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Dil inkılô.bına dair 
düşünceler 

._. ...... -.. -... -" ....... -_.. .. -......... -...... -~-

rDTı~ b ı n da ilk yapılac:kii.-~-,;; 
J prens ipleri çizmek olmalıdır 
!~-.-.. ............ ~ • 

B ütün dilnya tarihinin en ı 
muvazcmell tnkı4Qpçıların

dan biri olan Franklln bundan 
yüz elli sene CV'Vel şu ruyanın ar
kasından koşmuştu: •Ah, İngıliz 
dilini söylendiği gtbl yazabilsek ..• ıı 

Frenklln'ın feryatlarına kulak 
veren olmadı. Ondan sonra ayni 
yoldan gitmek isteyenler de emel· 
)erine varamadılar, İngiliz dillnin 
muhafazakArhğı; mantığın emrine 
ve ıhtlyncın baskısına karşı dur. 
du. D l değişti, fakat az dCğiştl. 

Ti.ll'k iQkılubı, Franklin'in lngl. 
li:roe için kurduğu hulyayı k~ndı 
dlltnılz Jç.n gerçekleştirdi. Türk· 
çenln lmltısı, ancak ihtısas snh.p
lerl tarafından bilmen ince bir 
san'at halınden çıktı, en kolay bir 
&eY oldu, her yi söylendiği gıbi 
yaznbllmek lmkfmına kavuştuk. 

Türkçenin gcçırdigl inkıltıp bun 
dan ıbarct kalmadı. Dilimiz bir 
nsırdanberl devamlı bir dcE:'lşmc 

halindedir. Türk edebfyııtının ta. 
rhı ne aJt beş ciltlik eser! 1900 se· 
nesi ılc 1908 senesi arasında cilt 
cilt çıkan E. J. w. G.bb, bu eserin 
ônsfüilnde diyor Jtl: l!Türkçenin 
son otuz senede geçirdiği inkılA· 
bın b r eş.ne dlinyenı11 hiç bir dl. 
linde tes .. düf edilmez. Bu otuz se
ne içinde TQrk dili, loılliz.cenin 
Chaucer zamıınındanbcri beş kü· 
sur asırda aştığı mesafeden çok 
fnzlasını aşmıştır., -İngll.z muharririne bu sözler 
8\. yleteo ot uz senelik lnkt!Ap; bir 
t .. raftan Ş nası, K ma1 "c Zıy la
r n, diğer tarnrtan •Edebiyatı Ce. 
dide• n n cllnde Türk dıllnin bır 
ifade vasıtası diye gcçlrdığı değı. 
ş!kliktlr. 

Ölçü dl)e dıllm z.ln bir halk dı· 
li haline gelmesini alırsak 11Ede
blyatı Cedideıı Şlna ve Kemal 
zamanına nısbetle bir ilerleme de. 
ğll, . l.>.r gerileme kaydetmiş, ıu. 

zumsuz yere bilgiçlik taslamtştır. 
Ecnebi dıllerlnden gelen bir takım 
ka.dclerin yarattı •ı bir kapitifüıs
yon havası vardı k "'Edebiyatı 

Ccdldeıı harekeli bunun zincirle· 
rinl gcv~tmcm ş, arttırmıştır. 
Gıbb bugün s~ğ olsaydı da turk. 

tenin bir halk dıli d ye geçirdiği 
son degif klıkleri gorscydl hayret
ten ne yapacagını şaş·rırdı. Dili· 
ınız kapıtülfıı:yonları yıktı. bas· 
ıtıakalıp tabirlerden kurtuldu, g t. 
Cide daha sade ve daha scvlmlt 
bir ifade vAAıtası halını almak 
Yolunu tuttu. Oluı sene evvelki 
bir türkçe kitabı bugünltü nesle 
llnJatabilmck için bir dilden baş
ka dile çEvırır g abi tercumeye W. 
zurn var. 

Halk dıllnı yaratmak yolunda 
bazı ilerledik, hazan gerlledlk. 
~azan umumi caddeyi bırakarr.k 
~an Yollara saptık. Fakat umumi 
tlkanıct çok ıyldır. 
l::ks fHmiz bu gıd·şin ıptıdadan 

~unn-cn umumi prensıplerc bağ· 
~nınarnasıdır. Turk dilinin yenı 

ellmclere de ihtiyacı var, mcv· 
t'Ut kelımclerln tam yerini alma. 
sınn d ı 
:p 1 n .. • Fakat ondan cvvc yn-r:r acak bir iş vardır ki o da ana 
d cnsipleri çıımek ve herkese 
llYurmnktır. 

çü~~~ŞruUyettcn sonraki llk Türk· 
lund hareketi, dilde temizlik yo· 
Yac n b,r cereyan açmış ve lhtı. 

an kı b dıı d n ır ~retle nz zaman-
\' o 1 

1 cıdctn çlneeye çevrllmi!itl· 
ıı an b 

kar a;ı:ı yazıları anlamnk, 
ne ile ı du\•rn sezince okuma zevk 

tı. • ak 1ınkılnsız bir ha.le gelmiş-
'I'arn bl 

itim 1 r llmt usule sahip ve bil· 
Yolu11° ;n Z yn Gokalp, gidilen 
ketu v unıış olduğunu derhal far. 
d.J.ı kc~d~u :Prens pi koydu: cTürk 
nebi kn d kaidelerine sahiptir, ce-
t " 1 c'cr· Ulfı "o ' 1 şeklinde b•r kapl· 

" n siste ı :V<"r alın rn nın dilin içınde 
fak .. t dl~r-na tncydan btrakamaı:, 
• lllt·lc, 'lr:1 ıın lllı~lıf:ı butiln ke· 
KC'lrne • Urk hnrflt'rln n yanyann 
rn sa} C'S nd 

ı lır. 1, · e m<'ydana çık. 
n "'Urlıırıia 1 •a v n pasaport ara-
d "kokıc ı c bı.ıund r nln hır <'<!nebi dil· 
:Yoktur z utgunıı dusUnmcğe sebep 
d ~ .a en ç ~ 

" ınız kuıı 0 buna b zım ver· 
~ilindckı rn anış mnnas , ccneb· 
a 'r l! r it ;n alardıır. bambaşka. 
Ykırı tar•ı Hnı d.. asıl şekline 

(D ., Crda k 
ll\ıtrııı : endi şwemlze 

. s •• u. 4 eki) -

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

f ASKERi DURUM ] 

Ruslar fırtınayı 
nasıl karşılayacak? 

ilk esas, Alman - Sovyef harbinin 
1942 de bitmesine mani olmaktır 

r- Yazan: ::-f 
illıu BOBAN 1 

ı .,,. L o. ve uu - uS/ı 

~·· 
Boôruisk 

vologola 

~11/ 
o 

R861arla AJMaalar bu hat &sen.de ~. (Yaz151 s Uncüde) 

1n;;:;~::7l i[ laa. Alman ı 
dedi ki: 1- llarlll 

laarruz ti Harp, her ta
l ıaraftanyım 

1 
rafta şiddetini 

1g~:~ı;r~:~~rsı~~~ra1 arff myor 
) bekliyorlar ) Almanlar 69, Ruslar 
) ) 161 mahalli işgal et-

Londra, 6 ( A .A.) - CBl'diff'de bir 
mUlAkat esnasında Ingtlterc b8l'biye 
nazırı Grlgg, ikinci bir tıarp cephe:ıı 

ac;ılması meselesine telmtlı ederde de
miştir ki: 

Bu hususta her tarafta bUyiik bir 
mC!'ak uyandığını bUiyorum. Fakat 
mc: cJcyl Alman )'Üı&ek kumanda. he
yeti kadar merak eden yoktur. Şlm

dıkl halde bu l>.i taraflı merakın tat. 
mln edılemlyeocğinl zannediyorum. 
Demokrasiler istikbale ait stratejik 
proJt-lertn serbeStçe mllna.k.aşa edil-

(0-Htt 'Sa: S ~: t da) X 

tiklerini bildiriyorlar 

11/man hJtlan gerisinde 
geniş ölçüde çete harbi 

yopı/Jyor 
l\'loskova, 6 (A.A.) - Hususi bir 

tebl.ğde §i>yle denilmektedir : 
23 marttan 4 n sana kad&r ge· 

çen zaman içinde merkm: cephe.91n 
de faaliyette bulunan Sovyet kıta· 
ları 161 mahalli geri aJnu~lar, tak. 

(l>M'MU S.: 1 Si% ele) (·) 

Mill i Şef, 
C. H. Par1isinde 
Cümhur reisi T olebe 

Yurdu konusu ile 
meşçu l oldu 

Ankilra, 6 (A.A.) - Milli Şefi· 
mlz bugün öğleden sonra C H. P. 
Genel Merkezini şercllcndlrcrck 
geç vakte kadar meljgul olmu!ilar 
ve Parti tarafından İstanbulda 
yaptırılacak olnn talebe yurdu ko
nusu üzerinde telklklerde buluna· 
rak direktifler vermişlerdir. Sa. 
yın Milli Şefimiz selis ve gidiş
lerinde Parti Genci Sekreteri ve 
erkanı tarafmdan karştlanmış ve 
uğurlanmışlardır. 

..................................... 

Amerika, 
Cripps'e 

yardım ediyor 
Roosevelt' in mümessili 

Azad, Nehru ve Cr;pps 

ile görüştJ 

Müslüman B!rliği,J.nnah 'a 
her türlü h dbir almak 

sa "ahi yetini ve di 
Yeni Delhl, 6 (A.A.) - Reis Roo

se\·eıtin Hindistandakl hususi mUmes
s li albay Louls Conson bugün kon. 
grc rclsı Az d vu Pan .. ıt N ru ile 
görüştükten sonra Cıipps Jlo w:un bir 
mllzakerc yı:ıpmışur. 
Vaşıngton, 6 (A.A.) - Amerikan 

hUkOmct merkezinde siyası müşahit-

lngiliz -ltalyan esir eri bug .. 
lzmirde müb del e i ·yor 

. 

Bu suretle ağır yaral 250 
• 

İtalyan ve 60 lngi iz esiri 
anavatanına kavuşacak 

IkJ gUn evvel Anadolu Ajansı ta· ı' 
rafından vuku bulacağı blld rllen, 
Ingillz - Italyan Usera mübadele.si ı 
bugün Iznılrde vaki olacaktır. 

Italyanlardan 250, Ingill.zlerden 60 
ağır yaralı bugtln lzmlrde mUbade· 
le edilecek ve Itaıyanlar Inglllzlerl 

getiren ,·apurla, Ingillzk!r de ltal- ' 
yan esirlerini lzmire getiren va· 
purla memleketlerine scvkcdllecek
lerdir. Bundan başka estr edilen 
Jngillz ve Italyan bastabakıcılan da 
mübadeleye ttıl>i olacaklardır. 

Gemiler bu sabah Izmlr limanına 

gelecekler ,.e mübadele derhal ya. 
pılaooktır. 

Yaralıların çok ağır olması yU
zUndcn iki taraf adet mcseleslnl he· 
saba kabnaımştJJ'. 

Bu harp, devletler !.ukuku kaide· 
(Devamı Sa. 8, Sli. 2 de) • - • 

Bomba hcidisesi 
Pavlof'la Kornilof'a 
ifadeler tercüme edildi 

katibi Bekir, Omerin suikash 
önc~ki halini anlahyor 

Toros oteli 
işlemeden 

Ankara, 6 (Telefonla) - Buı;ü rı, 
Almanyanın Ankara Büyi.ik Elçi· 
si Von papene yapılan ve teşcb

bils hııltnde kalan sulkasd maz. 
nunlorı arasında bulunan Sovyct 
tebaasından Kornilofla Pavlof, An 
knra Ağırcezıı. mahkemesince naıp 

I olarak tnyln edilen sulh hak mi 
Hayrilnnlsanın huzuruna geUrıle. 
rek dava dosyası arasında bulunan 
lüz\lmlu evrak, vesatkle Karnflof 

1 vr. Pavlo!u itham eden dığcr maz· 

lerin söylediklerine göre, Hindistanın L~---_:K:,:o:rn::UG=:f ____ ~-=-=-~=-======::::: bu harpte bilfiil iş birliğini temine 

:~i:~~ın~ta~~~~k c;:fı;s:m:~~~~ Bu 1 gar Ha~ b ·ı ye J~,--.... -~ ... :--... ~-·;;;:-c::;--, 

nunlardan Süleyman ve Abdürrah 
mnnın ıfndclcrJ okunmuş ve ter
cüman Vahap tarafından ru caya 
tercüme edilmiştir. 

Maznun bulunan Komllof ve 
Pavlof, satır satır tercüme edilen 
bu ifadeleri bUyük bir dikkatle 
dinlemişler ve bu arada bir çok 
not almı§lnrdır. 

dlplomaJ:mıl Hiııdlstnnda pek büyük • 
bir raaıiyct göstcrmeıttedır. Rusyodoki akisleri 

Yeni Delhl. 6 (A.A.) - Cı·ipps'in N n mu" 
beyannamesi, herhalde gecikecektir. az 1 r 1 n 1 -
Fllhaklka yarın yapılacak olan ba· 
sın toplantısı, llıtvedilmışUr. 

Allahabad. 6 (A.A.) - MUSIUman h·ım beyanatı 
birliği tarafından pazaı· akşamı ale· 
nl celsede lrnbııl edilen karar sureti 
birlik reisi Jınnah'a gelecek .toplantı· 
ya kadar birliğin meııfaa.tı bakımın

dan lüzumlu göreccğı birliğin pren
sipleri ve gayesiyle mütenasip her 
tUr!U tedbirleri almak S81Ahlyctlni 
\'em1ek tedlr. 

Karar suretinin mU'hnrrlrl Ulndıs
tan dliı;ımanın elinin eriı,ıcbllcccği bir 
yerde bıılunmHBı dolayıslle şimdiki 

lıeynelınllel vaziyet te böyle bir altı. 

hlycte ıuzum görUldUğtlnU kaydet
mektedir. 

"Kralın siyaseti şim
diye kadar olduğu gibi 
insan fedakôrhklarma 

meydan vermiyecektir,, 
Sofy9'. 6 (A .A .) - Hamiye nazırı 

General DaBi<alof, basma fJU demeçte 
bulunmuştur: 

(Devamı Se: S, Sil 1 de) X 

Büyükada cinayeti 
Katil Sedat d ~n tevkif edildi. Muhakemesine 

ResmiSovyet 
ajansrnm 
beyanatı 

Sovyet vatandoşla
rmın suikast ışme 
kanşmadıklor1 bir 

hakikoitir 

lki müttehim Türk'ün 
iddiaları da hakikate 

uygun değ 'fdir 
cürmümeşhu t o~arok bokt:acok 

.--~ 

Moskova, 6 (A.A.) - Rcuter A· 
• jansı bUd lrlyor: 

Resmt Sovyet ajansı pazar ak
şıımı neşrettiği bir demeçte, Al. 
mnnın l 'ürklye BilyUk Elçisi Von 
Popcnin kurtulduğu bomba lnflllı· 
ki lıfrdlscsinde ıki s o,-yct vatan· 

(Devamı : Sa. S; SU. 6 te) = 

B u mlinasebctle çarşamba .günü 
(Denmı Sa : S Sil: 7 de) ?'o 

lngilizler 
Narvik'e 

baskrn yaptılar 
Limondaki gemiler 

hasara uğratıldı 
Stokholm, 6 (A.A.) - Aften 

Tldnlngen ıgazctcs'nln verdlı:;I bir 
habere Göre, İngiliz hücum unsur. 
ları pazar gı.inü erkenden Narvike 
bir ba kın yaparak gemileri mü· 
htm hasarhıra uğratmışlardır. Ya· 
ıın yapılacak bu kabil hücumlara 
Rus bomba tayyarelerinin de işti. 

rak etmeleri muhtemeldir. 
Stokhohn, 6 ( A..A.) - Afton 

Bladett ve Afton Tidnıngcn gazc. 
lelerine göre, İngilizler cumartesı· 
pazar gecesi Norvecin Narv.k böl· 
gesln<lekl limanlar üzerine bir a. 
kın yapmışlardır. Bu akının dcı1lz 
toyyarclcrı ve deniz blrlikieri ta 
rafından yapıldığı söytcniyor. • 

-------'\ Bununla beraber bu hususla he· 
k ' a r k 1 naz resmi hır haber verllmem .şur. 

ve tnfsilflt yoktur. Gazeteler, cu· 
b a r b 1 ma günü şiddetli b.r top sesi lşi-

tıldığtnı, fakat İsveç hududundı:ın 

SeylaA na h::cumda itibaren geldiği hissolunan bU SC 
_ sln membı:ıı sarahatle b'linmedi~.: 

nl filive ediyorlar. 

