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Bomba divasına din devam edildi 

Su~·lulardan Pa, Jof dünkü celsede Abdur:rahrnana St!aller ı;oruhrıaııuu isterken (En sağdaki Kornlloftur) 

t u·uz ve ltalyan harp ma~ô ı ri - ı 
dün lzmirde mübadele e i di 

Mübadele çok heyecanlı oldu 
129 lngiliz ile 919 ltalyan sevinç içinde kendi 

ızmı~~,~~~~;.a,~ını taşıyan gemilere nakledildiler 
9&n ınnıo1 ve haata ıgi " ve ltal-t• ışık karartma yok mu olan ve olma
delesı bu ııabah baş~~ erltınin mllba.- dıtmı titrenerek U2Un zamandanbe-
d k ış r. Erken- ri ilk ayd en endllerlne temas eden llk TU ın ve ııon esaret gecelerini 
mUmessllınc orduklan b rincl r~ geçiren eırlrlerl nakledecek vaaıtalar 

sua Devlet Denlzyollannın cBayrakh> 

vapuru, iki bUyUk sal, römorkörler 
ve motörlcr harp bedbahllnrını yurt
larının birer parçası olan gemilere 
götUnnek üzere harekete hazrrlıı.n-

(Devamı Sa: s ~il: '1 de) (/) 

•• 
Omerin vücudundan arta 
kalan parçalar mahkeme 

salonuna getirildi. 
Pav orun sorduğu suallere 
A durrahman cnvap verdi 

Mahkeme, Pavlof ve Kornilof'un 
talebile .duruşmayı talik etti 

.-; 

Muhakeme esnat1ında Korııilof Ulutı 

gaz.etesl okuyor 

Ankara, 8 (Telefonla) - Atatürk 
buh·arında Almanyanın Ankara BU
ytlk Etçlsl Von Pnpen'e yap ımak ıs
t ..ulen suikast M.dlsesınln duruşma
s11ta bugUn Ankara Ağırceza mah
kemesinde devam edılıniştlr 

Daha sabahın çok erken saatlerin· 
den itibaren adliye blnası etrafı ve 
binaya giden bUtUn <köşe 'başları za.
bıta tarafından kordon altına alın

mış bulunuyordu. Mahkeme salonu 
hıncahınç dolu idi. Saat tam 9 da 
Pavlof 1Snde, koltuklannın altı kitap 
ve defterlerle dolu olduğu halde to
palbyarak jandarmaların nezareti 
altında salona girdi. Onu, elinde def
terler taşıyan Kornllof takip edı
yordu. Daha sonra da Abdurrahman 
ve SUleyrnan içeriye girdiler. Abdur-

------------ rahman biraz daha çökrnUş ve yUzU 

• SWeyman yanyana ön ıııraya, Kor-

DüDkU muhakemede bu ka\·anoz hı\klmler ht'yetlnln öı'llindekl kUrııUde 
duruyordu. I~lnde kim bilir ne gibi lhtlras'larına ,·e ne gibi 

telkinlere kurban giden Omer Tokadın \•ücudUnün 
dm·ljlrlbniş JNtrç.aları ,·ardır. 

Adam arama 
idaresi 

ı r 
J taarruz ~~~~~ı;:;~o!; :~rı;tj~u:~.asın-, derken bı·rkaç adam, bı·r 

' ) ( Kornflof, dolma kalemi ile ellnde-

'U z: a"'r 'b a{ ~ ı> h a z 1 r l ı gv 1 l ~~~;.!~~ı;!~ı;ee:ı~:ı::ıy:;~ ~~: k h • • b k 1 d 
( Omer'in Parçaları Salona Getiriliyor a ~ 1 ve c 1 y 1 1 ç a a 1 

r 
fv:eziyete ve h i~mete göre ileri kıymetleri 

temın etmek üzere 
Başvekôlete bağlı teşkilôta ihtiyaç var 

J 1 
( Bu arada bir mahkeme mübaşiri, 

a P O n a r ( içi alkol !le dolu bir kavanozda Ome- k 
) lfn:~rika m~clisi. ( rln parçalanru salona getirdi ve he- Bir polis, bir esrar eşi tabanca " M , hancıye encumenı 1 yeti bAkimenln i11gal ett!ğl kürsünün 

an us adası na J 
reisi dedi ki: f üzerine koydu. Bu andan itibaren ile vurarak öldürdü 

Abdurrahmanda hissedilir bir heye-
can göze çarpmağa başladı. Dudak- DUn Beyoğlunda Yenişehlrde Ser-

a S ke r Ç 1 ka rd 1 1 A~~~ı~an T a~~~y:J- ı ::::r::::.::. vr:.-:::·~~~ ~~:~~=~;!;::..::;~~:~;~ 
Yczan : Ahmet Emin YALMAN 

M adcnlcrlmILI bulup çıkar-, 
mak iç n bir M den Arama i._.._,..._ .._ • ...._ ...._ ..,.

