. (2791 • 4232) 1 • Üç safhalı priz. (2782-4223) 

* 52 • Te~aup kutusu * 
Teli, ciheti askeriyeden bedelsiz ı • Tevzi sandıkçası 20 ton Sar1 sabunlu kösele alı· ı 

olarak verUmek üzere müteahhit 50 metre Üç safhalı antigron nacaktır. Pazar1kla eksiltmesi 7 1 

nam ve hesabına 500 ton balya kablo 4X2, 5XM/ 

halinde ~aman pazarlıkla satın a· 
lınacaktır- İhalesi t0.4.942 günü 

\saat 11 de Kayserlde askeri satı.n 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
Tahmin bedeli 30,000 lira, kati te
mınaı. 4500 liradır. Taliplerin 
beBi vakitte komisyona gelmeleri. 

(2792 - 4233) 

* Beher kilosu 67,5 kuruştan 

192,000 kilo koyun eti kapalı z•rf 

la eksiltmeye kor.muştur. İhalrsi 

30.4 942 perşembe günü saal 11 de 

150 • 
1\12. 
İki safhalı antigron 
kablo 2Xl.5 

1 adet Grup elektrojen 
(Dizel.) 

(2715 - 4010) 

* 16.962 lira 40 kuruş keşif be· 
delli dizel elektrojen grupu pa. 
zarhkla satın alınacaktrr. İhalesi 
10 ·4 942 cuma günü saat 15 de 
Ankarada M . .l\I. v. Satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Taliple. 
rin 2546 lira 36 kuruş kat'i temi· 
natlarile belli vakitte komisyona 

Sıvasta askert satın alma komis- gelmeler[ .(2684-3937) 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin * 
kanunt ve~ikalarile tekli! mektup· 200 Lorı r..uru ol kapalı zarfla 

l tarını ıhale seatınden bir saat ev· eksiltmeye konmcştur. ihalcsJ 27 
vel komi<yor.a vermeleri. Tutarı 14.942 günü saat 15 de Ankarada 
129.000 lira, ilk teminatı 7730 lira Lv. fı:m!rliği !iat•n alma komisyo
dır. $artnr" ·•lesl Ankara, İstanbul nunda yapılncakbr. Tahmin bedeli 

1 Lv. Amirlikleri sa.tın alma komis- 17,000 lira., ilk teminatı 1275 lira. 
yonlarında da görülür. dır. Taliplerin kanur.i vesikalarile 

(2776 • 4180) teklif mektuplarını ih•le saatinden * b:r saat evvel k~mip;yo-na verıne. 

1 
82.000 k!lo koyun et. alınacak. 

1 tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22.4 
942 çarşamba gü"ü saat 15 de To· 
katta askeri satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Tıthmin bedeli 
57.400 lira. ilk teminatı 4305 ıra· 
dır. Taliplerin kanuni vesikalarilc 
tekLf mektuplarını ihale saatin. 
den bir saat evvel komisyona ver
meleri. (2788 - 4229) 

!eri. (2751 • 4136) .. 
2500 kilo kafes lel a1ınacaktır. 

Tahmin bedeli J 0,000 lira, kati te. 
minatı 1500 Jir~dır. Pazarlıkla ek
siltmesi 10.4.942 cuma günü saat 
15 te Çanakkalede askeri satın al· 
ma kom.syonund& yapılacaktır. 

Tallpler(n belli vakitte komlsyona. 
gelmeleri. (2785 • 4226) 

~!--------------~------~ Türkiye Ciimhurigeti 

Ziraat Bankası 

942 günü saat 15 de Ankarada 
Lv. Amirliği satın alma kom'syo. 
.,ur.da yapılac2ktır. Tahmin bede
li 100,000 t:ra, kat'f tcm·natı / 
12,500 liradır. Beş tondan aşoğ' 

olmamak üzere ayr: ayrı t&l!p!c:-· ı 
den de alınabilir ve iki part!de 
teslim edilebil r. Şartnamesi 500 
kuruşa komisyondan alınır. 