Japonlar ag"" ır Londra, 6 (A.A.) - Salfıhlyetll 
bir kaynaklan bildir.ldlğine göre, 

Zay.ıata ug""radı İngilizlerin dünkü pazar gUnü er-

Katil Sedad ılliıı udllyeyc g iderken g ıı.zctede kendi dna3 etini okuror \ ' C 

hAkim huı.ııruııda.. (ll.ö~edekl öldlirUlon ıratnıa) Filipinlerde Japon 
taarruzu devam ediyor - Ôtur~ak için bir gnzlnoya gl. s n in kapısı ör.i.indc etrafımı fcıp. 

deriz; bann hemen sağdan, soldnn 1 lıınanlar n suallcrlııc ayrı ayrı ve 
baktı kl arını, bunlar I'\ csk dost· ncnıl< tıc ccvııp V<'riyo .. du. Yüzü Londra, 6 (A .A.) - Colombo'. 
Inrı olduğunu söyler, d.kk tll ol.: sap arı ıdi. Gözleri h.u.) UmUş, ve ya yapılan Japon hücumuna dair 
mamı ta,·siyc ederdi. K kanç!ı~- şaşkın bır ıf, de ne bnkıyorrlu. L-0ndrny ı::elMı haberler, tahrip 
tan kudururdµm. Kılıgı, kıyafeti du~(mdu. Ya- edilen 27 Jııpon tnyye.reslnin elde 

Bu sözleri soyl.yen, dUn, sc'l:ı;i· kış klı b r del kanf•ydı. edılcn büyük zaferin bir kısmını 
lislni Adada bıçakla delik deşik e. - FntJlla ılc l\tcrsı r.de tanı§tım, teşkil etttğmi açık-;a göstenneğc 
derek öldUren kat idi. ~dat Azı- diyordu. Mer ine yeni gelml~ti. BU k€ıfidlr Evvele\! de haber verlldlgl 
ran, üçüncu sulh cez11 mahkeme· (Denmı a. 4, Sü. ı de) 1 (De\'Ml'lı Sa. 3, ~ 3 de) ••• 

ken santtc Narvlke bir taarruz yap 
tıklarına dair olan haberler hnk. 
k tnda kattyen bir ı>ey bil nmemek 
tcdir. 

• 
Führer, Rumen 

kurmay başkanını 
kabul etti 

Bet"lln, 6 (A.A.) - Fübr~r Ru. 
men ordul·rı kurmRy ~,ikRaı Ge. 
ncnıl Stc!lea·~ı kt.bU ı ctmJ,ıir. 



VA. TAN 
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Şehir 
Haberleri 

J Q p ... "" - ·-· - - Ug p - - ... ·- r 

l-.~.:NIZCI GOZO~ 

Veda ziyafeti 
-:ıe-

Sultan H<Jmit devrinde fişek atmak ve \ 
maytap yakmak gibi şeyler ancak Padi
şahın doğduğu veya tahta çıktıgı donanma 

Halka yapıla
cak zahire 
tevziatı 

Saint -Nazaire 
baskını 

gecelerine mahsus iken o gece 
Paşanın evı önünde bfrılercesı 

/t1ehmet 
patlıyor. 

'--~~-s_e_m_a~y_ı_a~y_d_ı_n_ıa_t~ıy_o_r_d_u_.~~~~~~~~~} 
\C onun çin de çok parlak ve ay.' ·ıs\nda. evvelA ~a,a:ad:lar. Sonra, 

Tevziatı yapacak alon 
bakk:lların lislesi 

ikmol edildi 
Lilanbtll halkına yapılacak zahire, 

a ngiliz donanmı~a nte>lSUP 

U kUçük gfmUerden tbaret bir 

deniz kU\<"Veti Fran.sar. ın :Ahnan ı~ 
gali altındaki sahillerinde, büyük 
tersanesi bulunan Sen Nazer'e inı 
bir ba&kın yaptı. 

Sen Nazer tersanesi büyUk tesi
satı ve he.vuzlarile Fra.nsanın bu 
sahillerinde bulunan en büyük ge
mi yapI fabrika.aldır, Fransız do

!>ile Ingiliz t*:_·ak kuvvetleri ve IR· 
glliz sahil lop!arının kudretlle v-e 
maylnlerile eğlenir bir tarzda ka· 
nal boyunca muvarfakiyctll bir at· 
yir yapması, Ingilizler arasulda 
derin endişeler uyandırdı. 

Deft1ek Ingilizler aldatHn11.ştı. 

Toı.te.rca bombalar111 paUadığı bir 

saha altında Alman denlz unsurla
rı tehhkesiz kaknak sııTnu temttı 

Yazan: 

man gemileri arasına. dtişecek olan 
bu ate.ş }(ayıkları rampa edcceokle
rt genulerl tutuşturmak suretlle • 
dilflll&nl ~Jıklar içine 
dl. 

Ingilizleı" bıt· destroyeri aynı Ş<'

kilde patlayıcı madd• ne doldura
rak ona zamanla ayar edılen tıpa .. 

Ja.rla teçhiz ve ihzar ettikten son
ra diğer gerrıilerin himayezinde O· 

ıarak Sen Naur 
tersanesindeki bil 

1 ıamanda. çok semimi bir prog- derha! yerlerinden kalktılar. Ban- yağ ve peynir tevziaatında mutemet 
an hazırlanıyordu ... Bu program docun çaldıgı şarkıya. seslcrile bayi olmıık üzere. bölge ta.şe nlüdUr
tbahrıye sılıilhefldaz ve itfaıye ta- refskn.te b Jadı\flr. lUgil ile Bakkallar cemiyeti tarafın
t)uru kumandaoı. ~lehmet paşa) Bu şarkıyı, yine Japonlartl'l bir dan seçilen bakkalların isimlerini ih
tarafından tert.p edilmişti ve bu harp şarkısı takip etti. Japon za· Uva eden 1kiRCi ıı~te de ikJnal edH· ı 
h:.... u ta daSuttar.. Ham.t tarafındarı biUer nden {yüzbaş1 "1'atsomora) rrıtştir. Bu listelerde iaimleri yazıh 
aıa·nı dcrered.e mu ~aha gö!rt.e. ile (muli:zirn Yoşıcima) eH.e-rine olan bakkallar. bulundukları mahal
rilm~- birer kılı(' aldılar. Bu eski (semil. terin bağlı oldukları nahiye müdilr-

nanmasına büyük 
deniz harp gewrt
leri yap&n bir ter- ( 
sane<hr. 

AJrnan açıkde· 

nlz filo~una att bü
yük gemi1eri ha-

Hüsam ettin ÜLSEL 
yük havuZ\.Sl ya· 
nına +;adar soka
rak orada infilil.k 

ettirdller "" bü-

29 kinunusanı gı lı bu prog· ray) rkısanın raksını oynamaya lüklerinden tezkJ.ye edHmiı,lerdtr. 
am haıırlanırkc~. kumandan 1.'a-~ baffc:ıd,lar. Bölge ta.'ie müdür1Ugtl bu bakkallara 
ax.a evvc.!ı saraya ve sonra res'" 1 Bu J~1.po:ı milll raksını, bizim mal ver;lrrıe.ai it;ln alakalı ofislerle 

makamla el uğrayarak resmen bahrıyel ler n oyneıdıeı CZeybek) temaae. ba..,lamMflır. Bakkallara ya
\'eda ett ve altı mühend:.S ta ebe ve (Köroğlu) oyunları takip etti. pılacak tevzlata. bugiln yarın bal;'la· 
ue, Hcybellactadak bahr ye mck- Ve nl.hayct bu 1:am'mi z,iyafetin nacaktır. 
tcbıne yağlı boya ile yapılmış ~ 

1 
•ıc~fC'l~ fnsl:., kıvrak bır <Bahriye 

tabıo rcd .)C etti. Bu tablolar, Tok· çıf~eLeUlsı) ile neticelendı. 
y?nun e c~zcl ınanz;aralarını lh- 1 Karşıltkh nutuklar başladı. İki 

Yeni yapılccak 
Üniversite binası 

va cd yordu . mıtlet arasındaki ~mimi dostlu· 1 
}r1C"K ep naz11'1 Tay•,-ar paşa da ğun devamını tcmennı eden Japon Vali \"e Belediye rei:--: Dr. LfJ.tfi 

<"skt Türk dcnız muharebclerinl zabitleri: Ktrdar dlln yeni yapılacak ünıversite 
""osteren btr +ablo lle. irıalay Ta. - Hlltıralarımızda, sHinıneyen binası yerinde tetk.klerde bulunmuş
nakanın 

0 
kı~·met•ar hediye1erırıe bir iz bırnktınız ... İstanbuldan ay- tur. Diğer taraftan Talebe Yurdu ye-

m•::k•bclc ett. r11ırken, kendi öz vatanımızdan i rinl de tetkik etmiştir. 
.-\kşama doğru, bahriye nezare. uzakla~mış kadar teessür duyaca- f Yanan Zeynep I<a.mil binasının ya-

t ~ n ı Zinet) istimbotu, (Hiaıl ge- ,tız. 1 nıııda yapılmakta olan belediye tah-
ınislne- gcld Kumandan, miralay Dtye bai,ırıyorlard1. sil fUbesi blnuı yerinin de Univer!li-
Tanaka ile (Kongo) gem~ "'in ü- Suttan Hamit devrinde f·,s~k a.t_ teye kalbi dü~UnUlmektedir .. Muhase-ı 
\·arısı mlrala.y (Hida.ka) ve on .Ja_ rnak ve maytap yakmak glbı şey- be mUdtirU de dUn \'ali ile bırlikte bu 
pon zabitini alarak bahriye ı:ıeza~ ter, ancak padişahın doğdugu ve tetkiklerde baraber bulunmuştur. 
ret. e get rdl. tahta çıktığı (don•nma) geceleri-

İstanbul Voli Muavini 
Mardin valisi oldu 

Bt. !Irada, Kasımp.,a k1şla!tftln 1 ne mohsustu Fakat bu gece, misa
' undekı meydanda. bahrfyo sf- f .crın şerefıne, :\tchmet Paşanın 
c\hendaz taburu ile tfai~~e efradı konağının Oı1ünde, .sandıklarlll 
talım etmektelcrdi.. Japon zabit~ maytaplar, çarkıfelekler yakıldı. ıstanbul vali mu'l.vini Ra..ınt Demir
("ri burada durdular. Bir rnüddet. Yüzlerce havai fi,eklerı atıldı. Ve. latın, bazı reiiklf"rirniWP. Siird vali· 
al 'Tlleri SC)TP.ttıJcr- Sonra. sita. Sultan Hamidin oluı dört senelik liğine tayin edildiği yazılmıŞ:'!n da 

"l'ndaz taburu kun1andan1 i\leh- saltanat hayatında, enı.o;ali görül. yaptıgımız tahkikatta kendistnin 
met paşanın dairesine girdiler. Bir n1emi::ı: husu i bır Al~m yapıldı: Siird değil, M8.rdin valiliğine tayin 
mti<.1.det ltıtirahatle vakit geç;rdi· Gece yarısına dogru mlsafırler cdildlğl öğrenilmiştir. 
ı,. .. ve oradan arabalara binerE"k, pek hazin bir surette veda eltiler., . . 
lllehmet paşanın Tepebaşırıdakl Saray arabaların• bındıler. Ar•- Halıde Edıp konferans 
ko"&tına gittı1cr- b~ların ikl tarafında• fenerlerle k 
Konağ •çl, Türk ve Japon bay yurüyen bahriye efradının ar8:51n-: Verece 1 

raklarllr'! dor"anmı ı. Her tarafa, \da, Dolmabahçe sarayına geldılcr 1 9 4 942 perşenıbe &ünu saat 181 
tengArenk Japon fenerlNi ve yel- Ark••ı var de halkevınin İsUklf!l Caddesi Nur 
pazelerl urimıştı Saraydan e:ön~ Zıya soka&ınd:ı parti bına.sı salo· t 
d~r ten takım1arl,&., muh\epm blr nunda Prof. Halide E<liP. t..ara!ından 
.ofn kuTulmu tu. Ve sofrada, pek 1 r Soruyoriar : ' . Y•şıyan Edeb•)·atlar•'l Kar,nak 
ren«ın ~tyecckler ve ı eeceklcr bu· ve ~ıevzuları• mevzuunda muhım 
I· :ıuvordu. bır konferans verilecektir. 

.r,.:;,.,nıar bu gece. ilk defa ola- 100 kuruşluk bir Konferansa giriş serbe.ttir. 

rak aı•tıırka i~kı ileıninin en par_ ihti'ôs suçundan bir 
lak bır s&hn"51nl görüyortardı. o modde 160 kuru<:.a 
devrin en gilzlde hanende ve <a- ... memur beş sene on 
rendelerınden mürekkep olan bir sa .. lı r mı? .~cc saz takımı en kıvrak havala- ay hepse mahkum oldu 

cıı 1 ıyordıı Meclistn oe<ıe ve şe Kadıköy ~ediye tahsil ,ubeşinin 

\'UZlay&eak v~ ek-
siklerini ikmal edebilecek. bütün 
deniz va -ı-talarının hertUrlU ihlı
ya.çlarır.ı kar~1ulayacak kudrette 
bulunan böyle bir mUes~rsf"ye kar
şı lngilizlerin şimd:ye kadar bu 
~ekilde bir ba'kın ya.pmamalannın 
sebebi belki 'u euretlf te~ir edile
bilir: 

ı _ ... Bu sahillerin. genıi'ler soku
lacak dereceden d&ha kuvvetli biı· 
surette tahkim edilmiş oln1M1. 

2 Böyle mUstahkem mevzile-
re karşı deniz kuvvetleri bakımın
dan fazla miktarda kayba ugra.· 
mak endi~esL 

3 - Alman af.;Lkdcniz doııa.nma .. 
sına mensup büyük gemilerin hava 
kuvvetleri tarafından tehlikeli su· 
rette tahrip edilmiş olduğu kana
ati. 

A1n1an aı;ıkdeniz !ilosuna bağ'll 

bü}iik gemilerden ikisınin ve bir 
kruvazörün Brel"t limanında uzun 
zamandanberl lngiliz bombalarının 
tahribatı altında kalınası noktA.RJll· 
dan dU~UnUldUğU takdirde şu ka
naate varılabilir ki bu gemUeri1l 
(ller tutar) yeri kalm&mıştır. 

A._ ıman açıkdentz filosunun, 

~~ ~arnhörşt, Gnayzenav, Prens 

()gen gibi kıymt•tll unsurlarının 

aylarca tayyare fllola.rının bomba
ları karşısında tamamile tilhrip 
edildığine ve yahut artık tamir 
C'd11mez blr hale geldiğine Ingiltz 
Amiralhğı tnanmı1 ve endi~eye düş 
mesine sebep kelmamı.şll. Fakat 
bir &'fin Alman deniz filosunun çok 
cur·etıi ve takdire değer bir hare
ketle denize a~ılarak Ingihz filo .. 

' 
Klôsik Türk musikisi 

konserleri 

etmiş bulunuyordu. Demek ki bu 
gemilerl ~yi bir kamuflaj ilEı dfif!lla. 
nın gÖZlerlnden saklannuş ve dü11-
man muvaf!akiyeUe allatılnuştı. 

llkbahard:ı ortalık canlanıı~ 

Alman açıkdeniz filosunun mühin1 
korsanlık hareketlerine atıln1a.sı ve 
tekrar bu lin1an1ara uğran1ac:;1 bek
lenebilirdi. Bir gün Sen Nazeı"e 
gelE'rek oradaki havuzlardan isli· 
fade elmet\i de çok tabii idi. Al .. 
ınanlara. böyle bir fıl'eat vern1ek 
budalalık oıurdu . 