1
. 

idaremiz. var. Çok iyi iş gorUyor. I N h b' 
Pek çok defalar dUşunUyorum: • e rU lf nutuk 

Neden b r endam aranın ldaremız ) SÖyl d' . 1 
Olffio.Sın'! D ) e l • 

M hani.ki bir ış bnşarınnk ıçln ) 
b r makine alncaı;:ımız zaman say 

1 
T 11 

fa}ar dolusu ş rtnamcler yaparız~ 6 cavu za 1 
Makincnın maksada uygun ve ve-
rimli ış gormes iç n h ç b r fenni 1 
icabı ihmal etme~ iz. Malz.cmeslnın m k ( 
kal.tCSı \C tş.cytşln il lyılığl bakı· u avemet ( 
ınınd n ş:ırtn meye uygun olma. ( 
yan bır mokıne\ ı nlmuga razı ol- ) ( 

ınsyız.. Bunu yapan fabrıka, şart- ) e d e ı ı• m ( 
ııerncdcn kıl kadar ayrılmı a ma. ( 

\\ yi.ızunc atarız, çünkü bir ısc ) 

1 ~sus makine dl) ince, esaslı fı- ) 
lı. ~rıınlz, fenni ölçUlerimiz var. ) 

- ) Japonların bizi kur-

-

1 t~.rmaya geldiklerini 
J soylemeleri yalandır 

J Cinna. Cripps ve ( 

~ YeoıV:~:~:::~E~~idenNJ 
dün akşam bir nutuk söylern:.ş v~ 
bu nutkunda tecavüze mukavemet 
JUzumu Uzcrinde ısrar eylemiştir 

Nehru demiştir ki: · 

c Japonların Hındlstana bizi 
kurtarmak için geldikleri hakkında
ki iddialan, manasızdır. Ve tama
mile yatandır. Bunu, Japonların 
Çmdc ve Kore'de yaptıkları fenalık
lar kadar mükemmel surette hiç 
bır .şey tsbat edemez. Bindlstana 
karşı yapılacak ht>rtUrlU yabancı is
tllA JıarekcUenne karşı ko)mayı 

kcndtme vazife blllrım. Kongre de
moıans.lcre karşı sempatilerini ve 
ı;aldırışçı memleketlere, Almanyaya 

ld J.ıt. 1 kadar Japonyaya da muha-o ,,,. 11 •• ., d 
{Jlr\ 11111 ... ;ı. • • il. • f') ·-· 

Filipinde Amerika 
kıtaları 

. 
yenı 

mevzilere çekildiler 
Vaşington, 8 (A.A.) - Harbıye 

Nazrlığı tebliği: 
Amerikan ve Flllpln kılal arı, 

Bataan cephesinde umumi bir r.
eat yapmışlar ve yeni mevzilere 
çck:Imişlerdir. 

Sydney, 8 (AA.) - Amirallik, 
Japonların takım ad:mın en bilyilk 
adası olan Manus'a asker çıkardık 
lannı bildiriyor. 

Yeni Delhl, 8 (A.A.) - Uniled 
Press bildiriyor: 

Blrmany.ada Mandalay dolayla. 
rını koruyan bcşmci ve altıncı Çin 
orduları takviye edilmiştir. Bu or. 
dular Tangı.ı'nun şimallne doğru 
ve sayıca iistiln olan Japon kuvvet
lerini ağır kayıplara uğratmıştır. 

ç.örçll ile GI. MarShall, 
Hoı,kimı görUşt lller 

Londra, 8 (A.A.) - General Mar
shall ve Hopkins bugf.ln Başvekil 
Çörçll'in nezdinde iki saat kalmışlar 
ve mahrem meseleleri müzakere et
mişlerdir. 

Berlin Büyük 
Elçimiz 

Eskişehirde 
Evvelki akşam Ankaradan eks

presle ayrılan ve hariciye erkAnı ta
rafından ul'.lurlannn Berlln Büyük El
çimiz Hüsrev Gerede, Istanbula gel
memiş, E~lşehlrdc bulunan hemşi· 

resini ziyaret etmek üzere oradn kal
mıştır. Bundan sonra lzm.te uğrıya
rak lzmit kAğıt fabrHr. ı dırektörU 

olan yeğenini ziyaret edecek ve kA
ğıt fabrıkarnızı görmek için çoktan
beri duyduğu aı·zuyu yeı ine getire
cektir. 

( Saat tam 9.30 da hAklmler heyeti tur. 