(2736.4087) 

* 200 adet radyo cihazı hoparlör 
ve aklmlatörile b':rlikte pazarlıkla 
satın alınacaktır. 20 adetten a$a. 
ğı olmamak üzere ayrı ayrı tek. 
lifler de kabul edilir. İhalesi 13' 
4/942 pazartesi günü saat 16 ya 
kadar Ankarada Fen Sat'atta tet· 
ki k edilmek ü??re cln;ıleri ve ka. 
taloğlarını ve bir nümunelerlnl 
M. M. v. sat•n alma komisyonuna 
vermeleri. 100 adedi her C'eryanla 
çalışır ve 100 adedi de aki'.mlatör 
ile çalışır olacaktır. (2731-4082) 

* 50 • 60 ton eger sabunu alır.a. 

eak tır. Pazarlıkla ı:ksiıtmesi 13/ 
4 942 pazartesi gür.il saat 15 de 
Ankarada M. M. v. Satın alma 
kom:syonunda yap:laca.ktır. Be. 
her kilosunun tahmin bedeli 140 
kuruş. 20 tondan aşağı olmamak 
üzere ayrı ayrı taliplerden de a. 
lınabi!lr. isteklilerin teklif ede· 
cekleri ıniktar üzerinden kal'i te
m:naUarde belli vakitte komisyo. 
na gelmeleri. (2738-4089) 

* 50 ,000 kilo sığır, koyu n veya 

rJ ı Kuruluf tarihi: 1S88. - dcrmaye.ai. 100.000.000 Türk lir~ı 
Şube ve ajans adedı: 26!'.S. 

keçi eti pazarlıkla satın alınacak. 
tır. i halesi 10/ 4/ 942 cuma günü 
saat 10 da Topkapı Maltepesinde
k l askeri satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. İsteklilerin % 15 
temlnatıarlle belli vaktte koml•
yona gelmeleri. (2750-4135) 

\ Askeri fabrikalar satına ima komisyonu İlônlorı 1 

Zeytinburnu sili\h tamirhanesine yilkaek kudrette ve mastar yapma 
iktidarını haiz tornacı, tesviyeci, frezeci ve çeliğe su verme ust.aıtu &ll
nacaktır. htekhlerin "ftü!us tezkeresi ve boMervi.Slerile mezkfil fabrika
ya ınüraC'aa.tıarı. «3616 > 

* Kü(Uk 1:'01.~H:a eu tMisatr yaphnlaeak 
Ketııif bedeli •9:i4.26• lira •38~ kuru!J olan yukarıda yazılı inşaat As· 

kerl Fa,brikalar umum müdürlüğü Merkez satın alına konlisyonunca 17/ 
4 ~ ı2 cuma günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
c478• kuruttur. Muvakkat teminat <-5567.06• liradır. Teklif mektupları 

Zirat ve tıcart her nevl banka muameleleri. 
Pua bll'iktirenlere 28,000 hra ikramiye verıyor. * Kap3Jı zarfla 75 tor sı'1t' t'"ti ve 150 

ton sığır veya koyun eti aJınacaktır. 
Ihala..~117/41 942 günü saat 15 de An· 
karada Lv. ıimlrliği 1tatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Sığır etinin 
tahmin bed~li 80 kuru~. koyun etinin 
kuyruk dahtı 120 kuruştur. Sığ"ır ('tf-

I nin ilk teminatı 4250 lira ve koyun 

mezkur gunde saat 15 e kadar kom: ona vermeleri. c4G02' 1 

580 ) 13 ~ıralı çam ve kok>t 1r Ar.man ıalınacak 

B~h<'r n1ctre mik3.bına 60 lira bedel takdir edilen yukarda 

1 

etinin ilk teminatı 10,250 liradır. Ay· 
rı ayrı tali plere de ihale edılebilır. 

i steklilerin kanunı veslkalarlle tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden b ir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(2705 - 3986) 

yazılı 500 M3 çıralı çam ve köknar azmanı Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Jl.1efkez Satın alma komisyonunca 14.4.942 salı gü. 
nıi saat 14 de pazarlıkla ihale ed•lecektir. Şartname l !ıra 50 ku
ruştur- Kati teminat 4500 !ıradır. (4000) 

SÜMER BANK S~LLÜLOZ SANAYİ 
lllÜESSES ESi l\IÜ DÜRLÜ(;ÜNDEN: 

KAVAK AGACI ALINACAK 
ImaIAt..nnıza. lüzumlu kavak ağacı miles!:Jesemizde teslim metre mi· 

k.Abt 18 liradan alınacaktır. Taliplerin teraltl öğrenmek Uzere bizzat 
veya tahriren Izmitte Müessesemiz merkezine mUracaatJerl. 