Ingilt('re deniz kuvvetleri bu ta· 
raftan gelecek ba$kıntar karşmın· 
da ~aşırıp kalabilirlerdi. Ingilizler, 
Norveç sahillerini kontrol <'tmekle 
beraber bu sefer Fransanın Atlan
liğe açılan ?.tanJJ ve garp limanta
rı-nl da btiytlk unsurlu ve kruva
zörlerle daima göz altında bulun· 
durmak zaruretinde kalacaklardı. 

llt!ı._ iman harp gemilerinin fazla 

/,!:::!\\ zarara uğramış bir halde 

bi'rdenbire Manş denizini geçmesl, 
lngiliz dE"nlz makamlarının gÖZle· 
rini dört ~tırmaga. vesile oldu. 

IngiliıJ('r bıı limanı ve buru.dakl 
tesisleri yıkmak için eski zaınanın 
ateş kayıiclannı andırır bir şekilde 
hareket cttilnr ve bu hareketi mo
dern vasıtalarla yaptıkır. 

Eskiden dUşman donanma.cıını 

)'akmak ve dUşnıanın mlıllevra. ka· 

biliyeti:'li tamamile .bozmak ıçın 

dü!1man genli1eri arasına ateş ka· 
yıkları sevketmek usuldendi. Dilf-

Ne odur, 
tareot;ni arttırıyordu. 1 

R rdenbire. bu alaturka saz dur. 
du- Şimdi, bahriye bandosunun 
ça!r- ya be:ılad•iı bır Japon prkm 

h.hılln \&r)loQ. Allah bak•tlüın, 

bt-nim de biri ikl bu(,·uk diğeri de 
(k)rt y .ında Ud t.erunmn ,·ar. Bu 

ya"·rulara hf'r ~hah hububat on
larından htrhangl biri lle l.iendl 
eltttfzlımle nlama p~irtr ,-e yedi-

tah.sildarlarından Mustafa Fanyas: Klıl.CJik Türk mıL'"likiai Konservatu· 
topladığı paralardan 681 lirayı ihlilA.s :ar icra 'heyeti tara!'ından her ayın I ~ rtahkla bir «lılle n1i, haıı:· 
ile zin1meline geçirmekten suçlu ola- ılk hafta!!lında verılrrıekte olan kon· ~ mılt dır gidiyor. '.\Jtf1olıur fık· 
rak muhakemesı :rapılrrıaktaydı. serlerin sonuncusu bu •kp.m Beyoğ-

rluvu1 du. Dlin 2 J)Ci &.gır ceza mahkemesın- lunda Şehir tiyatrosu komedi kı&mın· 
Japon zabitleri, bu silrprlz kar- de dutufm ı neUcelenerek, su-.;lunun da verilecek Ur. 

.5 sene on ay hapı:;ine karar verilmiş- Bu akş;am verilecek son konserde 
1 tir 1 muhtel>f devirlere ait bUyilk musiki 

radaki l:'ahudinln •bu ne koyun, ne 
k~kllr; ba~ım1ı.ın be'liı,ıdır» dediği 

g'-bl: cıı:Bu ne hılf", ne haçllr; .. adtte 
tıile)'i gücendirn1ı,, ha<;a da ~:arana· 

manH' acip bir şekildir?» 

rar makine 
ettiler. 

yük havuzla btl 
tersanenin i~e ya .. 

ve vtnc;lcrini tahrip 

D
a ngilizler bu ifl.e muvaffak 

olduklarını, Alınanlar ise 

muvaffak olmadıklannı ve k~ndl

l~ri pek çok zivat verdiklerini ld~ 

dia ediyorlar. Hangi tareıfın bu 
nu~seledc haklı okluğunu anla.ya· 
bilmek i<:in biraz zamanın geçme· 
si icap eder. Eğer lngilizler mu ... 
vaffak oldular da biiyük 'hawzu 
tahrip cttller:=;e bu, kıymetli bir if 
ya.pıldığ'ını göEttertr. Çtinktl bu 
takdirde Alman a.çıkdeniz gemile~ 

rinin bir vaziyet karşısındaı yara. 
aldığı 7.aman bu limana ilticası 

faydasız Xalacaktır. ÇUnkü tekne· 
sinde yarası büyilkçe olan btr ge
mlnm havuza alınmadan tami.rl 
miimktin ol:ımaz. Va.kı~ yaranın ol
duğu yere sandık bir havuz yapı~ 
Jarak bunun büytlk btr yara için 
tatbikı kabil olamaz. Bunu gözö
nünde tutmak mechnriyetlni duya· 
cak olan Alman yUksck deııtz kU· 
mandanlfğını bUyUk harp gemilen. ... 
ne vereceği vazifeleri ona göre he. 
saplamak zorunda kalır. Bu da in· 
gilizler için büyük bir !aydadır. 

Eğer bu havuz tahrip edileme· 
diyse Ingilizleı·in yaptığı fedakılr· 

tık, boşa gitmiş ve fırsat k~ırd .. 

m-sşı demektir. ilkbahar taarruzla· 
ru:.dakıl deniz hareketleri hanı;:I ta. 
rafın bu işte muvaffak olduğunll 

bütün açıklığ;le g<>oterecektlr. 

HÜSA!llETl'İN ÜLSEL 

nede. bu! 
llğler beınen her giln l<;in büyok 
tayyare kayıplarUe doludur. Bo gktı,. 
le, n1uharJp de\:let.ler uçakların ta
\:uklar gibi hfr gün ywnurtlamuın1 
te-min etmezlf'r~ motörlU. ku';'lar ne .. 
linin kökiı: korll)-al"ak... 1·aka.t pll
ba, hısanJık b~abına pek de fena ol· 

nuyacak! 

eAzı~ı GECESİNDE 

Yerin dibine 
batsın 

V ine fecl bir cinayet l'lendl 

.\';il,; l·Dzünden mee.Jej'lnl bı· 

ral<mı': "·e i:-.tikbalini teptnl<; bir 
~em;, !'te\.'diif kadtnı Adada bı('akla 
dE"llk d~lk l'derck üldllrdi.i, .. onra 

da ~oJCukk.anhlrkla gidip puli-.e te ... -
lhn oldu. 

.\şk, ln,.nın l>ir "ıÜrü lur.;Jarın

dan IJirl ,.e en ba-:ta grlenidlr. ~
nelerce L_yon iinh:e~lteslnde felı.efı. 
Jlrof~rlüğü yapmış bir ra.tup hıra 
hakkında. '50yle diyor: 

«Hı...,; ruhun bir ~Y ic;in hl~,.,f"dl

leu vt"ya tahayyül olunan haz '<'.}'& 

mtlrap tefı.irUe o şeyi ko\.-al&muı 

yeye. O'ı:aklaşması hareketidir. Hırs
ların t:,rarlarr ve hatta hül"uınları 
karşıf.tında kalan akıl "'e irade, on
larla. ya mücadele eder Vf'ya enları 
kutJanır. Jrade He mutabık k:almı

)'ao bırı.lar arbk iuani Wr harf"
kf'lıt detfl, anı'8k bhlerin alda a'.'·
kın bir haı'eketldir. Fakat irade 
larafmdan ı...vtp v<ı hattiL akılla 

~ tarahndaa ~vlli gören hır. • 
Jar. bu uyu~ sayetı.1ndc ylUcw11r 
ve akli bir karakt~r kılığl alır. ln· 
oa1t111 akla dtıoyanaa ııu.ıarue h•1-
,·arun tamamile bJs5j ltındarı ara· 
touıdaki gen.iş fark i-:;te bundandır. 
llınJlar, tablatlcrl bakımından fe· 
zaltatle lazilet .&.MW1ında muaUıil.k

tadırJar. Hınlar, imm.n kankierl
nln esa~lı bfr kl8Bllllı teı;ılöl ettıgı 

Jçln onı.rr öldünneğe uj'ra.şmamalı, 
tekernmill ettirmelidir. Hu·s, fena
lık katııJimaz.a, ruhi hastalık d<'g.1-
dir. Hınlan inzilıat altına aln1ak, 
onlara tahakküm ehnf'k. akıl 'e 
Jrade emrine vennek bir vnifedir.» 

Hırslan:n. en büyüğü ve bfırln~l 
olan aşk akd ve irade eınrlne veril· 
medtkteo '\.'8 bir cbt&y<'te vesile 4)1. 

duktan ısonn, yerin dibine b&hotıu 

öyle aıık! :KÖR KADI 

Simsarlar, piyasadan 
kaldırılıyor 

Eskickrlberi piyasada toptan alıcı 

ve atıcılar arasında vasıtalık etmek
te bulunan simsarların bJr takım ka .. 
nşck roller oynadıkları ve gizli ihli
kıtr h~ierinde alet oklukları al&kalı 

n1akamlar tarafından tesbit edihnl!J 
ve btm1arın faaliyetlerine nihayet vf"<

rilm..,ı IUzumlu görtllm~ttlr. Bu tıu
:ttwta Tt:caret Odaaı umumı kl.tlpllğ1 
tetkikat icraema memur edılmiftır 

Yapılacak tetkikler netice:Stnde bu 
gibilerin piyıı.ııaden uzakl8'1tırılma
ıında 'bir menfaat görWdilgll takdir· 
de badema eıımsarların bi.lhus& yiye
cek ve t;iyecek madde ve eşyüı uze~ 
nndekl tavusut faaliyetlerine niha
yet verilecektir- AIAkalı makamlar. 
bugllnkü anormal vaziyetler ka~ı· 

smd'a p1yasada bu gibl mutavaaeıtJ•· 
rın mümkün olduğu kadar a.zaltılm'-
BJnı lUzumlu görmekte ve bunun için 

ciddi tedbirler düşilnmektedırler. 

Milli Piyangonun 
7 Nisan çekilişi 

1) 4\ I· l)A\~ 1 

:!?~ A\lll 

rlr9ll. Bu unJarı da °!';nldlye kadar 
,etırimlt.Jn tanuvn1' ıtriyat <k
pcw·ular1adan birinden akhrı)·or, 

~· amhaJajr ile bf!.rMtıe-r 200 
gram atırh~ında bulunan ptrinc:' 
unJ•ruun otuz iki bw;uk kuru,a 
"'at*na ına, herhalde bitgiai·LU
j{lnutrn olacak, gi.n yumuyordum. 
DUn bekkaJmlda. dl~er bir nıarka 
pirin(• unlarından 20& van1lık bir 
paketin 20 kuru,a \·erikUğfn1 ıö
riio<•e tloir.....,u 'lnlrlendiRl ,-e ller 
yerde yUz kurU'f& ,,ab1an bıf_r rı· 

danın kJJot,,unu ytiz altm1' k" ur 
k111ru~ \atarak bl'ıl ";'irndl~·e ka· 
dar aldaıt,nların bu hareketJerln
df'n ıtrendim dofrw.o . ., tttdl ıo
ro) erun1 &ize. At'alta tz ae der-

1 
B 

Ustadlarından ba.zilar1nın ~rleri c:a-
jr mavna battı, lınacağı gibi 8Sıt Sultan Meeıt dcvnnl MOTÖRLÜ KUŞLAR NESLİ 

k d 1 
yaşamış He.şıim beyin e!Lerleri prog- Oi.i.nkü gazetelerd<-' (·ıkan muhteUf 

e İ er ı fareler ramın esıunnı te.şk:l edecektir. Kon- harıı tebllğtertne 11<>yle bJr göz gez.. Eminönü Halkevtnde tertip edilen 

denize dök C 1 d Ü ~:::~~~u v:en;.:1~:::k :ı::..0::7;::: ~~rd~:~~~'.:,~b: .";:ü::e /~:'~~~~:ı :::::. ';:• t::1·~~
1

!:1~:~ ;;::::: 

Milli Pıyangonun 7 Nisan çekl
iişl salı günü saat 15 te Ankarada 
Serg!evi binasında yapılacaktır· 
lfeknik bazı sebepler dol .. yısilc 
Milli Piyangonun bu çekiliş! de 
radyo ile nakledilmiyecektir. 

Avustralyalıların 

İngilizlerle alayı 

Dün f!ab;ah lki köprU aruında bir gözönUndP tutan lstanbul konserva· ınuht('"ınel olnrak dil1Urlılınuı;ı, '.?5 buna. t•n ınilnatıoile hlyıkhr •. Fak"t, 

İkramiye kazanan numaralar ak 
şam saat 19,30 da ajans habcrlerı
nl r..üteakıp ncşredilecektir. 

mavna batmıştır. Bir çok halk Gala- tuvarı yeui kararlar vermiştir. tane&l de haHarn. uğratılnuş; .~\o·u .. - b 1.. d ·~ , b t t ... n.. u oren e ..-ımı.11n ın aya \.-e sanu. l 
ta köpı-u.;:ıUnUn HaUce bakan kısmına KonserYatuvar icra heyeti bu son tralyada yine Japonlann 18 tayyare- 1----------------
toplanarak mavnanın batı~ını seyret- konserden sonra Anadoluda bir tur- si düşürülmüş, 10 tan"'I ha8ara uıt- hakkında. konferanslar verlldlğlııe { T A K V j M -'j 
mif ve btr llayJt de gülmüşlerdir. neye çıkarak Ankara, Konya. Adana, ratdmııı:, müttefilder de '! tayyare' göre, tac sanatkarın INUlat tarafına "/ NiSAN g.ız 
Mavna ya\.·a.ı ya.va, auya. gömülür- Iznlir ha.valisinde, Istanbulda verilen kllybetmtşler. Lenlngrad ,.e t'i'\.·anoda alttır; hayat ta.raf~ açıkta kahnı';'tır. 
ken. ;çınde bulunan bir kedi ile bir konserleri tekrarlıya.:aklardır. Teş- 31 Alman, 69 Ru• tayıarerri. dw,Grül- Hayat pahalılığı gozonilnde tutularak AY 4 _ Gf:Ns:7L~ K- 151 

'çok fareler a;u Uzertnde kalmı• ve rı·ntevvelden itibaren ba 11lryacak olan ?nii<ı, , .. e ... ·a. tahrip edllnll".· flazım'a nıeıııeta, iyi bir terzide djk.U-, ' ' RU:llİ 1358 - l\IAKT :5 

B u~bnJerdc AvtMtraJ)·adan ('ok 

bah~Junu.)·Br. A\.·u ... tralyah. 1 

Jarla l~Jiıler a~·nt t'hl!i w Kktan
dır. Fakat muhit lttbarile nıtıiZM;' \.·e 
M"C"l)ek-rl ı..,kala#JmJ9hr. A\.tJ'ottraJ- ı 

"Mtar lnKiJizlHi:n iwle:t "'e an'ane,.·e 
1 

baih oimutlf'T ala)· NlerJer. l~te ltu 
~ air trir ·°'"'~tralya hikM'.\·t" .. 

birbirlerine ezell bir dU,,man olan gelecek sene konS('rlerl ayda"dört de-ı Eğer atla.n1adt..,t"m, nwıltariı)lerln ınlo; bir elbifte de ı;lydifftleHydJ ki 1 ııiCRi 1358 _ Rebiülevvel 2o 
hayvanlar, diter nıa .. ·naıaı·a aogru fa Tstanbul, Beyoğlu. Ka.dikoy semt- bir gun<k- 178 u~al(ı u('&ınaı;; olmuş- hun oı~un! VAıtir MVALt •z.AJlll 

, _____________ , 1 y!lzmete başlamışlardır. !erinde verllecektlr. 
1 

tur. Harbin b»,mdanberl Ç•kan teb- T.Uıoert GÜNEŞ 6,34 ıo,54 
ÖGLE 13,16 5.31 
lKiN"Oİ 16.55 9,16 

9i: 
A' ......uyal1111D btrl Lolldra.va ct

doer •. ~nıo birinin ta\e.~·~IJe hlt 
ki- .-rır aza otur. Fakat lMM)ka 

taatd••• )·ok. G~et de Uılhap ..,_1"'1 \ 
bir adam .•• 

Git~ıtt o.ı.aatt# 'blr tek tngUtı; \iar. 
G&ııei'4Wloi oku~qr. .\.~t.Wltralyalı 111 .. 