J 
düşeceği zaman 

1 
önde reis Sabri Yoldaş, arkada da Katıllerden biri boğuşma esnasın-

k d .. 'I Aza Reşat Bayramoğlu ve Emin BU- da avurduna bir bıçak yarası aldı-
u z a eg ı ke olduğu halde yerlerine geldiler. ğmdnn kaçmıya fırsat bulamamış, 

Vaşington, 8 (A.A.) - Kcntucky- Ankara başmliddelumumtsl Cemil diğeri kaçtıktan sonra yakalanmış • 
de söylediği biı· nutukta mebusnn Altay ile muavini Kemal Bora da tır. 
meclisinin 'hariciye encUmcni reisi yerlerini almışlardı. Oğ'rendlğlınlze göre hadise fil şe-
demlştlr ki: Naip Hak:.mın Te7ke resl kilde cereyan etmiştir: 

Amerikan bombalarının Tokyonun Hı\klm; naip hAkl.m Hayrünnlsa- Og'leden sonra saat 14 sularında 
Uzcrine dUşeceğl zaman uzak değil- nın, mahkeme reisliğine hıtaben yaz- Yenlşeh.rde Va.silin meyhanesinde 
dir. mış olduğu tezkerenin okunmasını kahvecı Nertmanın dostu namlle a-

Hatip şunları ııeı.vc etmiştir: söyledi. Bu tezkerede naip hl'lklm nılan kahveci Necin! Çaku-soy, arka 
Bunun cehennem ateşinden farksız şunları bildiriyordu: da9ı Hazım, b:ıhrlyell Arif, Şuayip 

olacağını size temin ederim. Sene so- Maznunlar, ifadeleri kelime ke- bir muada; Tahtakaleli KUrt Ke-
lime tercüme ettirerek zaptettlkle- mal, Abdi oğlu Ahmet, Hneı Bayram 

nunda istıhSal t:dmiz o kadar büyük 1 d bugO k d 1 dığer masada, MUj<r6n adlı iki ka-
bir b1çUde artacaktır ki Amer.kalı- r n en onun ıçtn ne a ar ya - tıU l~m wwn c~heleNotaa~zag~ ____ <D_e_,_~_1ı_s_~_=_s_s_ıı_~_a_e>_•_~ ____ ~_w_~_~_M __ K_ıı_r_t_K_~ __ 1 ______ <_~_~ __ ı_~_=_a_._s_u_·_s_d_~_x_ 
c;eblleceklerinden artık hiç kimse 
şliphc edemlyccektiı·. 

J~ponyanın 
Ber~in e:çisi 

BU kreş, S .A (A O - Japonyanın 
Bcrlln BliyUk Elçisi General Oshima 
bugUn saat 14.30 d:ı. BUkreşe gel
miştir. General burada iki :;ün ka
lacak ve sıyas1 görüşmeler yapacak
tır. Bundan soı rıı. Tokyo ve Ankara
ya doğru yoluna devam edecektir. 

Vf ayetin tavzihi 
İstanbul Valılığındcn: 
Taı:v ri Efkftr, İkdam, Yeni Sa

bah, Vatan, Tan ve Haber gaze. 
telerlnln 5 ı isan 942 tarihli nils· 
halarında ekmek knrncsı suıiı;tl· 
m'alindcn dolayı Kasımpaşa nahı 
ye mUdiiril ıle komiser muavıni: 
nln ve iaşe memurunun tevkii 
edildikleri yazılmıştır. 

Halbuki yalnız iaşe memuru hak 
kında b r !hbar yapılmış olup 
tahkikata başlanmış olmakla be
raber kcnd si tevkif cd.lmiş değil. 
dir. Nahiye mildUrü ile komiser 
muavini hakkında ise hiç bir ih
bar olmadığından hakikate tama
men aykırı olan mez.kür ncşrıyat 
tekzip olunur. 

MALiYE VE~ILINiN BEYAN ATI 

Milli Piyangonun kinndaki in ki safı 

Maliye Vekfft Faat Atnlı 

ha,kın teveccühüne 
borçluyuz 

. Ankara, 8 ,A.A.) Maliye Vekı- Bu para .santimine kadar Milli MU-
lunlz ı.~u:.ıt Ağralı Anadolu Ajansına dafaa Vckaıctı h avacılık kısmı bUt-
aşağ:aaki beyanatta bulunmuştur: çcsine tahsisat k ""' · d · ı9•l a,, .. olunacaktır. Bu 

Milli Pıyango, 1 aresı, ~ takvim rakam 1941 d h 
yılına ait bllflnçosunu h:ısılatıııda ve r (; ın 11 

a zor şartlarına 
aafi kılrında mUhını bir inkişaf kay- bo.· men eV\clkl yıldan 117.561 !ıra 

lı fnzlalık g<lstermektedlr. 1941 yı-
lı içinde halka dağıtılan ikramiye 
mıktnrı da 5.li<f.783 liraya i'"llğ ol
muştur. 

dederek kapamıştır. Harp buhrnnı
nın memleketimizde hıssedilen eko
nomik serpintilerine rağmen bu in
kişafı halkımızın devlet piyangosu-
na karşı olan yUksek all'lka ve tevec- Piyan.,.odn g<lrUlen bu tekAmWil 
cllhUne borçluyuz. arttınnağa yarıyacak tcdb.rlerı. .ı-

MUU Piyangonun 1041 takv· raştııılıp tatbik edilmesine g~en se-
. ım YI- ne olduğu gibi bu sene de (f.vam o-

lına aıt safi klrı 2.737.873 liradır. 
1 
lunııcaı.tır. 