\ ı 

DOKTOR wf ,_...,...,...,...,...,...,...,...,...,, 

ORF ANIDIS VATAN GAZETESi 
Cild Vt' ZUhrevt mUtehaJiiiıSI 

Beyoğlu SuteraZi .sokllk No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 4.3734 

Sahibı ve N09riyat Müdürü 

Ahmet Emin Y AL)lA..V 

Vatan N"eftiyat Tllrk Ltd. ŞU. 
\ 'ataa ~lat:llıauı 

Bı14hk 
1 lnel u;rta 
2 ncl • 
3 ünci • 
' üncü • 

7541 ... 
tH 
150 

58 

Ziraat Bankasında kurnbaraiı ve ihbarsı.z la,arruf hesaplarında 

en az 50 liruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile &fafı· 
da.ki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır . 

4 a det 1,000 ltraıhk 4.,000 Ura 
.ı > 500 » 2,000 > 
4. » 250 • 1,000 > 

• O > 100 » 4,000 » 

100 adet 50 liralık 

l'!O » 40 • 
160 • 20 • 

5,000 Ura 

4,860 » 

S,26& » 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bır 1>ene itinde 50 lira.dan aşa· 

ğı dUfmiyenlere ikramiye çıktıfı takd:rde 7o. 20 fazıasııe verilecektir. 
Kuralar eenede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyıru.. 

11 B irinclkt.nunda çekilecektir. 

'---------------------~ 
Mıntaka Ticarot Müdürlüğünden: 

ithalatçıların dikkat nazarına 
l!Jkenderun gUmrUklerinde malları bulunan bil-O.mum ithalA.tc;ıların 

ma.ğduriyetlerine mt'"ydan verilmemek üzere acele lstanbul mıntaka Ti· 
caret rnUdtirlUğUne mUrac2.•'.tları lüzumu ııa.n olunur. (4.200) 

* An k ara civarında 44 ,376 lira 16 
kuruş keş;f bedelli kalorifer lesi. 
satı pazarlıkla ek!'iltmcye kon
muştur. İhalesi 13 '4 942 pazarte<I 
gUnü ı:;aat 15 de A nkarada M. M. 
V. H ava satın alma komisyonun
da yapılacaktır . K at'i teminatı 
6656 lira 43 kuruştur. T aliplerin 
belli va k itte komisyona gelmeleri . 

(2710.4005) 
_,,_ 

Beher kilo.."u 6 liradan 2.-,00 kilo 
beya. vakete alınacaktır. Pazarlıkla 

eksilt mesi 13/4 912 pazarte.sl gUnU 
saat 15 de Balıkesirde askeri satın 
alma komısyonunda yapılacaktır. 

500 k ilodan aşağı: olmamak üzere 
ayn ayrı t aliplerden de al ınabilir . 

(2777 - 4218) 

* 40 veya 60 ton kuru ot. ( ton sabun, 
20 ton kuru soğan pazarlıkla satın 

al ınacaktır. Taliplerin teminatlarile 
13/4.ı 94.2 pazartesi günU saat 10 d a. 
Topkapı Maltepesinde askeri sa.tın 

alma komisyonunda bulunmaları . 

(2787 - 4228) 

REKOR!Teminat markası dır 

"Rekor Pirinç Unu,, 
Iıırwl& llteyln!z 

250 - 500ve1000 gramlık ambalajları vard ı r 
Adree: Iatanbul, Tütün rUmrtlk Kemerli So. No. 21 Telı 24197 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 43433,31 (Kırk Uç bin dört yüz otuz Uç lira. otuz 

bir k uruf) Jıra olan 6000 ton Linyit kömUrU 15/4/1942 çarşamba günU 
saat 15 de kapalı zart usulü Ue Ankarada ldare binasında toplanan Mer
kez 9 uncu komısyonca satın alınac.:ıktır. 

Bu .şe gtrmek lsteye:ılerın 3257,jO (Uç bin iki yUz elli yed! Ura elH 
kuruş) liralık muvakkat lemlr:at ile kanunun tayin ettiği vesJcaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar adı geçen komisyon reisliğine ver· 
melerı lAzımdır. 