1 ı-nne ıı..r ki: 
- Ben yllb•n<"ıymı. ht:ndiml Lon .. 

drada ç~ yalnız hiMledi-'orurn. Be-· 
nimte ber ber ~ lçmH Ml"liniı:: 

ll\ctltr. .u cm8ln \Crir: l 
- Bt>n ~I l•:mem. Bir defa. tee

rdtııe f!ttitn. Jtottuma ı;-ltmedi. 

S.,ka 111.( ,,·ok. Konuı:kan ~\vua-

trtllyall ~·alnır.hktan pattA'.\·or. Tek .. 
rar l"'l'fllTA! diyor kf: 

•·aba be-Rintl~ hir !ooipra k:-

r 

mt'7 m"iniz? 1 
- Ben tüttin lc:-nıem. Bir de-fa W-

rf etti.m. lfo .. ıanmadtn:ı. 
.\.\1J tralyalı biraz durur. ntluı ·e-t 1 

ctayanama.,;. §'•t trl..liftc hnlunur. 
- B<-ntmle hir parti hlltirdo •Y· 

na.tn&Z mman: ~ 
- ll•l,r, ben hllAn:lo .,na-man1. 

Rlr d<'fa tecröhe f'ttiln. ffo~lanına· 
dım. 11akAt nthnn ''ltkırrta. buraya 
celefıdl, ıminlf' 1ıl18r<lo oyıt2lr. 

- A.fffıff',.lnl7., ama tal°'~' 
kianmıynı~ lttr tele ot;lnnu • öla· I 

"ak:. O tfi dı• rıbette yaJn1 ı hir · • 1 

teefMııe ettiniz 'r h"iln""'""'1nır. 
8F.ıt(J; 

SÖNMIYEN ATES 
Tefrika Na. 18 

Üstadın, bayatı üzer~ne gerilnıiş o1•n 
esrar perdesinin hiç olmazsa bir ucunu 
kaldırmak lçın yaptığım kurn•zlık te_ 
sirını g06lermişt.I. 

.Konuşm""'11, buylilt bır oid<iıyeüe de

vam ett.im 
- Ac&b<ı ( ı..rihl kadıım) deki bU 

aşk, bır hakikal midir yoltsa bir efsa_ 
ııc mi ust•M .. 

Üstad. bir an 
•ola e;di Çatal 
kaydırarak: 

d11ralac>o. 8;,şın hafifçe 
tutan elini y•Aa doi;ru 

- Vallahl bilnıcm ki?. Diı.Ryanın en 
eski kitabında yer "-lan v-e asırlardan .. 
be-ri n}llvarlarca lruJıllnın kafasından geç~ 

tiğ halde h·ç kımse tarafından tck,ip 
olunmayan o büylık a~k m&ecras1na 
inanme.k tazım gelmez mi' .. 

Velevki kendimizi aldatmış bile ol-

""k .. 

Iı 

Gozlerlc! tabağın• çevırd: Çataltna 
•ı'Ça bo.bk alrrkon bir "n clurdu· 

dwa<ıee ;cç!MI. Siınn ailK' ve mu. 

Yazan: ismet ZIYA 

nis ifadesi!e sözune yav•ş yava~ c:iev,.m 
etti: 

- Eger (tarıbi kadim) e bakarsak 
afi<, ilk inoanlarla baflıyor. 

Ben, hemen ili.ve ettim: 
- Evet ..• Yatak o«anızdak! tablo ..• 

Adem ile Ha.vva .. a 

Nil>at, avul"llarını şifirerek """e k&. 
rıt11: 

- Dciil mi ya ... 
Üslad, bu dela gülümsedı. Gözlerinin 

ucuyla ona bakarak: 
- Nihat Bey! .. Size gari.p bir kafiye 

merakı gelmiş, dedi ve sonra ban& dö· 
ncrek sözüne devam etti: 

- Evet efendim . Adem ile Havva ... 
l'k aşk bunlarla b•<lıyor. Fakat bu aşk, 
başladığı ~lbı saa<'elle, bitmiyor. Büyük 
bır felö.kellc neticelenı)or .• Sebep ise 
malüm ..• 

- Yani? .. 
- Yani, lşe ihtiras karışıyor. 
- Reeımde görulcn ,...., •• 

-~ .. 

- Pekftlil üstad. .. Eiıer •<;e ihtira& 
karışmasaydı büyük bir safiyetle baş
layan o aşk, sa~ctle devam edebilecek 

n1lydi? 
- Tahmlrı ederim hantmefendi •.. Bu. 

giin de öyle değil mi?. İhtirasla kirlen. 
meyen ve neZJ&hetlnl muhafaza eden 
hanııı şeyden zarar görüyoruz, 

ü'etad sustu. Gözlerim Nıbada ka.ydı. 
o. bU sözleri hiç işltmlyormuş &•bi onün 
deki :.neme(:e ci'llmıştı. Ben de biraz bo
calamtştım. üstadın, bu kestlrıp aihı:· 
söıler karşasında onun esrar pcrdesint 
nasıl kaldırmaıa çalışacaktım. M,aama. 
fih SU611lak da istemedim. Söyleınctc 
başladım: 

- Tabiidır ki çok hakkınız var ÜS· 

\ad .•• F•k•t ;htiras da ~k kadar ezeli 
detll m17., 

- Ezeli ve ebedi. .. Onun içindir kt 
ifu;anlar, yaratıldıkları gündenberi has
tadırlar. Ş)f'a bulmayan hasta ... 

ü'st<ıd, k- bir sükı'.ıtian soı'l<"a ııii,ü

nli tamamladı: 
- Nitekim, bunu Allah da biliyoı· 

Ve he-rAaldc kullarına acryor. Ademle 
Havvayı cenneti.en kogduğu fuıide bu_ 
gilnkü insanları dünyadan koğmuyor. 

Nihat, bu defa bjr cevher yumurtla. 

dı: 
- Koğa.:ak yer bulamıyor da onun 

lç->n • .-
Nıb;ultn lıııu 9iıLJıe!'f, idadın da loıı,;ıl• 

na gtlli. Gürültüsüz bir gülüşle: 
- Bravo Nihat Bey ... Bu [lkriftize 

ben de iştirak ederim, dedi· 
Üsladıı1 hayatını saran eşrar perdesi· 

nL açmağa muvaffak olamamıştın1. Ar. 
l k daha fazla ısrar edemedim. Bu aczı .. 
n=ı 1 tistad da h\s;elmiş olacak ki, mev· 
zuu meharelle değiştirdi ve konu:;ımala
rımız muhtelif mecralara girerek yemc-k 
p;k neş'el bir surette )endi. 

Sedef işlemeleri parıldayan saloncı 
girdlg:miı z..aman, gözi.rn hcrşcyden ev_ 
vel piyanoya iHştl Bu aloikam, ü t.adın 
gOıür.dcn kaçn1adı~ 

- Eskıdir c!endim .•. Çok eski... Sul
tan Azizin zcvceler:ndcn biri, büyük 
valideye diiğl\n hediyesi olarak &ondcf' 
mlş. 
Dayanamadım: 
- l\lüsaadc buyurur musunuz üs .. 

tad~. 
Derken; orun ccvab 1 nı beklemeden 

piyanonun kapa@;ını kaldırdtm. Mus'.kiyc 
karıp zaafımı gö~tcren bir hararetle par. 
maklarımı sür'atle tuş!ar üzerinde do
laştırdım. 

Üstad, memnun bu tcbe ümlc bafü-
çe eğ;jdl: 

- Çok isabet oldu ki, piyaıı.o snl 
cezbettı. Yoksa ben, bir parça çalmaı:ıı
zı rıca edecektim. 

Oedı 
Galıba, ı.ır..., ıa..aııd>m: 

A>lıtıFt-..r 

AKŞAl\1 19,40 12,00 
YATST 21,13 ı.~· 
İMSAK 5,50 9JO 

[VKôı~!LI 
lspanak köftesi 

B 
uglinlorin en hol oebı.,.i lı'' 
panal;. ohlu. Karlardan ltf'I"' 

tt"nen tı•praklardan taz.e taze ~~ 
l•panakl.a.r flskırdı, bütün J.ı;ı14 li11 

. . ·-· ra.,ul.)C, nohut yemekten u naa,n ft 
~anlara yt>'ll eühbc .. tut• bü.rüııeP tt..,.. 
Jlızır gibi ycti~tl. ı.,ııanal\ \lir ~"' 
türlü pi.,e-bllir.... ufak et l'ars·;1l;l.1"1 ııf". 
pirlnt;li burapisl, so\'anl:ı k:tl tıt11 tt· 
et yenı<"klerr ~:anına ko:\ mak it,·lıı 1'11• 

1 l- • c ' rCbl o ur. h.a\'unnanıo u'lcrnı · d' 

muı·tad;ı.n göınlek yapılır, JçillCI 'ı.ı• 
ınurta. kırılır, blr de köftc:-i otut• 111• 

te ben bugün l~panak köft<-" .. i ,.·art.il" 
J,ı•anahları haıı;ludıa1, u1akinı"'1eJI .,,. 

• • • çlrdın1. 1\·h11• yunıurta kırdnO. t.ı ı .. ( ftEr 
ber ho~·anık )·oprdun1 ,.e ~o~· 
yaptım. Uoa bnlayarak kr:tllr~ 
Sofrada. üzerine biraz Jutrd:JI toÜ ~tt" 
yedik pek lenetıl kli, Bu yeıt' "'" 
•oıua bir <le petak~ ~~ 
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D!J·tI·•1J9Jl•lill}ff.(tf :O:IJ;f !JJI BAŞMAKALEDEN DEVAM 

Askçri durum 
1 

Atina Helediye 
[ı.b•a'\•u~;.AN l ' Reı·sı·nı·n rı·cası uydurmuş bulunu~Ol'UZ· Dıl mızc 

ll"I 1 batmak surclile bunlar bizim oz 
malımız olmu« ve eskı 111şlkle. 

------~~--~~~~------------ w 

Dil inkıiahına 
dair düşüncu.ar 

(Haı;ı ı incide) -

k ? A r nl tamamllc ke erek b iz m lisa· 
Sovyetler ne yap_aca nkora Belediyesi, Atina Belediye Reisinin nımızn. ılhak ednmışur.n 
JR\ oğu rephC51nde Alnınnların d 1 

l!:dl bu tııılııır sonunu doğru bü- yardım talebine mÜspef cevap Ver j Ziya Gökalpın çok dogrt1 ola· 
1 

J iik "'r tııarrııı.a ı:ırı~cklcrlnl \ c Ankara, 6 (Telefonla) - Buglin bilhac:sa ıda maddeleri göndermek rak ileri surdi.ığu bu ilhak prens • 
l"o,Jet onhılarını .Hu; ııJlarında im· f toplanan .Ankara Belediye J\lecll. suret le yardımda bulunmasını rl. P nl kabul etmezsek )OlumuLu 
hH etın<'k 'çln bil~ ük mcHlnıı ınuhn- s nde, Atına Be ed ye rcııtliğirdcn ca ediyordu. sırabıllrl.-.. O zaman Tuı k• d lın 
r"hell'ri Jnıın<'uklımnr b ltün dün: ı gelen b .r mektup okunmuştur. ı Ankı.ır Belediye Meclisi, bu r • bir halk d lı t\nlıne koymnk \'C 

hlllJor \e nıl'nıklu 'tlekl13or. Atnerl- Atına Bcled ye rcls bu mektu· cayı kabul etm~ ve Atına Belce\· ekslğ.n', dlızcnınt tamamlamak 
kan lmyn:ıkl:ırı. Alııınnların bu ınak- bunda, Ankara bclcdlycsındcn, ai· ye memurlarına gıda maddeleri yolundaki gUzcl gayelerimiz! göL· 
;.utla crrhe'e 4 mll•on ıı 'k =. den kaçımamız ve dil n ııheng nl 

• J s er J •ıı;· leleri efradı ile blr1.ktc 1500 ü bu- gonderılmcslni karar alt na almıf-
clıklıırrnı 'e hunun J arı~ıııı merkez \'e zevkıni bo:mıamız tehi kesı 

lan Atma beled '"e memurlar na, tır. a d ke..;,lııılncle Moı.ko\'aJa karşı torıla· • v r ır. 

dıklıırınr haber \erlJ or. 

1 
1 Bu müsbct neticeye varmak için 

l"akat bu leni, bllJilk rırtın&JI Meclı's m!~zakere erı de iki şey l(ızımdır· Blrlncısı za· 
Ruslar nasıl kıırşıhyaeaklar, yul· Lt rarlı bır tuassubun önüne geçmek. 

( Resim!e Röportaj 
3 

Hindistandan 
beklenen 
haberler 

l'aı.ıın: l\I. il, ZA l 

iııdhlun, ılcıııot.r11sJ rrııhc· 

,,fü. 'ilin er arasıııda bir 'ill 
\fi': me~dnnı h.ıliııl almıştır. Jliııtıı
lerlrı J olu ı;elııırler'ni 'c ingillzl rlc 
henıhc·r k!'ndl toııraklnrını dııııoııl..l
ra kar'!'ı mtlclatun) a rnz.ı ohıınl rıı ı 
temin lçiıı n. Hoosm elt Nehru•,a 
lılr ııı~aj gıiıırlcrııı.-klr kulıı aın~'I 
lfindl,.tann hu,.usl bir mıırnlıh;~ 
) ollanııştır. ( ınlller de elt.lrn gC'lılı 
ğl kııd:ır dil diıklııı duru~ orlar. nu 
ııu knrı:ı 1'111ner reııJıe,.,ı ele fın;;ıt. 
tun lstlfad" <'derek lııgl}l:t.lerl atıııa· 

1111 \ e Japonlarla birlcşıııcslnl lllıı
ılbtuna tıt\slyt• edlıı duruyor. den hazı~lallıklan kun·etıcrle ,.e 

1 
Ur. İkincisi de eskiden bildiğimiz 

nıliıtarruı tertthah 111' ııllsıl bir hare- - - bnzı şeyleri unutmak ve bunların 
kat planı takıp ecıccekıer, ııu pıan Mülhak bütçe ile idare o'.unon dairelerin 942 zihnımızı şaşırtmasına man oı. 
giilel 'e mıtaca olsa da acaba tatbik ki k k b 1 d d 1 maktır. 