' 



! VATAW 

Çin -Japon harbi 

Şehir 
Haberleri 
Gıda madde-

Palıalılığı Bağdatta 
görmeli 

( 

-ti-

leri tevziatı J 

flbdülhamit. büyuk bir merak içinde idi. Sa- 'ı 
raya getirtmiş oldug~ Ak~ayişark haritası Hastahaneler ve resmi 
üzerinde harekatı takıp edıyordu. J .. I d 

Bir kilo şeker üç liraya, bir kilo patates iki 
liraya, otelin geceliği 25 liraya 

Tuhafiye d~kkan arının vitrinle- yük b.r aliıka uyandırdı~ G••eteler 
r :-de. Japon knnonoları, Jaı>C'n her gün sütun süt.un aıans h•va. 
k"m•şi•r• goz çorpı,·ordu O zıı. ı d lcrl yazıyorlar .. ""' Avrupa ı•· 
ır.an ııeooz teşekkill etmiş olan zctelerı.ıde gôrdbklerl narp rna. 
<Orozdlbak) mucsscsesındc de. Ja_ ko.leler nt tercünıc ediyorlardı. 
pon emt..a .. :!<lan sergiler tcşkH 1 Hark ı.c:ıeta lkıye aynımı~ı. .• 
ed.!ıyor<iu. B ... ıt ctiişüneıı.ler: 

O aralık istanbukla. şem iye - 400 milyon halkt.n murck· 
kum&§ı buhranı varc! Oroııdıbal< kep ol•n ÇinlHer, 30 milyonluk 
muessesesl, büytık bır acıkgözlUk J,ı,ponl..,·ı bır lokmada yı>tacaklar
~apt Derhal, Japon kumasların· dır. 

elan şemolyeler ma eti rmcye baş DıyorlardL •• Pakat hakiki kıtV· 
lad Ve bll ı;cınslycler, çarçabuk 
ğbet kazandı. ı vet•n ne okiu&unu bUe~r ise: 
O tarihte luvant..t.C"ılık ve ko- - Zavallı Çınliler · o müWılş 

'onyacılık, pcl !azla terakki et. nufus kıtlabaıııına racmen, rıtiRi. 

muessese er en sonra 
halka do verilecek 

Ekle bulunan pırlnç, ya;; ve be· 
yaz peynirin dünden ıtibaren has. 
tanelere, okullara ve ihtiyacı olan 
resmi müesseselere tevz.ıine ha~· 
l•mm.,tır. Bu müesseeelerin ihtı
yaçlerı karplandıktan sonra 'err 
kalan gıda maddeleri do nahiye 
mti<iürleri tarafından hazırlanıp 
verilen muterncd bakkalJar vasıta. 
sile halka tevz edilecektir. 

Bir dolandırıcı dört oy 
hapse mahkum oldu 

'ncmlştl. Zencin ve !<:barlar mlis· ı mini Japonlardan kcırkunç bir oa· B<>şlkt>5t• !'uadla dül<kiinına 
' sna olmak Uzerc halk arasında yırk yı,eceklcr. giren Nadi Bils,! adında biri pa· 
K t.anılan lfıvantaların nev'ı. ( Lo- . d"" . -r. , ... d· rasını sonra göndermek üzere ma· 

l Jel Dıye u ,.,,..yor-r •· 
ocn) denilen bo· losyona < e . gazadan bazı eşyalar alrnı~ır. 
Frcrl fabrtkas nın mcnck~c ve sa. Bilha Sultan .Haıull, biyuk 

e ~olonyalnrlna mU.nhasır 1l-bi . bır -merak 14,'.inde idi. Saraya, ıa- NB.dıııin, aldığı eşya1:ırın para. 
bı e d. Fak~t Japonya<ian ge• ı yet mufassal blr (Ak<ayı .ark) SNJI ödememek sure(:'le dola~drrı'. 

I y d 1 dckt IA 8 ta 1 haritası cetlrtmiştı. Her ciôn bu cılık ettığınl sabıt coren sek.zmcı 
len (J\lıın °\ ""'n 1 b v ~o h•rltanm karıısın& ~eçerek harp asliye mahkemesi suçlu Nadi Bıl· 
pıya ~ya ,yay• ı~ y":.ıı ;na~ u O<i~ vaziyetini inceden '1lceye 1"tkik e· •eli dört ay hap<e, 66 Jlra a.ğır pa. 
kuyu ku.