Şartnameler (2) !ıra mukab.Unde Ankarada Merkez veznesinden 
Haydarpa.şada l-laydarpaşa veznesinden temin olunur. (3957) 

?tluhammen bedeli 10000 Jira ola~ 10 adet M. tipl vagon 17/4/1942 
gU.nU saat 16 da. kapalı z:arf usulü ile Ankara'da idare binaeında arttırma 
suretile satılacaklu 

Bu işe g:rmek steyenlerin 7'JO · ıralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayın etliği vesı:.taları ve teic'.iflerinı aynı gün sa.at 15 e kadar komlayon 
reishgtne vermeleri azrmdır. 

Şartrıa.nıcl"r Arık ırı'da ~!alzemeDaireslnde ve Haydarpaşa'da T esel· 
lüm \'C Sevk Şeilığ.nde dağıtılacaktır. (4.023) 

KIZILAY CEMiYETi 
İstan bu l Deposu Dire ktör l üğünden : 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Tren yolu llzerlndckl bütün ,ehlrlerde 4/4/94.2 tarJhinden it.ibaren 

a,ağıda yazılı flatJarla sat.lmakta<hr. 
t - 100 "lantllitrellk bir 1'ı,e safi su bedeli 15 kUl'W} 

50 > bir şı,e san s u beden ıo » 
so :D bir şı,c san su bedeli 8 • 

2 - 100 ~antll ltrelik bir bo., !}l,e bedeli 15 » 
50 » bir boş şl5e bedeli 10 • 
SO :» bir boş şl,e bedeli 10 » 

3 - Her Uç <'in~ ııı,enln bo~ 8an<h k depo:ıltosu (200) kuru,tur. 
4 - Satırılara. , ·erilecek faturalarda safi su bedelinden 3 18 

Iskonto yapıhr. 

· stanbul Defterdarlığından : 
D08ya No. ) luhammen TeımJ:aatı 

bedeli 

ı. 1408 Beyazıtta kAin lnkılılp müzesinde mev
cut rumca, ermenice, fransızca, ingillz· 
ce ve almanca muhtelit kitaplar. 

51196/9 Hayda.rpaşada Ingillz mezarhA"ı önünde 
batık Maryeta vapurunun enkazı. 

51192 - 39 Vi11yet konatı zemin katında mevcut 
bUyUk eski anahtar.sız kasa. 

> > 

> > 

> > 

Vilayet konağı zemin katında mevcut 
orta boy anahtarsız Viyana kasası. 
VilA.yet konağı zemin katında mevcut 
eski sistem çivili anahtarsız ka.sa. 
VilAyet konaflı zemin katında mevcut 
demir sandık. 

51029/853 Mılll Em!Ak Mildtirlü~ilnde mevcut bir 
adet Milners markalı bUyUk anahtar
sız Ingiliz kasası. 

> > 

> > 

Milll Em1ıik MüdürlUğUndc mevcut bir 
adet Viyana kasası. 
Milll Emlıik Müdürlilğünde mevcut bır 

70 6 

2800 560 

100 7,50 

120 '9 

15 . 2 

20 2 

2000 150 

49 

adet demir dolap. 120 9 
Yukarıda yazılı menkul mallar 20/4:912 pazartesi saat 15 de J..f illJ 

EmlAk MUdtirlüğünde müteşekkil komisyonda ayrı ayrı ve açık arttırma. 
ile satılacaktır. Fazla izahat için mezkQr MUdUrlUğe müracaat. (4093) 

Türkiye 1 Ş Bankası 
llltD tanmd beuplan 1942 llU'aalra pJUI 

UŞUIELEK: 2 Şabal, l Mayıo, a Atu'-
2 Wııcıı.,...ıa &arlblerüule ,__ 

™2~ 

1 adet 2000 liralık = 2000,- lira 
40 a • 1000 • = aooo,- • ııo 

2 > 750 > = 1500.- > 

> 111& 
> l50 

3 > 000 > = 1500.- > 200 > 25 

10 > 2ıiO > ;= 2500,- > 200 • 1(1 

> = 4000.
> = 2ô()O,

> = ~

• = :ıooo.-

, 
, 
, 
, 