Dlin Alıdıırrnhııııın Nl;'i'lllaıı'ın hlr çocıı~ınnn ıliinya~ a gPldlğlnl hnber 
\Crmlı;;Uk. Resimde tallh!<h: ''a\rU\ 11 ıınn~lnln kolları nrnsıııdn görıı

~ orı;unuz. Zavallı J1l\ rurı;k şlı~dlılen b11b:ısınııı suı;unun .l üklinU 
taı:ımağa ım,ıllıtı. •• 

~·--~~~~~~~~--~~----J 
l~lrı hr11batlığı şııruılndır ki ıı:n ıı 

on duk:k:nn bırakılmıştır .. ~oıırn 

Jllnıllstan, ilk bakışta andığımız. 
gibi bir ıııenılf'kct tlf'ğilılir, nüfu~u 

A' rııpn nlıfu,.,una 3akııı gelen bütiırı 
bir kıtadır. ('.okluk hııllnde olan l\lc. 
<'Usllcr, bir tek nılllı ilindi t~n dl'\. 

lr.tı i"UJ orl:ır, yetmiş M'.J<lı. ıııllJ on
luk bir azlık teşı,n l'clcn müslıimaıı
hır ise l'altlstaıı adlı ıııiıı;tak l bir 
ıle\lct kıırıııaj;'ll, l\nn:ı'ii llınanıııd,111 

bllfndc etmrğe \e çokluk halinllr 
oldukları ~·erlerde blzzıı t lıUlülm 

l'dı•hll~kler mi? yılı büfçeler:n ~e değj-j i O U e İ1 İ ı Zararlı taassup dedıf:lmiz şey, 
Ruıılarn ihtimal 'e faraı:IJ e hııdu- Ankara 6 (Telcfonlıı) - BugUn •umum müdUrlUğU, hudut ve sahiller şark tarafındOn gelen şe.} e ilvcy 1 gilizler hava ılıınıı a-:mamak ~arttıe şöJlc cc,ap BUyUk Mı'ııet Meclisi saat 15 de top- sıhhat umum mUdUrlllğU D39 mali evlat, garp dıllerındcn selen keli· 

H'rllN)ilir: lanmış ve ruznıı.meslnde bulunan bır yılı hc ... abı kat'lsınc alt mutabakat melerc öz evlüt muamelcs etmek· 

S<nJet harcklıt plılıııııın d&Jana- çok layihaların mUz:U<eresln, yap- beyannamelerinin sunulduğuna dairi ti~. Bu aykırı muamelelerde kotu hu" c um 1ar1n1 
c·atı flk e"ıtı>, Alman • ıso,·yet har· 1 mıştır. ı Dh·anı Muhasebat riyaseti teı.kercsi bı~ ls.~ldadın tesirlerini sezmek 
hinin llH2 de bltııı~Jne mfınl ol· Devlet Dcmiryollaı ı \'e 1 m ııları ile bu umum mUdllrlUklerin 939 mali mumkundur. 1 
maktır. :\fUttcfıklcr 19il3 sene51 l~ln ıf<letme umum mUdUr!Uğil 911 mail yılı knU hesnbı hakkındaki kanun w H1.1yır, bizim kendi mılli varlı. k 1 d 1 
hli3 llk funlllN beı.llyorlar; bıı Umlt· ;):Ilı bütçesinde değl~kllk yapılmnsı-1 h\ylhaları ve devlet ha\'a yolları U· ~lmız ,:ar~ ğ1''ııydatı gbrdU{:Umilz s 1 aş t 1 r 1 . ar l 
wr lıa3,Jıtcn dl&d<' h~aha kitaba na dair kanun 11\ylhası konuşulurl<cn I mum mUdUr!UğU 90 mail yılı bütçe- r ş~~ ı a ı _ımız zaman bunu ta-

"' h kik mamıle kendımıze mal eder tem· sı,.Rr a atlcr olduğu için Ru lar bazı nıUnak qaJar olmuştur. sinde münakalr yapılmasına dair ka- sil , 
1 

• • . ' . Londra, (i (A.A.) - Almnnyada ve 
lııırhı n1.atarak ID43 ~ sağlanı çık· Neticede kanun aynen kabul olun- mm lClylha.cıı da mUzakcre edilerek l \ e lhıık ederiz, Mıllı ölçUler • . ~ondr?., 6 (A.A.) - Haber \'erıl· Alman işgali altında bulunan mcmle· 
n11~·11 gaHel ed('(•elilerdlr. 'Bu :!>!iğ· du. kabul olunmuş ve çarşamba gUnU ~ z o ka~r sağlamdır ki ne gar. dığıneİ gorc, pazar • pazartesi ge- ı ketlerde yapılan baltalama hareket-

Avrupadaki 
sabotaj 

bi ançosu 
laınlıl;; dört ~Yt" ba!llıılır: Bundan sonra Bede:ı Tcı biyesi u- toplanılmak Uzere celseye son \'erJ- a, ne şar a doğru bir zaaf duy. ccsl ngılız Jıavıı. kuvvetleri He ,,,. d ki t fsllAt lın 

ı R d ı bil l' mayız. Garptan gelen nice kötü nanl''-'e c:lddctl.i bir hücuın •·ap;nııı.· lerı ha.Itkında aşa"'ı ıı n a • - us or u arının J ık kı;.nıı mum müdUr!UğU, devlet hava yolları 1 mlştlr. " " " t 
l'lde tııtuhıuılı, 1 şeyler var ki garptan geldi diye i lsrdır. Hücum edilen daha ba ka mış ır. h' 

11 
bU -tık elelttrlk Cabrl· 

2 - Müfılm anayl nıerkf'ı.lerl el- , 1 r l' başımıza tnc etmcğc razı değlltz, hedefler arasında Havre dokları, Forbac d ) t I d k ll l 
de kalıııalı, r ı t k şarktan gelen nice iyi ~eyler var 1 Gnone Rhore fabrikası vardır kası bir «kaza> ne ıces n e u anı. 

3 - Mrıttcflklerln ~anlıma d \8111 Bas - A 1 ~ z a ş a r 1 ki şarktan geldi diye hor gormcğl Bu :fabrika düşmana nit tayyare mRZ bir hale g.e1:4"ı Grıı;~~g fabrl~a-
etıııeıoı 11'1ıl .. ıınal Buz denizi yı:ıllJ1e ar bl a I' b ! hatıra getırmeyiz. Getirirsek çok yedek parçalarr \'C daha başka sının atölyelerı r. r. 

1 \t't'I ar da-

renu11 Kafkas yolu nıuhaCaı.a edil· (Başı 1 incide) ııı•ııı . .. z, . rp malzemeleri imalı mcrkezı o- ciddi hasarlara uğramıştır. Bcrlln 
---, hala ederı ha . sındıın çıltan bir )angın ne ces n e 

meli, · (Ba tarafı 1 incide) (·) gıbi 
25 

• istıklal diyoruz. Fakat bunu lıı.n Paris yakınında Gennev Jlicrs . . • 
'' - ..,o,yet idare \e 1e~k1Uıh bo· riben 40 bin duşrnan askeri öldur. sara uğr~~~nv!a;y:~:sı ada~: ,ha: yalnız siyasi bır manada alırsak 

1 

de bulunmaktadır. ~ıv:n;:1~~t!~:1:~)~~ ~~: e~~:~ea:::~. 
ltılnıuıııalı. . müşlcr ve pek çok. mik~Rrda mal· ı rcsı muhtemel olarak m nı )ya_ :·e dl~de ı_stiklal, içtimai idcallerde Pazar • pa~ar~esl gecesi yap lan ena':ında lnfi!Aklar olmuştur. 

O hıı.lılt", Hu~ınr katı neticeli bU- zcme iğtinam etmışlcrdır. 1 m,,...1 tahr P edil ıstıklal gıbl tarafları ihmal cdcr· ı hareketlere lngıliz hava kuvvet. rlk k ad ,...
1 

, s as ndn 
'tık 111 .... 1 -"- ı ... . . 'il• r. . 1 . Çelt0slova y a u r gre\ e n ı 
• u .. ır"·"c ere ... uıa..,maktan ü· Londra, 6 (A.A.) Bugilnklı, Va . t sek ıstıkJ31 mefhumu yarım katır. erınc mensup 300 den fazla bom· . 
kınıwakl:ırl'lır; olnak bir mUıtataa, Sovyet öğle tebliğinde, dün gece Nazı:ıı.~gı~nbl'6 ._<A.A.) - Harbiye İkinci nokta, çocukluğumuzda ba tayyaresi refakat ctmişt r. Bom 19 tçl kurşuna dızılmlştır. Bu .hAdl· 
ilaha ılof'rıısu !"\ kulr.ey~i altada h!r esaslı bir değ clkllk olmadıgı bil· F'ili 

1 
e Dığ~: mektepte ö•~rendP•imlz bazı şeyle· ba tayyarelcrinden beşi iisler1ne r;enın cereyan ettiği Skoda fabrıkaln· 

n\•aı ı ..... " P n er· unkü paza ,~ .. 0 ti 
• ıııns ııt .... ı J1tııat·aklıtrdır. Fakat dirilmekte ise de Moskovadan \'C akşama k d B t , r gunu rl tamamlle unutmak ve kellmclc. donmcmı§lerdlr. Ayııl gece Jngll z rında baltalama hareketleri gittikçe 

hunu a' lııl"('a m: tmak klıı h<ıyuna Beri nelen gelen haberler doğu cep mızın sa a ark 9 Ban daki haltı. r tıpkı yeni nesıl gıbi karşıla- tayyarelerinin hücumuna başlıca çoğalmaktadır. 
arazı tf'rkeıll'llıeı:ler; böyll' bir ı:cy hcslndckl muharebenin her tarafta bır sa alı m

1
cr ez boyunca §fddctu maktır. Mektep, mektup kfıtiıJ hedef teşkil eden yerlerden b rlnln 

~ ııparlars:ı 11 "-RntBn miıttefiklerln v ş o muı;tur Blltaan'da ve • ' Brno'da elektrik fabrikaSJ ile silfılı 
rd artan b1r ölçudc devam ettlglnl, Corregid 'd b 

1 
· kitap gibi bazı kelimeler blz<ı ra· d e Kolonya olduğu haber veriliyor 

.\A ııııındaıı bt;,ımütıııı mahrum kn· So\'lCt ve Alman hava faal yetmln 1 zın dl or il ' du .unan kı1alarımı· hatsızlık verir ve ecnebi bır asıl· fabrikası bir inCilfı.k netict.' inde haısa-
lah'llrlı>r. Zirn Alman orduları Hazer j kış aylarında yapılabilcnlere na-1 mıya dıru~u cıdldıdlr v~ ciddi ol· ı dan geldiklerini hatırlatır Çlinkü Bomba d OV O Sl:il n ra uğramıştır. 
tlr-nb,ı şiınol kı~ ıJnrı • Ku"bl .. f'f _ k d h . b 1 e-. am c yor. Du§man şid. . ' 
Vologtt h t ~ • zaran ço a genış r n sb<?t cletll bir to . nasara, yensuru dıye sıyga çek· R d k' k. I . Fransada 190 seresinin son nyln-

a il tına \Drırlarııa, ıılnıııl "e gö terdiğını anlatmaktadır. 1 b' k pçul ateşJnln yardımılc meğl biliriz. Yeni nesi] ıçin bun- usyo o 1 a 1 s erı rında 74 dökümhanede bnltnlnm'l ha-
<'P.ntıp Jollım tamarnııe k~İımıs 'e Cephenin merkez ve şimal batı h1u.~ce ·a~~11 ylığı mışl fazla m iktarda 1 lar, aralarında lııç bır nevi okra· (Başı 1 incide) = reketlerı yapılmış. harp malzemesi 
Ru .. ordulan ıııühhn n •Ji merkeı· k · 1 1 d k . um "' a arını lcri sürerek sid 
l~rlnden hlhbi.lttln nı hrum 

0011 
rek ·esım er n c ara muharcbesı ş'd. detıı bir 

1 
ade h' ~ balık bulunmayan nyrı ayrı türk· da~ilc iki Turkun suc ortaklığlle yük!U ıs bin "agon tahrıp edilmiş, 

Orallara kadar atılını<ı olur. "'ıı hal- detJc devam c.'lmC"ktcdlr. Sovyet 1 mı tı D p y ucumuna kalk. çe kelimelcrdır. Bıznn için de öy.1 müttehim bulundukları Ankara 30 cephane deposu ha\•aya uçurul
<tr ltııslnr- anenk mahdut bl; derin- tcblif;lnin bukUn'kU ekinde Kalıntn ka:a:· )ar u~an b~zı ufak, tefek le olındıdu•. 1 davasmı tC!lkıt ediyor ve dıyor ki: J mu9 \'C 184 trcı yoldan çılcarıl ı tır. 
ilk lçfıııte o_)ııak mlidafaa Japrnak keslmlndc'k duşman h tlarının gc· zan la~ın ede etmış ise ~e bu ka· Dilimize yapışmış (Icvknlı.ıde) 1 trİstanbuldakl Sovyet mUc"scse- Rouen'dc bir ccpbanc treni havaya 
zorundadır! r. Hele cenup ccph~ln- rıslndc çetelerin :5 kasabayı aldık· yı ~rı kendlı;ıne ağır ınsa.n. ka· diye bır kelime vardır kı bir tur- smdc çalışan iki Sovyet vatanda. uçurulmuı,ı, istasyon \'C hııt cıddl ha· 

1 ları ve tahkım ethklcrı blldlrıl P na mal ilduğu znnncclılıyor. 1 . b d k t 1 B k şının Pavlof ve Kornllofun, bu işe sarlara uğratılmıştır. 
de ~anı Doneç hın-uı~rnda çok geri mektcdl • Geceleyin dClşmn k tal B u un an ur u amıyoruz. u e· 

1 cakllcııl4'--11er; zira ilk saflıııda Ros- r. taan'ı n ·ı arı a- lime eski nesli rahatsız eder, çün· hiç karışmamış olmn arına rağm~n :Macnrlstıında en bUyUk fnbrlkalar-
Çetc muharebeler.nin simdi bun n doğu kıyısına asker çıkar. kü .. ü .. il f' k tbl ~ keyfi olarak mahkemeye sevkedıl- dan altısı baltalama tıarekeUerı netl-

tot'u ka~ l:M'df'rek .Ka°'as petrollerin- da iki ~ m ıya teşcbb ... t 1 1 d. k goz on ne 11 ev » g , t>rnp 
den mahrum kalııblllrler. n evve ne nazaran daho ~enlş . .. . . us ~ m li el' ır. As ·er hani tarifi ibi, «fıdc» gıbi ayrı mış olmaları mazeret kabul etmez cesinde cfddt zararlara uğramış Te-

ölçüde yap ldığı tnhmln rdllınek ;) uklU 'c 75 mıllmetrcllk toplarla k 1 g b k' 
1 

bir harekettir. teny cephane depolarında infl· 
nm..ıar Lcıılngrııd glhi t\11r.1kou- tedl Al 1 .. silahlı top t ğ ayrı ·ısım ar ve unun es ı yaz 

~ ı da 'Crnıek istemiyorlar. Gortilü- r. man arın blitun kış clie· b 1 çumuz aç ı ı ateşle du· ile ohın çapraeık lmlfisı gel r Hal Bu Sovyet vatandaşlarının «sui· 14.klar vuku bulmuştur. 
)or, ki hıızı önemli nıerkczlerln, r.ınde tuttu'klnrı onemlı bir dcmlı·· ı ~ardan bir çoğun~ı batırmış, uk· buki yeni nesil için biot ba~lt bl; kastıı işine karışmadıkları bir ha- Yunanlstanda Drama ile Saray 

~olu şehri olan Brlnnsk şimdi .ıde- k lcr-i yarı yol.dan donmiyc mecbur tu"rk e kelimedir ki mua en bır klkattir ve Sovyct vatandaclarlle arasında asker taşıyan bir tren yol· 
\'arılıııı )·ollnrıııııı \e ekscrl)etı Ru tıı R t ı etmicotfr Hl b ih ç YY " 

us çe e eri tarafından mulla " · ç r raç hareketi yıı- 1• d'ı lamık temasta bulunduklarına dair iki dan çıkarılmış \'C yüzden !azla asker halkı ilf' mesk(lıı araz.! hölg-ek-rlnl l"fJll • pı1ama t DU mana ver r ve ı manasını 
&ara mıs b r haldedlr mış ır. ııman kayıplarının ·r d d bi "dd ti bl müttchlm Türkün iddiaları da pek ölmU~tUr. 