1
arunakl a r m divor. Do:rtu ve Adeta gizli müt· Ira ccz~sına mahkıim edıhnesine 

.ı ı•nı h• ını a t. .r • • • . . 
Halk, bu kokuya da bir ad bul. fik~ • olan M'.kadonun n~I bır karar ve<mışt•T· 

mu~ıu. $~enin üıcrındckt etiket· "?°!.,1 ~ı:_,:sk~ mı:,ı:;=:_:00tcre· Halide Edip bir 
· .. , (M•ıtıdo) ntm milli elbtSe> ve C~· 01 o C .7"~ .... u. 

konferans verdi mızrakla oo resml bıtluııduiiu .T;ı.ponb<, cMlnya -Oenıyetine 
Ç1'Cl bu resim bir ç-na benzeti· yeaJ karışmış olm•kla beraber, 1 
yor.. LAvant.ı ın adına cta (Co. propaganda lşln<ie ele büyük. bır · Üniver.ile profesörlerinden kıy· 

~an !Avant ı) denqıyordu. Japon mebaret göstcnnlşlerdl .. ve l•tan· I metli romancımız Halide Edip dün 
,allar; .a rağbet gösteren. yalnı2 I bulun btr tarafını, harp saltnele. Beyoğlunda Nurlz;ya •okajlınciakı 
alk de&tlcı. Sultan H•mll ile, ,,.. rı.ııe alt resimlerle doldUl"uvenniş. Halk Partl:;i binaoınd• (Edebiyat 

ray kadınla< için bir çok kumaş· !erdi. ltaynakları) mevzulu bır konfe. 
r, •I• ı emeli yatak takımla. Kara ve ek-mı harplcdne alt o- rans verm s ve büyük b•r alfıka 

rı. fJtiyük YC kıymettar saksılar. Jaa bw. resimler. Japonları.n Çiıa· ile dinienm;~ır. 
vazolar etırımcl< isteyerek Mös· Jilerl -1 tepelediklerini ıö&1.eri. İhtiw.ç maddeleri için 
~ö Yamada)'O b>r lt!l)'ll s<p&l'IJ}er yordu. G~etelerdekl a.jans hava. z-
\Crmlşt;. ..,..,.,

0 
dCr\erı de, bu resimleri teyK odi· ku.rulocak birlikler 

Bu rajbet ı.ar,.......ıa, ·~, yOl"du 1 '" 
Nakamura boş durmadı. Sultan. .Jepo z.aierler ı iıdeta haılk.a nc-1 Kurulmasına k•rar verilen da-
hamamında, Ba\l<U1cuların .2','.'~un· fe veriyordu. ~en ric gezef! re hıll iet mal bırlıklerl hakkındaki 
duğu oltağın başuı<ia bir _,,aza ı 

1 
ti • • karar-ıwıııin buflunlerde Koor· 

daha aç\ı. simler• arhk ®vat" ar a ııocunu. dınasyon heyeUnden çıkması bek. 
O J1K(a, Ramazan şt. .M. yordu- lenmektedir. 

N ... k.ı~L...,,.ii, B~azıt ~rgıst. de b~ 1 Haırp. JaJ>()ffyanın galebes11e ne· Bu bkli'klcrin kurulabilmesi 

V apurcla e6kr bôr at"ka<iaşa 

rasgeldtrrı. Keod-sinı ay

lardır &örnlemi~tm· Yantnda kü. 
çtik bir çanta duı·uyoı·du. seya· 
hattea yeni ge-lmiş gfbi bh· haH 
vardı: 

- Nereden böyle, Aııkaradan 
mı? cl<ye sorduın. 

- Hayır, B .. ra ve Baid•t· 
tan ... cevab•nı verdi. 

Derhal do~ruldum. Ayağıma 
semiz btr av ,e:elmlıştu Başka za~ 
manlarda Bağdada g'.dlp gelmek 
bir hidise ,sa.yılmaz. Fak .. t radyo, 
telgraf, telefon ve l3yyare nsrıı1· 
ela kOffiiU memleketlerden doğru 
haber almak için yolcuların yo· 
lu.nu beklemekten başka çare 
yok. 

- Oralarda ne var, ne yok? 
diye dostumu ürkütmeden sozc 
ba~o.dım. Maksadım, gazetecilik 
ettl&imi bclll etmıy..-ek onu ta. 
bii konuşur aibi sOylctmekti, 

- Ne mi var, dedi, pc.;h:;ılılık 
ver. Siz gelin de pahalılıj:t orada 
görün. Şekerin resmi fiyatı, b -
zim paramızla 'kl ).'ÜZ elli ku• 
ruş ... F•K-at bu fiyata şek<r bul. 
mak lmkıinaız b<r teY··· Hak kl 
fiyat tam Uç lira, bu da faıl& sa· 
yrlmaz, çünkü bir kilo p~tate~ 
1-ki lira, çamaşır sodastnın kilo· 
&11 üç liraya ... Zeytinyağın kilo. 
su yedi buçuk lira .•. Otelde bÔ<' 
gece için ba~iş flliin hariç, yir· 
mi bei lira verdim. Yataklı Va· 
ııon idaresi yine lnoaflı: Bızim 
h•tlard& yemeli 140 kuruşa. ve. 
riyor, bizim hudutla Baidat a· 
rasında üç liraya, Baidatla Bas· 
ra arasutda bel liraya... İpekli 
kumaştan ve hurma.dan batta 
her~y ateş pahasıne ... 

T ürk tüccarının vurguncu 
olmadı~ını ve vatani his. 

terle hareket ettiklerini Irakta 
öğren<iım. Memleketimiz ıçın ha· 
Tlç1"n tran8it şeklinde ıraka ge· 
len eşyayı Irakta külfetsiz ve 
zahmet ·lzce bura<iakl fiyatın Uç 
m:•ıtne satmak iınkAnı vardır. 

tüccar da eksik dciildlr. Fakat 
uymayan n muslu tüccarın J,,"()k. 

luk hali:nde olması hıııenı mcm• 
noo ('diyor. 

- ırakta!< malların günü eü· 
n!lne naklcdilemedli, ve üzerle· 
riııe blc çok masraf biu<liii ooy. 
letıiyor. Bu dotru mu? 

Yazan: 

lrarllk FENiK ) 
- Evet, allı ay, b1r sene SJTa 

bekleyen mallar vardır, çünkü 
vasıt.alar mahduttur ve mallar 
m mkkttın ihtiyaçları bakımın· 

dan ııraya konmuıtur. 

B asrada kalan mahn ılı ri· 
ne binen Jlman clemaraj 

fiyatlarının cetvelini görünce 
meşhur ptranç ve buğday tane. 
si hikiyeslni hatırladım. Hanlya 
bir Hint padi ahı bir adamına 
hsan edecekmiş: •Dile benden 
ne dilersen?"'· derpiş. O da bir 
§•tranç taht .. rnın ilk hanttlne 
bir buğday tancs~ konulmasını 

ve allnıış dördüncü haneye va· 
rın<:aya ka<i&r miktarl•rın hane· 
den haneye iki mlsllnc çıkarıl. 

masını istemiş. Pad'şah bu k•· 
d r basit bır ııeY istedıjlne hay· 
ret etmı:ş, fakat tatbikata gelin. 
cc ayaıı suya ermiş. 

Basra limanında. bir ton mal 
i~"Jll ~lk günü on iki kuru§ fst.e· 
niyor, fakat gün geçtikçe n11bet· 
ler ağırlaşıyoı-. 176 gün Basra 11. 
manında. kalmış bir ıruılım için 
benden ton başına 37,217 lira, 
79 kuruş ücret istediler. Aklım 
başım<lım gitti. •Ben mr deli ol· 
dum, karşımdakiler mi?» diye 
pşır<iım, kaldım. Bu gecikmemn 
fevkalade sebeplerden ileri gel· 
dlğinl anlattım. Memur eUldU, 
derhal de üçte bire ındirdi. Pa. 
zarlıla devam ettik, nihayet 
37,217 lirayı ton b•şına ~ yi.iz 
liraya sulh olduk. Bu da çoktur, 
&ma korkulu rüya geçird'kten 

sonra bana bedava ıibi ı:eldl. 
- Seyahat nas~ geçti• 
- Bu zamanda aklı olan ye· 

riııden kımıldama~. Hele lr•ka 
Jitmek btr meseledir. ırak doğ· 
rudan dolt'Uya kom~muz oldu. 
tu için bir hudut ıeçmekle il 
biter sanılır. Fakat seyahat mev· 
cut demiryol hatbnı takip etti· 
ii ıçin hı>dut al"'• işi !)Ôyle olu. 
yor: lslabıye • Meydanıekbe.ıd• 
Suriyeye ıeçlyorı;unuz, kı mu• 
ayeneler oluyor. Ahterin . Cu· 
babey noktacıında yenid n bizim 
bududuınuza 1lrlyorsunu2 ve ec
nebi bir memleketi.en gelmiş ıi· 
bi muamele görüyorsunuz. Nu~ 
sayb>nde tekrar Suriye ba~lıyor 
ve hudut muayeneleri Türkiye· 
den ııelmışsin!z clbı tekrir c<li· 
liyor. (Telköc;ek) te Iraka ııri. 
yorsun uz. 

S eyabatle en ho uma &iden 
şey, Basrada Şattul'&rap 

otelinde ceçlrdll.m ııece oldu. 
Burası tayyare yolcularına mah· 
sus muhteşem. bir otel... Oda!•· 
rının hepsi banyolu ... Odanı:ıda 

süzülüp temizlenmiş ve kıvamın. 
da serinletilmiş taze hava var
Elınizdcn gelse mükemmel uyu· 
yacaksınız. Fakat imk&n mı var? 
Otehn bir tarafı kara tayyareln· 
rkne, dtğeri deniz tayyarelerine 
mahsus... Bütün gece H•ndi!I. 
tan, Mı ır, t[an istikametine tay· 
yareler eliti, geldi. Her defaeın· 
da korkulu bir l'tiya görmüş ıibf 
yatağımdan fırladım ve tayyare 
devrinde y&§adr~ımıı;ı derinden 
derirıe duydum. 