ınııı, tazıı dolıtJ'lslle Rll!!lıır bll3 ilk BC'rlln, 6 (A.A.) St~fa ı· :Vilksek olması lht mail vardır. ~= \~a~ı~~ r şı c • r vuruşu hakikate uygun değildir. Romanyadıı. Kruyova civarında vu-
rne~'dan ıııuhnrehclerJnden sakın&rak Alman umumi karar,.""'-h•nnın . teb Japon ;eınUeri BenıaJe körfezinde ku bulan bir şimendifer kazasında 
ınGt d' ı ki'- ı B ., y i Ne Ankara mahkemesinin taraf. ema nen ger \.-"e n:mez P.r. u llğ nde czcumle .den lh•or ki· en Delhl, 6 (A.A.) - Rcutcrlıı 72 Alman askeri ölmüştUr. Itnlyada 
~enıa ı• ı L ı d d -" " · b idi dlT•' Dıllmize dlizen vermek irin ,.a. sırli"I, ne de herhangi bir sebeple •·" .mı ar, en n~ra or,mıun· Du~anın de u c<>pllcs1 de yap- r tııne gdre, aralarında tay. "' J ., cruıtelvctrano ile Alcamo arasında 
dıı, l\to,.ko'lı " Ro!>tof bahsınd ki t ı h yare ı b 1 pacak işlerimiz hudutsuzdur. Ka- hakiki mücrimleri g zllyen ve b ş· 
bC\l ıgı mcvzı ilcum1ar, puskilrtül· • , • gem. sı • u unnn Japon deniz ka mücrimler lcnt eden şikayete!· vuku bulan buna 'benzer bir kaza ne-

elerdc ~aııl ı.-lnıdl bulunduklar, muştur. Btrk ç gün si.ıren Almnn ku\ \ etlerı halen Bengale körCc· ide bRkımından, tabir ve kelime liceslnde 135 Alman askeri ölmUştür. 
rtı .. \~.UP.rde Alman taarrurJarıııı nl· taarruzunun sonunda zinde hareket yapmaktadır. Dii"· ·onkımından istikrarsızlık nın gayretleri hiç bir kıymet tfadc 
hıı\ t merkez ına h ,, içinde· etmez. e lSO • 200 kilometre derinlik· kesımlnde 69 h 1 n arp ge '] ı t ı ltr ı.... ma a lşg edılmic. .. mı er ve ayyare erı yiz. Aynı mananın türlü tilrlil in. 

n;llıl karşılamak \C kırm:ık Ur. ,, nı~ttefik tican~t gemilerine kar~ı Ankara davasında, mescl11 tah-
7.oıııııdıtdırlıır. muştcrck taarruzlar yapmışlardır. cellklcrini ifade lçın kullaııılacak kikot dosyasının rusça tercilnıcslnl 
lıı~lar bu ki, J;'ll',~n "ene 3aptıl;;- İngiliz - i~a lya n esi-le r'ı Japon g-emi kayıp·ı ırı kelimeler hal>:kır.da uramızda an-' :ılmak g'bi Sovyct ıniitt.ehlmlerln 
1 ,.: böıtılııtarna 'ı"tcmllıı buı:ıuanıaz· Vaşington, 6 (A.A~) Japon laşnıa kurulmamıştır. Ht•r birlmı· en iptidai haklarının lhl~I edilml~ 

(Raşı 1 lııl'ldıı) •-ıcı B 1 bl k tı • ' ~lıı bir ıııüdafaıı onl:ın faıla 1 ri d ahrlyesi muhnsenıotın başlangı. zın kendimize göre . bir lısnnımız olmasının da ke.ın h ç r ıyme 
ilPazı 1 e n en uzakla.,mış bulunduğu d 
~fer Ucırı.ınl' mııdıur ııtmtştJr. r.u böyle bir hareket insanların ~ .. ~~ ~ındanberl bilyük Okyanusta 56 vardır. Okur yıızar bır adamın ana olmıyııcaktır. 
""'Ilı. ~ı U7.tın ri<'.atlerde h\13'ı\k fern.hlandınyor. Bu bakımd 

1 
arp gcınlsi ve 76 yardımcı gemi ı dilini lyi<:c ynzmıısı tabii bir şey ============== 

,., urı r '\ıırıtır. 1 1 nn z. kaybetmiştir. o]dugu halde bizde maksııdını ya· deki içtimai bağların en kU\'VClll· 
<>ıınu m r imanının Myle insanı bir ha-

.,...._~1 11 için nuslıır, 3a lı rekct te- k t h zı ile açıkça ifade edebilen okur sidir. 
·rc•JO I; U re c e sa ne olnınsı bitaraflr""ımı- 8 1 H b 
•16 nll elde tutarak taarru1Jara h b U gar or "ıye yazarlar lstısna halindedir. Bu b,.,..1n blrlcştirıc vaı:l!csını , ..,,il zın mu arlp devletler iç n 

1 1 
., 

~ 111 etınek \Clll bulunduldan bakımından da ne kada'r knsan ık 1 N n.ı sahasında ş'ddctlc lttLlın o. görmesi llızımdır. Bir neslin d .li· 
,.,_11"1"ll ı • d ıymct11 :zırınıı beyanatı ı~ ı d yır rinııı eıı liboren nıuıı~·yen e· oldııgunu belırtmcktedir. 

1 

Jan düzeni kurarken elbette yeni nl bırdcnbırc d bcr n en a • 
ııı le lf'r lı;:lııdc Zil) ıf mlidafaa J'ap- Jng-illzler TUrkl\enln t (~tarafı 1 incide) X kelime ve tabirlere de lhtl.) ııç makta muayyen hadleri aşmamalı. 
~l<ı Şıktanııdnn birisini J.-ahul ede· ,.0 k h 1 ka""'ıl . 

11

1
\Aso;utunu Bulgar milletinin bugUn bir tek vardır. Fr.kat bunların cinsi; dilin dır. 

rdır ı• ~ • . ., ıJor ar dU U 
ıuıı • •U flefer Jtus nıUdafaa ı- Londra 6 (AA ) Lo ş ncesı \'ardıı·: Bulgari.stnna iade ahengi ve zevkı bozulnıadnn tem. 

llıuk t ı · · · ndra si dl 
çUde n ' taıırnrllarlıı bil.) Uk bl· st mahfilleri Inglllz ve It~l •a ya. e len toprakları mulıafaza etmek. sil imkfınını verecek yolda olma· 
lfatt ~lcnOC'.etı Uıhmln edilebilir. ıerlnln mUbadeleslnd ~. n esir- Eğer Bulgar milleti, silaha sarılma- lıdır. l\1"ktar da, vasati bir ok uyu· 
tı b Mare,:ıı 1'1moçenlıonıın Vo· yardımır.dan takdlı 1e ba.ı: klyenln 1 ğn davet edilecek olunıa bu, mUnha- cunun muayyen b.r zamanda ha. 
ıa ırtr~:=.:;·~-ı lf'nldcn bir taarru· Brjtanyn. harıclye n:zırh sedlyor. sıran memleketin ve memleket o.:\'lAl- zım kudretini aşmam!llıdır. Dili. 
Gc~~ " ullc nıUmkUndllr. sözcUsU deml.ştır ki· «M S'ının bir Iıırının lsUl<balı için olacaktır. mlzc yatmış, uysal, tatlı, kcr.di 

Amcrikada 40 
saatlik hafta 
kabul ediliyor 
Vo~lngton. 6 CA A.) - Gelecek 

haftalarda kırk saatlik iş haft.rısı 

hakkında müzakerelerin başlama. 

sı ihtimal dahilindedir. 40 saatlik 

haftanın B rleşlk Amerlkadn ka· 

bulü bu harbin en bilyük h{ıdlsc. 

lerlnden birini teşkil edecektir. 

İngiliz harbiye 
nazırı dedi ki : 

ürnıeğe taraftar lıulunuyorlaı'. Ku
rulacak dlt;-ı·r Hint hlikfınıc1'f'nle 

bir federn,.,yon halimle ınUdufnn glhi 
ıııe cldcrfo meşgul olııın~ ı belki ka
bul edc·ceklercllr. 

l\IC('u.,ller neticede bu prcıı'>lpl 

:kabul et eler bile nrall ıneselderl 
kolay lmluy halledilemez. 
Diğer taraftan btlklal ]ırt'ııslpi

ıııln nasıl 'e ıır ıııınan tatbik t-dllc

ceğl 'o müdafaa fo:lnln na"ıl l olu
na konulacağı lnglllzlcrle derhal 
lııılledllnıeı.1 1.ızım gelen bir cl.ı\ n
<lır. Ru el.hanın hal şekli Julıırz 

Jllndlstanın akıbetini \e Brltaıı3a 

imparatorluğunun yarınki ruhunu 
tııyln etmekle kalınıyııf'lık, blltllıı 

cll\nyanın glcllş.1 'f' yıırrnltl !ılenıln 

kurulm;u Ur.l'rlmle ııclt mlttılııı bir 1•'· 
lr bırnkaralttır. Bu it.harla buglln

lerdc Hlndistandnn gele<•f'k hııber

lcrln htır tarafta mf'rak 'o lıe~e
('anla beklr.nmesl çok tabiidir. 

Molotof, Japon 
elçisini kabul etti 

Moskova, 6 (AA.) - 1\1. Molo· 
tor bugUn JnPonyan n Rus) ) en 
büyük clçıs1 M. Naotakesato') u 
knbul ctmıştır. 

Bomba hadisesi 
( Ba' tarafı l :incide) <"'. 

dınlcnccck olan llmme sahıtlerın. 
den, bugiln görüştilğilmUz Toros 
oteli katibi Bekir Seyfettin Sarı· 
oglu, ayni otelde müstahdem llllhl, 
kapıcı All Çeliğin söyled g ne mı· 
zaran Ömer, Toros otelinde tam 23 
gün kalmıştır. Ömer bu muddet 
wrf'ında gerek mi.ıstahdemlerlc, 
çcrek otel miıştcrllcrilc gayet lyı 
geçinmiştir. Haddi zatmdn n~el 
bir adam olan Ömer, ot.el komşu. 
larlle gayet az konuşmuş, dahr.. 
çok gazctclcrdckı bılmecclcri hal. 
letmcklc meşgul omuştur. Bazan 
tavla, iskambil oynamış, bilhnssa 
kcnd sinden büyük yaştıı. olan otel 
sakinlerine bUyük hurmet gostcr· 
mlştlr. Niçin Ankoroya gcld gınc 
dair sorulan suallere Ömer, dalına 
şu iki sebebi cevap olarak ileri si.ır
ınilşlür: 

l - Hasta:> ım, burada tedavi e
diliyorum. 

2 - Ankara Hukuk 1''akültcsınc 
yazılmak ıçin evrakımı tak be gel. 
dim. 

Ömer, siyasi kanaatlerini h<-rkcs 
ten o kadar gızlemlştır ki hattiı b r 
akşam, otel mlsa!irlcrı arasında 
yapılan siyasi bir milnnkaşaya kn· 
rışmnmış, sadece dinl<>mlş, ileri sU 
ri.ılen tezleri ne tasvip, ne de rcd· 
detmlşt r. 

hıaıınıı ene ordulur gruplarının le öğrendik .ki cslrl~r de~rn~unfyet- Millet, lmkln olursa ş11ndlkl mu- halinde kelimelerden mutlaka pa· 
• llor, ~u~llrdllğlını1 ı:r !\farcı al \'oro- g.ltcrrnln der n dostlukla ~a esi ln- harebeden insanca fedaktirlıklar yap- saport ıstcmek ve yerler ne kim· 
Ctrh,in ·, ~l!ııl 'c Şnııoşnlkof <'ephe lundugu bir devletin kara ğlı bu- mn<lan sıyrılmayı bilir. Kralın siya- senin anlamadığı kcllınelerı koy. 

Bu ,kt prensıp ölçli olarak ka· 
bul edildikten sonra dil ınkıllıbı 
muvnzenelı gidişinden h'ç şaşm z, 
O zaman d.Ln değişen ruh ve zr\'" 
kine uygun kelimcl.r.rln ;stı!ası 
zahmetsizce olur . 
Tıpkı insanlar arasında olduğu 

gıbl kelimeler rasındn da düello. 
lar, iistiinliik ddinları eksik ol
muyor. Mesel~ ehcmm1yet kclı· 
mesl önem kelimesinin karşısında 
yarışı kay'betmeğe mahkumdur. 
.savaş., harp kclimesilc boy öl· 
çllşmektc zahmet çekmıyor. 
(Vaziyet), duruma mağhip olmu§. 
tur b le ... Nizam yerine ~dUze:ııt 
demek ifadeye can veriyor. «Ta-

BllhMsa bomba patladıktan son 
ra Ömerln ortayn çıkması işinde O-

(Bııştarnfı ı incide) X tel kfıtıbı Bekir Seyfettin S.ırıog 
meslnl ıstıyorlar, fakat nlcnen dc:;-11.. Iunun muh m bir rolli olmuştur. 
Her .şe:>1 dUşmnnn ısöylenıeğe tır mi.- Bckiı· Seyfcttinc bu rolil, kllçUk 
na var nıı? Taarruz z.hnlyetlnln olduğu nlsbctte bilahare kıymet 
mUnıkUn olduğu kadar geniş bir öl· lcncn şu tcsadUC vcrmlşUr· 

!1lııı 1ıı ~ c lıları lşlr•rdc kullanılıyor. kt sularında seti ş.mdlye kadar olduğu gibi bun- ınak "İbi avkırı meyillere muka. 
"'"" yapılaca ır.-. ., J 

J'a,ıhda<;ı; u~ııııııaıı Tlnıoçenko •f'1 Kızılhaçın bir mUmessııı dan sonra da bu !edakdrliklara mey- vcmct ctmeğe alışmalıyız. 
4bO • •lr, ; 

11 
.. 

1 
°1

1
ordu kuıııandanlan le demiştir: c.MUuı.'kerel de .yöy. dan vermemcğe muvaffak olabilecek- Gayeler ve prenslpler lptıdadnn 

1 
ı ınılıt 30 • nt adırlıır. Tiımenlr.rln la tırdı ndaıt dola 

1 
eri kolay.. tir. Fakat millet, şunu da bilir ki, çizilirse zararlı ifratların önüne 

Unnıaktıırtır ~nR,ıııdn genr.ralln hu· m~nneter olmalıyız.Y B;t'°rkıyeye multııdderatını tahakkuk ettirmesine geçmek zor olma~. Dl
1
J bir tarEl· 

~Cf rı lıu · 11"' ordusunun ba,ına h b Yllk Bri- mAnl olmnk için dışardan ve ıçerden tan meramımızı bırb r mlze kolay· 
J:'e tanya bu a crı Be\ını:Ie kar 1 neraıı r L· 

11 'r atak fikirli ge· şı a-ı her kim teşebbüs edecek olursa onu Iıkla, zevkle anhıtmamrzın bir ülc. 
li • '"''" .. mıttır. > '"-'re • hllid ., "e' r~lndc görüldUğll ezmeye hazır bulunması IAzımdır. tldir. Dit;cr taraftan millet için. 
dan ho,ı •feııd::ın değil, taarruz· 
nu Ord llııı,Qrl:ır. l) nile.billr ki 

ıı..u • 
ru1ıııııa b t14arruz fikrine '\ e r 

U )eııı 
a, lııııc k gen~ kumandanlar 

~ · BU PERŞEMBE AKŞAMI 
TÜRKÇE SÖZLÜ FRANSIZCA ıSÖZLÜ trıı 11 •• \ u •nıı .. tur. Bunlar ge· 

.ıı. {'"1 nıu ı 
PiCnıııl'ttıl .. 1 < fııa ıtlstcııılnl be· 
hır 'l'fdlr n h 111 rıı ne, • u kırııdnıı Rıı!:i· 
h.:ııııı lir J ıttı lılrıız dalı ku' ,·et· 
l\t • Bu 1 

ıııaıı tr1.. •Unıaudanların her 
ar .. rruıuıı ı 

ru,ı, ı u ılr 111ukabll ta· 
b kll.'ıı b nr~ılnııııt, ı 

l' illr. · guı.t• alnıalurı 

f\1e sut B-;:.----
lia)da ır Doğurıı 

~lıl ~ena:p;a§a lisesi fıtlk oeretme· 
r rıer'ln b 
S r kıtı olmu" ar •· 

kut u er fer n be ncı 
'•rıı. yavrularını 

Niislıası Niishası 

1 p E K Sinemalarında S A R A Y 
ALKAZAR MUHASBRASI 
Müthıs ve Hakiki sahneler - Kanlı l\lh.icadeleler - Tefrikaya düeıcn bir Mılletln Feci lıkıbetl ... 
Muazzam Kahramanlık ve Fedaktırlık sahneleri - CHlzlerinizc İNANAMIYACAl7J:~ız Bir şnhescr 

Dikkat: Numaralı koltuklar buglln en satılmaktadır. 
I ,. 

hakkuk ettirmenin» ynrı olü mn· 
nası kar~ıs:ndn .gerçekleştirme· 
nln. canlıiısına bakınız. 