Tayyare yolcusu olmadığım 

ıçln boş bir odayı bana bir ııece 
için tavsiye He vermişlerdi. Da. 
ha iki ı:<ee kalmak istememe 
rağmen tayyare yolcusu geldi 
diye ertesi sabah bt.'lti zorla kıpı· 
dışarı ettiler. 

O 
rakta d:kkatıml çeken btr 
mesele de Titrk bayanla .. 

rırun Iraklılarla evlenmee~dir. 
(DeollllU S&: 3, Sii: l de) 1 

1\:6~ ışga.J etti Zengın 'bır 'ITle r: t celendiğt zaman, halk;n Japon .. lçtn C'n az yed kişinin b'rleşerek 
vucudc getirdi. Hatt'A bununla ik .. f ltıtra olan sempatl6i bilsbütün arttı. 'ela re heyetleri teşkil etmesi icap 
•fa etmedi. Schzadeba nıda kUçfik Sultan Hamıt, aziz dOHlu Mıkado. eınıcktedlr. Bu suretle htikümete 
bır clükk611 kıraladı. B~·oğlun<lakl ya ,ıa,1lİmi bir zafer l<'briki yolla· karıı doğrudan doı:ruya bu idare 
".ı..ağaz~ şttbc olnıak tızcr-e bumt 

1
. dı. Hatta i bu dıerecede bırak· heyetle-ri ~s·uı olacaklar ve is· 

" açt • ma<iı. Noda Efendinin. taleb«lel'ic.· tıhsal ecl«ekleri maddelerin satış 

Bir konşmentoyu ciro etmek; bu.------------------------------
;şı yapmak ~in kAfi<lır. Öyle ol. ( 

Bu ınataza ve dilkkarJ rd. ça.. de-n ve japoncayı lyi otrenealer. fiyatl&rı her :ıaman için kontrol 
Jışan ıŞ<; llcr l<Amflen y<orlllerocndl. elen ( A.\j bey) Ol lsmınde b..- yiiz. allında buluıwıukları ıçin normal 
Bueun BeyoJ:lundakl cesmı Japon başı ile Mıkadoya kıy~tıı bir .t klr - ,,.ü.ı.eııit olacaktır. 
maiazasını iöarc etren (B&y Pas- ı.. IOf>derdı. Bu at h•• ahırda bu· ltk oları>k yakacak blrllll ·ku· 
' al\, :.lôsyö Nel<~muranın kabul lun•n nayvankwın .., kıymetiİ<fi rulacak, bu bırligin kurulın.,.ı iç:n Bu ne sürat ! 
etti ilk ~i. 1 l<f. ele 2 ıwılyon liralık bir sennaye 

'.llakamura ve Ya....-· Bu loi 1 * !Azım gelmektedir. 
z..ı.i J&pon ticcarı, ı.,,- 11111 bile ~I SODA EFENDİ, DAYANAMADI Bı,-hk gelecek mevsim •ç!n şeh. 
dıunnuyoriardt. Bil" taraftan l"M"m. · rin bir senelik odun ve kömür 
lııı!t;;odeı'iııtcı e~na, dunyenııı l\'.odit Ef.endl, Harbiye mektebin· Jhtiyacıoı temln edecek V'! ıa~ım 

dugu halde Türk tüccarından 1 
çoğu bunu yapmagı hatıra. bile 
~elirmıyor, rnemlekelin mala ih· 
tiyett:ını hatırlıyor ve kendis.ne 
ait malı memlekete getirip ırak· 
ta zahınetsll!Ce bulacagı fiyatın 

üç1" birine satnıacı tcrc•h ..ıı. 
yor. Belki de şeytana uyup satan 

Ayakla rını makineye 

kaptı ran bir işçi öldü 

~ llnkiı «{'alako1- cıe •Pro· dünya ajaMlannrn memlek-lae 
lb:fl ı.aganda yan,,. ıı..,ıı~ altm-J bol k .. eden gönderdikleri mıuılarlar 
da. yazdı~nn fıkrada Jaı)OnJarın Hin- '\.'&rkl'n yerlUdn.i aramak Ulzu.rmuz; 
di•lanr lstlkllll°" ı.ahlp kıimalc i(ln bir külfet olmaz nnf 
hflıf" türlU yardımı )M-pa<'.ata. hakkın.. Z.4.YIFLIK BAHSi 
da.ki bir deıneM bahis meuuu yap- ı-·en fa.kül!Affil profeoö.rlerlnden biri-~ k.,_,,<lff bir memlekette elekl d.>ireslncle ı»·enslere !ayıl< bir ı:•len benzin, mazot c>bl di~er ip