Her dılin olilp •kullanıştan diiş. 
mUştürı> diye lügat mezarlığına 
gcimülcn kelimeleri de \'ardır, ye. 
n yaratılan kcllıne!crl de... Biz, 
dil hareketini; şuurlu, mantıklı 

1bir Jnkılfıb:ı mevzu yaptığımız 
: ıçin kelimeler arasındaki öHlm, 
l dirim hareket. elbette dnha hızlı 
olacaktır. Bununla beraber buııun 

çUde lnklşar eltlrllmesı tarnftarıyını. Ömer otelde k~lmıyd bıışlı:ıd ğı 
YctışUnnc u ullerimlzde bu noktay günlerin ba longıcırıda ayakkabısı· 
bUyUk bir ehemmiyet vermekteyiz. nın ayağını sı'ktıgını, Yenı aldıgı 
Yapılan akınlarla mUtemadl)cn bu- bu oyakkabı?ıırı cks k fiyatın bır. 
nun b.r misalini \'crmekteyız. Ancak nc sutı.ıak lstcdll;lndcn b h"ct. 
dUşman karn kuvvetlerinin yıkılması ~ışt ı · .0 .günlerde b ir nyakkabı 
ile kazanılacak bir zaferle harbin ne· ımak ıstıyrn B k r, bunları kcı. 
tlceleneceğı unutulmamalıdır. HP,ptel dlsıne gosternıcsirl ıstcmış ve bu 
ordu hesaba katılmadan :;on sözU "Y:> akknbılnrı b r mfışterı sıfatııc 
söylemek mUmkUn değHJır. J<ıtaların uzun ur.un tetkik etmiş ve sonra 
mllnc\•lyatı mllkemrııeldlr. Hepsi mu- ıl~a~tan vazgcçn~lştir. 
harebe gUnünl} cabırsızlıkla bekliyor- .1.n üm olduğu üzere, bomba pat 
lar. Pek tnbll olarak bekleme onlar- .adıktnn sonra Ömer p .. rç[l parç 
da bir sabırsızlık doğuruyor, fakat olmuş, yalnız ayakk.ıblları, kntlye:ı 
onlar beklemek 11\zını geldiğini pek bozulmamış bır Şeklide kaldırım n 

ilzcrinde kalmıştı. Zabıta, otellere Atıl. nnlıyorlnr. BUtUn lrnvvctlcrlmlz 
gereği gibi tcthlz edllm•ş veya edll· evdc>t etmemi~ b r müşterı olup ol· 

dn nyorına ihtiyaç vardır Pren· mektcdlr. l'muml heyeti IUbarlyle 
1 slplcr 'yi çızılmczseo, bunlara sa· tcchlzatıımz harp mtihanını gecıre
dık kalınmazsa, asıl gayeler lh. j bilecek kıymetted.r. Yeni ordular, 
male ugramış. dil n meram anlat. •• , yeni tertibat nıUtemadi bır dikkatle 
cı \'e birleştir.el vasıfları bozul· hazırlanmaktadır. Şlmdı ell,n.zde hu 

madıgını sordu u zaman To o o-
tı !i mu bet cevap vcrm ı; H' z b 
taya celbed len otel katıbı Bekır: 
kendisine gosterılen ve e\v<>ke al· 
mak ıstcd g. bu iskarpınlerl t nı· 
mak suretllt vakanın bir rın evvel 
aydınlanma ını t<'mln eden en bu
yi:k ıpueunu votı. ize vermlşt r. 

muş olur. 1 işi ftllııııcı· n d"na sıkı b r şckıldt' i • 
Ahmet Emin Y ALl\IAN Urnldnı dcrplv eder. bir proje vardır. 

' 



• 
Büyükada cinayeti 

(Ba,ı l incide) 

tün dclıkan.Jarın gözü ondaydı. 

Ben de orada. arkadaşlarla bera
ber Çukurova barına yaşamıya 

gı.d.erdim. Kızı görünce hoşlandım. 
Çok hoppa bir i<>Ydi, ama ..• İnsanı 
kalbinden vurmayı biliyordu. 

- İşe girdlğimdenbcri b<rlktir
diğim param vardı. Bu para He 
Fatmaya kendimi eöstcrmıyc baş. 
lad:m. Gündüzlerı umumi evde ça
lışmasını çekemez olmuştum. Ni
hayet, b<-n İstanbula geldim. Ar
kamdan on beş gün sonra Fatma 
da geldi. 
Aramızdan birisi sordu: 
- Bunu Mersındc kararlaştır. 

mamrş mr idiniz"' 
- Ben İstanbul• gideceğim. s<n 

de gelirsin. diyordu. Memuriyet
ten istifa ethm ve onu İs:tanbulrla 
beklemek üzere buraya geldim. 

Böyle, pervasızca ve şaşırmadan 
konuşan bu adama bakıyordum. 

Halinde, biraz soJgun yUztibden ve 
biraz yerinden oynamtş gözlerin
den başka, onun bir gün evvel sev 
d.ği kadını muhtel:f yerlerinden 
bıçakhyarak oldüren bir katil ol
masına akıl erdiremiyordum. 

Bu aır&da, cürmü meşhut mah_ 
kemesinin mübaşirl tarafından sa
lona çıı:ğırıld ı Ma hkemc odasına 

lr davacı gıb giriyordu. Ve yine, 
kkı ça'ınmış, adalet istiyen bır 

vacı a:ibi bağıra çağıra anlatmı
başl:ıdı. 

Mersinden buraya geldikten 
cra, yani tam üç halla evvel 

Fatma le buluştuk. Bana, kcndL 
s,ne bir ev tutmamı tekltf ettl. 
Ben de Sakızağacındaki pansiyonu 
tuttum. Daima yanında kalıyor_ 

dum. Bu sıralarda daima aramız

da kıskançlık münakaşaları olu
yordu. 1\leselfl bundan .. 

H3.kim, müdahale ederek 
Teferruatı bırak! Hcldisc gü

nüne ge1!. 
Facıayı anlatacağtl'!l Bay ka. 

kım~-· Ben facı:ı günü .. 
• Dur bakalım, :Cacıa m d~ğil 

m . evet .. HAdise günü? 
- lşto efendim, bundan iki h•f· 

ta evvel kendisini Blij'ükadaya 
c;.ölürdüm; gezdik, akşan\ üzeri 
dönOOk. Geçen perşembe günü, o· 
nu tekrar çok sevdiği Adaya IÖ· 
lürdüm. O ~ece Akasya otelinde 
kaldık. Ert.e•u gün. bcnım İslan. 
bula dönmek arzuma ratmen. Fat· 
ma. orada kalmağı tercih etti. O 
gün de orada kalmak i tedi. 

Hcikim, tekrar katilin sözünü 
kese-rek: 

- Canım, hldiseyi anlat!. 
Katil, şaşkın bakışlarını etraf

ta bir an gezd~rdık• n eonra: 
- İşte h~dıseyı anlatıyorum. 

Ertesi gün, yani cumartesi günü 
y ne orada ka!dık. Pazar sabahı 

oldu. S:ı:tt 10 vard), Yaya olarak 
Nizam caddes~de gezmıyc başla

dık. Esklbağ den,len yere k•dar 
geld'k, kendlsı yorgun bir haldey. 
di. Biraz daha ilerledikten ı;onra 

istirahat teklif ettım. O ise yürü
meyi tercıh etti. Sol tarafta ka. 
yalık bır araziye doğru yürüdük. 
Kayalığa çıkmak istedi. Tepenin 
en yüksek kayasına. oturdu 

Orada bana yukardan a;jagıya 

bakarak: 
- Sana soyliyC'ceklerım, var, 

yanıma gel, dedi. 
Ben yorulmuştum. 

- Söyle, dln!iyorwn, ı;llye olclu
gum yerde oturdum. 

- Beni, dedi, fena hayattan al. 
dın. kurtardm. Sana minnettarım. 
Fakat beni daha başkaları da is
hyor. Hem de Anactoludan arkam
dan gel<'nler var, dedi. 

Fatmarun bende yıldırım tt>.sfri 
yapan ve kanımı başıma toplıyan 
sözü ıu oldu: 

- Senden ayrılecağım, Fakat 
bu kadar sevdiğin vücudü başks. 

erkeklerin kolları arasında gôr
miyc nasıl dayana.caks;n7 

Kendimi bybcttim. O anda ce. 
ketimin saj cebindeki tabancayı 

çıkarıp kendisine derhal ateı ct
mH Şarjör ters olarak fırladı, e· 
limin bir k191111nı yakarak yere 
düştü, ikinci ateşimde namlu iç:n. 
de bir gıcırtı yaptı ve ateş alm:.:t. 
dı. tabancayı o civardaki bir çalı
lığa iısabıyetle fırlatıp attlm. 

Bu esnada ben~n yüksek bir 
yerde bulunan Fabna, büyük bir 
taş parçasını kaparak benim üstü· 
me doğru attı. Taş, sağ elimin dış 
kısmında sıyrık yaparak geçti. O 
zaman, :;ol ceb:mdc taşımakta ol
duğum (karaca ayağı saplı) av br. 
çağını cllmc alarak kendisinin i
kinci bir kaya hamlesıne zaman 
bırakmadan üstüne atıldım. Bir 
kaç adım geri kaçtı. Bıçağı ilk de· 
ra enscs.ndek.i ukdei hayatiyes.ine 
indirdim. Bıçak vazifesini gördü. 
Hiç sesini çıkarmadan yere dücıtü. 
o anda bütün hissiyatımı kaybet
miş bir surette. hattA hiç bir şey 
görmiyerek vücudüniln muhtelif 
yerlerine, (bıçağın ucu eğiltneiye 

kadar) tahmınen yirmi veya ylr. 
mi üç darbe indirdim. Tamamen 
cansız bir hale girince bıçağı oraya 
atarak, onun haline bir daha bak· 
madan bütün irademi toplayıp o· 
tele döndüm. B;r polis çağırarak 
kendimi otelde teslim etmek isti
yordum. Ot~lde samimi bir pazar 
toplantıısl vardı, tevk:fimln orada. 
ki aileler üzerinde fena tesir ya· 
pacağınr düşündüm. Odama çıkıp 

elimi, yüzümü yıkadım, tıraş ol· 
dum. Tekrar aşağı indim, hazırla
nan yemekten birer lokma aldım, 
ondan sonra karakola giderek ko. 
m; ·er mua,_.;nine: 

- Metresim Fatmayı öldürdüm. 
Benimle beraber yaşayamıyacağını 
M>ylediği. için his.qıyatıma kapıla· 

rak bu işl yaptım, dedim. 
Hakim· 

- Bıçağın ilk darbesini. ukdei 
hayaliyesine indirmişsiniz. bu nok
tanın hassas olduğunu biliyor mu 
ıdiniz? 

Biliyordum. Çünkü ben lise
nın dokuzuncu s1nıfına kadar o. 
kudum. O noktayı seslnı çıkarama
sın diye tercih ettim. 

Hakim. b•şka bir diyeceği olup 
olmadığını sordu, suçlu, başka söy 
l.yecek ıtözü olmadııt;ı cevabını ver 
di. Evrakı tetkik edild:, cürmün 
alakası dolayısilc muhakcmeslnin 
ağır cezada yap:lmasına karar ve
rlldi. Kapıdan çıkarken, yanınca. 

kilerden birı; 
- Ama da !Wğukkanlı adam ha .• 

Hiç şaşırmadan, kelımesı kelime
sine anlatıyor, dedi. 

Bunu tşıten katil: 
Ben avukat tutmıyacağım. 

Yiyeeeğım cczayr da zaten biliyo. 
rum. Kendın1 olduğu g b: anlııta· 
cağım. diyordu. ş· hit 

Türkiye 1 Ş Bankası 
Kl9llı: taıarral lleupl&n 1142 IJU'amlrı .ıtli•ı 

KEŞWELER: 2 Şubat, ' lla;yııı, a Apotoe 

ı lkiaclt"'1rln $arlhlerlnde ;rapNr 

194.2 IK&AMil'ELEKI 

ı adet 2000 liralık ;:::: 2000, - llraıı 
40 

3 > 1000 > = 3UOO,- > ; 
> 100 > = 4000,- > 

50,=~-· 2 
3 

10 

> 750 > = lMK>.- > .,o 
> :w>o > = 1500.- > 200 
> ~:. ;....~00.- > 2'..10 

> 

• ~ > = 5000.- > 
> 10 • = 2000,- • 

VATAN 

REKOR! Temimıt morkasrdır 
Zeytinyağlarının 

Rahayet- aMlnl lepat odeae 

1000 • lira ikramiye verifir. 
7Alyf;lny•tı latedlğ"lalz zaman, yalmr; 

B E K O B Zeytinyağlarını 
Bakkahnızdan ısrarla tsteyiniz. 

.. .5 kiloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle Baş,dı·ş, nezle, grı·p, romat·zma tarafımızdan satın alınmaktadır .. 
Depo ..ıreot: 1 t-al Tlltön Gümrük K"""rH IO. No. ~1 - Tel. :U191 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğünden: 
ithalatçıların dikkat nazarına 
lıtkenderun gümrilklerinde nıatıa.rı bulunan bUQmum lthal&tçıların 

malduriyetıertne meydan verHme.mek Uzere acele Ist.anbul mıntaka Tf .. 
caret müdürltlğüne müracaatları lüzumu ilin olunur. (4200-) 

Türkiye Ciimharigeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi: 1888. - <;ennayesl: 100.000.000 TUrk lirası 

Şube ve ajans adedl: 265. 
Zirat ve ticart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,000 hra ikramiye veriyor. 

Ziraat &nkaaında kumbaralı ve ihbarsız tasam.ıt hesaplarında 

en az :SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile afatı· 
dakl plina göre l.kramlye dağıtılacaktır • 

' adet 1,- il- •,too li ra 
4- » MO » 2,et& » 
'-• 250. ı,eoe. 

.e • lot • ',oeo • 

108 adet 60 liralık 6,009 lira 

1.%0 • 

160 • 

40 

20 

• 
• 

4,300 • 

8,290 • 

DIKKAT: Hesaplıs.rındakl paralar bir sene içinde 50 liradan ~a
tı dU,miyenlere ikramiye • çıktıtı takdirde o/o 20 fazla.sile verilecektir. 

Kuralar senede 4. defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylül, 
11 Birlnclklnunda çekilecek.tir. 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
iCA B IN D A Qt}N D E 3 KAŞE ALINABİLiR 

~r;-.;.;;;;;;;~~~;:;:;;;;;;;;;~;;;;;;;;~;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;~~ 

L lsfanbul levazım Amir l iğin den Verilen Askeri Kıtaat l l ônl arı ) 

Aşağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksıltmelert hızalarında yazilı gün, saat ve mahallerdeki askeri 
sabin a'ıma komisyonlarında yapılacaktır. Tallplerın belli vakitlerde ait olduğu komisyonlarda bu· 
lurwnaları. (2796 - 4267) 

Olnsl Miktarı Tutan Tenılnatı İlıaJe ıün, saat ve mabalU 

Kuş yemi 
Kum darı 
Küçük bakır kazan. 
Balya halinde kuru ot 
Tımar fırçası 

Er foUnl 
Ambar tamiratı. 
Pirinç 
Sade yailı 

Ton 
Ton 

Adet 
Ton 

Aclct 
Çıft 

Ton 
Kıl o 

Nakliye ve tahm'l. tahliye Ton 
Balyalı sap saman Ton 

Askeri posta 798 ze verilen 400 J 

I kilo sığır etl iç n 3 12.941 ve 
82028 sayıh 198 liralık ayniyat te· 
sellüm makbuzu zayi olduğur.dan 
yenisi tanzim kılınacağı iç,n hük. 
mu olmadığı. (2800 • 4271) ... 

24,000 llra keşif bedcl\ı btr inşo· 
1 ~t kum, çakıl, kırm., taş. moloz 

1 
taşı fllıı :r.~r at malzemesı pazar· 
!ıkla eksiltmeye konmuştur. Kati 
temınatt 3600 liradır. İhalesi 13-4. 

1942 pazartesi günü saat 16 da Er-
zurumda asker) satın alma komis
yonunda yapıla.c11khr. Tal:plerln 
belli vakitte kom:syona gelmele· 

1 ri. maJzeme miktarı komisyondan 
İ öğrenllebil.r. (2783 • 4224) 

1 * 
Beh<r kilosu 90 kuruştan 25.000 

1 kilo koyun eti kapalı zorfl• eks.ıt-
1 meye konmuştur. İhalesi 27.4.942 
1 pazartesi eilnü saat 15 de Samsun· 

Lira Lira 

50) 
50) 1358 13-4-942 14 Bakırköy 

200 18,400 2760 17.4.942 15 l\1erzifon 
ıuo 1050 10 4 942 14 B•k'fköy 

5000 5000 750 30 4.942 15 MerzJfon 
2000 20.000 3000 14.4.942 10 Merzifon 

32.102,19 4816 15.4.942 15 Erzurum 
60 37,500 5625 13.4.942 14 Erzurum 

20.000 ~6.000 5400 14 4.942 15 Çanakkale 
5000 12,500 8.4 942 11 Eskişehir 

1000 kilom 4,5 kr. 134 942 10 Eskişehir 

* Aşağıda yazıJı ctlı r pazarlıkla satın alınacaktır. TaLplerln 18· 
4.942 günü saat 15.30 dl. Kırklareli askeri satın alma komisyonuna 
gelmeleri. Şartnamo::;ı Ankara, İstanbul Lv. Amlrlıklerf ve Çorlu 
askeri satın alma komisyonlarında da görülür. (2795 .. 4266) 

Cinsi l\llktarı Tutarı Teminalı 
K ilo Lira L ira 

SAfl koyun etl, bulunamadığı tak- 97.000 97,000 7312,50 
dirde keci et. 97.000 75,562,50 4155,92 

Slıfi koyun etı, bulur.nmadığı tak. 86,000 86,000 6450 
d orde keçi eti 86.000 68,800 5660 

Sığır et•. bulunamad ğı takdirde ke 17.718 14,174,40 1663,8 
çl eti bu da bulunmad,ğı takdirde 17,718 14,174,40 1663,8 
koyun eti. 17,718 17,718 1328,85 

Sığır et , bulunamad.ğı takdirde ke 17,408 13~:16,40 1044,48 
çi etı, bulunmadığı takdirde koyun 17,408 13,926,40 1044,48 
eti. 17,408 17,408 1305,06 

* Aşağıda mahal ve keşif bedelleri yazılı inşaat işleri 13-4.94Z 

.. .. ••••••••••••••••••••••••••~ la askeri satın aılmıı. komisyonun
" M yapılacaktır. Tutarı 22,500 Itra 

pazartesi gilnü h:zalarında gösterilen saatlerde pazarlıkla lhale edi· 
lece ki< rdlr. Keşif evrakları tle şart:.ameleri her gün komisyonda gö. 
ri..ılebil.r. İsteklilerin bcllı &Un ve saatlerde kati teminaUarı ve kS..
nuni vesikaları ile birl kte Fındıklıda satın alma komisyonun& gel· 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı -· Proje, k~if ve oartnamesl mucibince idaremizin Sivasta Cedit 

tuzıaaında yaptıracağı tJıı.emur evleri inşaatı kapalı zarf usuJUe ek.silt· 
meye konmuftur. 

2 - Ketif bedel! 26638,69 Ura % 7,5 muvakkat teminatı 1541 
liradır. 

3 - Eksiltn1e 17/4/9-4:2 cuma gUnU saat 10,30 da Istanbulda Kaba· 
tafta levazım şube.indeki merkez mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname istanbulda levazun şubesi veznesinden ve !amir, An
kara. SıvL<1 ba.şmUdUrlUklerlnden 103 kurufa alınabilir. 

:S - MUnakuaya girecekler mühUrJU teklif mektuplarını kanunt ve
salkle ';O 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamel!linin cF _. fıkrasında yazılı vesikayı ihtiva edecek olan ka· 
pah zarflarını ihale gUnü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
mezktlr komi8yon bafk&nhğına veya Sivas baıpnUdUrlUğtlne makbuz mu
kabiHnde vermeleri ıazımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul 
olunmaz. (3970) 

Ista o bul Belediyesi ilanları 

l:ılhk kirası İlk teminatı 

13,50 

108.00 

1,02 

8,1 0 

Tahtakalede Yavaşça Şahin mahal
lesinin Uzunçarşı 50k&ğında k8ln 
226 numaralı dükkAn. 
Üsküdarda Sü~bill Hacı Mehmet 
mahallesinin Demirciler sokağında 
71 numaralı dükkAn. 

YılLk k:ra 'Oed el l muhamminlerl ile ilk teminat miktarları yu .. 
karda yazılı iki parça gayri menkul kiraya verilmek üzere ayr; 
ayrı açık artırmıya konulmuştur. Şartnamesi zabıt, muamel~t mi.i. 
dürlüğil kaleminde göriilebılir. ihale 22.4 942 çarşamba günü saat 
14 te Daımi Er.cümendc yapılacaktır. Taliplerin :Ik teminat makbuz 
veya mektuplar~le ıhale günü muayyen saatte DaımI Encümende 
bulunmaları. (4273> 

Nafıa Vel<aletinden: 
Eksıltmeye konulan ış: 
1 -- Aydın Su işleri dordür.cü şube inüdürlilğü ınıntakası da.. 

hilindc Horsunlu - Nazlll ve Pırlibcy kanalları ile Büyük Mende· 
res nehri arasında kalan takriben (25000) yirmi beş bin hektar 
sen'şliğ;ndckl arazinin Nirengi şebekc.cııne müstenit tesviye mün
hanilı haritask ile bu ovaya akan derelerden idRrece lüzum görültn. 
lerln şcritvarı haritalarının alınması işi muhammen keşif bedel: 
vahidi fiyat es;ı.sı üzerinden 75000 liradır. 

2 Eksiltme 28.4.942 tarihir:e rasthyan ~alı günü saat 15 de 
Ar.kar~da Su işleri reisliği binası içinde toplanan su C'ksiltme ko· 
mis)·Onu odasında kapalı zarf u~ulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesı bayın· 
dırlık işleri genel şartnames!. umumi su işleri fenni şartnameslle 

hu~usi ve fenni şartnameleri ve projeleri (3) lira (75) kuruş mu
kabil!nde su işleri reı:ııliğinden alabilirler. 

4 -- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 5000 liralık muvak· 
kat teminat vermeli ve ekslltmenln yap:lacağı günden en az üç gün 
evvel eJlerinde bulunan ve en az 5000 hektarlık bır arazinin takco· 
metrik haritasını muvaffakıyetle yapmış olduğuna dair vesika ile 
bırlikte bir dilekçe ile .:"olafıa Veklı.letlne müracaat eclerC'k bu io;;c 
mahsus olmak üzere Vt'Slka aımaJarı ve bu vesikayı braz elmele~i 
şarttır. Bu müddet ıçınde y esika talebinde bulur.mıyanlar eks: lt
meye lştırak edemezler 

5 İstekhlerın teklif mektuplarını ik nci maddede yazılı saat· 
ten bır saat evvtl!ne kadar su ışleri reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lAzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul cd;lmez. (4183 • 235%) 

il k teminatı 1687 ı:ra ~O kuru)tı.tr. 
Talıplerln kanuni vesikalarile te~· 
llf mektupların: ihale saatınden 
Lir saat evvel komisyona veı-a.e· 

lerl. (2974 • 4265) ... 
ı - 40 ton sığır veya koyun eti 

Halıcıoğlu 760 satın alma k<ımis· 
yonunda 11 Nisan 942 cumartesı 

saa t ı ı de pazarlıkla satın alına· 

cakttr. 
2 - Evsaf ve şartname her glin 

komisyonda görülebilir. 
3 - Muhammen fiyat 125 kr., 

k•ti teminatı 7500 liradır. 
4 - İsteklilerin belli gün ve sa. 

atte komısyona gelmeleri, 
(2799 • 4279) 

* 52,000 kilo koyun etı kapalı zarf 
Ja eksiltmeye konmuştur. ihalesi 
1.5.942 cuma günü sa•t 15 de A· 
masyada askeri satın alma komis. 
yonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deli 46,800 lira, ilk teminatı 3510 
liradır. Taliplerin kanun! vesika~ 

larile teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. (2797 • 4268) ... 

1 - 15000 liralık sı&ır eti Hah· 
cıoğlu 760 satın alma komisyonun .. 
da 10 nisan 942 cuma .günü saat 
14 tc pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şartname her gün 
komisyonda görülebilir. 

3 - Muhammen fiyatı 125 kr., 
kati teminatı 2250 liradır. 

4 - İsteklilerin belli a:ün ve ıa· 
atte komlsyona selmelcri. 

(2798 • 4269) 

* 

meler. (2793 • 4264) 
l'apılac&k l\an nevl 

Sarayburnu hastaha:-ıesinln istim 
kazanı tamiri 
Gümüşsuyu hastahanesi elektrik 
tesisatı 

Gümuşsuyu hastahanesinin çama. 
şır makinesi tamiri 

Teli, ciheti askeriyeden bedelsiz 
olarak verilmek üzere müteahhit 
nam ve hesabına 500 ton balya 
hal:nde saman pazarlıkla satın a· 
hnacakhr. ihalesi 10.4.942 günü 
saat 11 de Kayscrlde asker! satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 30,000 lira, katı tc· 
minatı 4500 liradır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(2792 - 4233) 

* Beher kilosuna ayaktan 7~ ku. 
ruş fiyat tahmin .:!dilen 60 ton sı· 

ğır eti ayaktan olınak üzere 1314; 
942 pazartesi günü ıı;aat 11 de pa. 
zarlıkla sa.tın alına.cai<tır. Aotuham. 
men bedeli 45 Ji•a olup kat"l te· 
minatı 6750 l~radır. şartname~i 
hergün komisyonda görLilebilir. 
İsteklilerin bellı gUn ve saatte 
kat'i teminatlarllc bırliktC' Fındık-
lıda satın alına 1:-nn;.lsyonuna 
ıreleri. C2779·4~n, ... 

gel. 

300 adet komple yangın sön
dürme aletı ve 400 takım yedek 
eczası pazarhkl:ı satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 20,000 lira, kat'! 
teminatı 3000 liradır. İhalesi 10 14/ 18,000 kilo sığır etı alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 10.4-942 gü. 942 cuma günü saat 11 de Anka-
rada M. M. v. Hava sa.tın alma nü saat 14 de Mimarsinanda askeri 

satın alma komisyonunda yapıla· komlsyoour:da yapılacaktır. Ta. 
cakLır. Tahmın bedel! 78 kuruştan llplerln bcllı vak'tte komısyona 
14,040 lira .. lk teminatı 1053 lıra· gelmelerı (2757-4142) 
dır. Tal plerln belli vakitte komı,. + 
yona .gelmeleri. (2709 - 4004) 1 Muteahhıt naın he~bına pazar. 

+ !ıkla (] 21273) kılo .,gır eti alma-
M ht l'f miktarda ızota"' 1 k cıı:ktır. Ev~af ve hu~U!'Iİ sartları ve 

u e ... lCra . l. h 11 . k l d .. 
Ut cıvata. t~riton menteı;:e, kiı:t te~ ım m·ıı 9 er: ·om !.')·on a go· 
manda]. vida. yağlı boy1: tutkıı'. ri.illiP, öğr<-rıllcb111r. B~hor kilosu. 
zımparc.. k3g~dı. çimento. klrec, I nun ~uhanımen bedelı 95 kurus
güı-gen. meşe kerestesi, krozot pa. t~.r ... Ihale~l 11. 4 :42 cumartesi 
zarhkla salın alınacaktır. İh3.tesi gunu saat 10 dl Y p1lar.aktır. Ta-
13.4.942 pazartesi günü saat 10 da ltplerin kafi leminatıarilc Harbi_ 
Topkapı Ma.ltepcsinde askeri sa- yede Yedf"k Subay okulunda ko
h n a tma kom:syonunda yapılacak- misyona müracaatları. (2759~4144) 
h r . Talıplerln belit vakitte komls. * 
yona ıelmeleri. (2791 _ 4232) Kapalı zarf usulile 1000 ton 

Keşif Be. Kat ! Te. P> ızarhk unı""' 
Lira Kr. Lira Kr. Sa.at Daki~J 

831,60 124,74 10 30 

1235,63 185,34 11 30 

1821,87 273,28 10 30 

* ili' 40 ton Maratelll Kastamonu pir 
ci mevzuatlı olarak pazarlıkla ııı11 tı11 
alınacaktır. Fiyat mürakabe kornıl; 
yonunun verdiği fiyatlar Uzerırtde t 
eksiltmesi H/4/942 salı günü ~· 
lS,30 da Geliboluda Merkez satın _ıı• 
ma komisyonunda yapılacaktır. 'l' il' 

min bedeli 24,400 liradır. Ietek:lıl tf 
belli vakitte komisyona gelmeıeri· 

(2728 • 41)521 

* .,. 
Bahkeslr, Izmlr ve l'!'!tanbuld! ... ~ 

llm meıhalh narhlar Uz~rinden 1 • ''g05 
kilo benzin, 88'.i5 kilo vakum. S ~(. 
kilo valvalln, 1342 kilo gres, J !il' 
kilo ga.z, 4.0i,500 kilo n1otorin. 4 ır 
kilo makine yağı pazarlıkla c;at ı~f 
nacaktır. Ihalesl 14/41912 sı.ıı tıl' 

!&at 15 de Bahkeelrde as.kert ~1''' 
alma komisyonunda yapılacaktır·,_. 
llplerin belli vakitte komisyon• l 
meleri. (2729 - 4oSJ 

* ıı•· 650 ton buğday kı.dırılacaktır· Y""_ 
palı zarfla ekslltmeoı ıs.ı.94Z -rol' 
tembe gUnU saat 18 da Bursad8 .,.ı" 
hanede A!kerl satın aln1a kO~ 
nunda. yapılacaktır. Tahmin ·r• ,O 
19,500 lira., ilk teminatı 14.62 lı J." 
kuru9tur. Evsaf ve şartnamesi ,,.v• 
kara, lotanbul Lv. Amlrl!kl•TI ,.oıOI 
alına komısyonla.rında da fÖ t ı'° 
Taliplerin ihale saatinden bir ,sıtll t•J" 

· ı • veline kadar kAnunt ve:dkatarı -ştf"I' 
Uf mektuplarınl komisyona ' 
!eri. (2627 - 3755) 

* f tJf 
45,011 lıra 32 kuruş I<•I'• ıı' 

1>9Sf11 : -~· delli vestiyer ve kart JV..' 
nası ke: pah zarfla eksiltrneY~r& ~ 
muştur. İlk teminatı 3375 1 \ ı r_ 
kuruştur. İhale•i 22.4 94Z 9" ıı ı<' 
nü saat 14 de E!'kişehlrde y•Pıl~ 
satın alma komisyonund3 ve•ıl", 
cak tır. TaJiplerln Kanuni fL)e ,, 
larile tekli! mektuplarını ı lı ıc .. '°tt' fll .• 
,atindE'n bir saat evvel kO / 
vermeleri. (2677 • 3883~ / 

BORSA * nohut alınacaktır. Ev.af ve husu. ~ NİSAN 94Z ~.z' 
Beher kilosu 6 liradan 2500 kiJo si şartları koml-,;yonda görülebilir. 1 Stelin o 10 

ı s · • beya vakete a l macaktır. Pazarlıkla ihalesi 2214 '942 çarşamb• günü 100 Dolar 30.sd: ,.ı 
eksiltmesi 13/.f 942 pazartesi gUnU saat 14 te yapılacaktır. Muvakkat 1 ıoo İsviçre Frangı 

1
2,9"'' 

1 
saat 15 de Balıkeslrde a•kerl satın teminatı 12750 hadır. Taliplerin 100 Pezeta 3 1 . ıd 
alma komisyonunda yapılacaktır. ihale saatinden bır ıııaat evvel tek- 100 fsv~ kronu . J.1 J 
500 kılodar- aşağı olmamak Uzer•, lif mektuplarile birlikte Harbiye. E SHAM ve T,urvi1• ı 9 ·~ 

1 ayn ayrı taliplerden de ahnab.lir. de Yedek Subay okulunda komls· ':47 941 Demiryolu l I ti 
(2777 · 4218) y<ına muracaatıarı. (2730. 4081) Aslan Çi:nento 