•n ,YM:ııe!ı: ...,_ temin e<leıierken, l>a)'ltt ;ç;ı>c1c yaşıyordu. tidsi m"<i<lelerı ele hUk6met t.."nlln 
ı.ı-ıtdatı v<ı hmlr<ien de af)'Ofl. o IM"il>te devlet menwrlwıf141 edeoektır. 
tıriıün, ioı">cir uzum alarak mem • ve ordu zllbıtlerloc aç &ydo b>r 1 
ketıerınr göt!\ ıiyoriar. Türk mal· ...._ verildiji l>al<le S..lt•n Ha. 
ı..rını do orada tamtmıya ç.ılışı. mit Noclıl e(endizı>n (3000 lwr!J9U 

ı·orı..rdı , yhlı.) Ye (1000 kUNIU )'eWlek 

Yeni ekmek çeşnisi 
altnocok 

Cibahde Abdülezerpap cadde· 
aID<ıe 90 numarada bıçkı fabrika. 
•ın<ia çalıp.o Ahmet dun çalışır· 
ken ayaklarını makinevc kaptır .. 
mış ve ayakları kesılmı§hr. 

mıl)hm. 

BtJKUnkü p.ıetelertl.6 çıkacak bir 
telı:rafa s-<>rr Hint k~npe.I lideri 
~Oyle denli-,: 

- Japonların Hi~tana biı.i kur
ta.rn1ak lçln gf!ldlkltrlni iddia etme
leri Mrl'.'91~ bir ';'eydlr. 

nin Emlnöniı Halkevlnde «Zayıfla. 

mamanm çareMI» hakkında bir konfe
rane 'ereıeettnl gueteJecrde olmdam. 
Bu c.Zayıflamamanın f&re5lı• ınevzua 
bana meşhur Framnz aktTW. S&ra 
Bernar'm ylno kendi•! kadar """""' 
zayınığt b.ak.lundakt hoş bir lrkrayı 

hatrrıa.ttı: 

Ç1N • JAl"Otl MtlHARl:BESI ~!il Al her ayHl y:innl doku
Hl94 ( 13101. senesinde cereyanı zuncu ıünil kcn<ilsine cöndet"iyor .. 

eOetı bu hacp lotaobuld& ı><-..ı. bS· b ltrZUl>U olup olm•dıjı"' _.,,-. 
mayı da ihmal e1mıyordu. 

Cerrahpaşa hastanesin'! kaid1rı. 
Y&.rk! rf!611li ftnad:a yen1 b;r lan Ahmat ba&tanede ö1rn1ş, c ~ 

ekmek çe nişi <iahL yopılacald:r. aedi muLyene eden Adliye doıdo· 
Bucün Fiyat Mürakabe komısyo· ru Eırver Karan defnine ruhşat 
!'ttinda ekmek narin üze.iade bır vermiştir. 

l)A\lfl)41'1 5"I " Hamit, Noda Eten<iinın konuııma yı.pılarakt>r. k 
iırianbulda ı...1<1ı;ını aozeteleı-le l· Dün Belediye lkusat müdürlu. Lôsti tevziatına 
ıan ettir""'°. Hatta nt-lentn .,. b 1 d 

li\ l 4 
Süne bır mürac•~t yaptlmıı ve ac: on 1 . ili\ . ııa.r:iı> !Arafı V"rMıdır k( bu hava. proje verilmlftır. Bu proıeye ıı<>rc " 

11,1 dhti l"ll"'" ıa.,.teler, ıu fık,...yı da bugün lstaı>bu:cıa mevc..t fırHll;ı· Elde ınevcıst otomobil liıslikle· 
- Hive eylemioleıd': rrn 80 e ind•ri:CAes· istenmekte· riıı<len 851 taM&"in'll mevcut liste· 

1 
......._ ,.., <W. Dtı !ırıftl .. rı.ı tahdidı'ie mali. tere göre Wvziine başlanmı tır. 

yi hafipliğin sırrı yet f;yatının du~eccti ve bu su· Bugün için el<ie ilıtlyacı kar~:. 

B 
ıHua f,..ılt.-ttfıin"" b~ik ı..,. (1 l (Japcm Ali Boy) <len~ bu retle de ekmek fiyatmG-1 b;ı· te· !ayacak ka<iar liıtııCwk mevcuttur. 

Dün çıkun cPropaganda. )'&rıı:ı,. 

tı.ı;.hkh hkramı Hint ltderlnln bu ka .. 
dar c:-abuk okumuı: olma~ı ,a,ıhtcak 

ı:eydlr! 

01\DAN BOL :NP.; VAR? 

Gümnık ,.eı Jnbt..ı.,arlar Vf!kıtletin .. 
ffn eond"rl~n bir nıütetıa.....ca Mar· 
marlıı mıot&ka.ıtile Antaı)"a • ı~ethl· 

)·e ar'bındakl me, ormanlarında 

mantara elver\.!jll rnefJe kabufu bu .. 
lupdutu anlaşılnl15 ..• 

Dltnyada ınanta.rın bu kadar bol 
okklı;u btr de' ir olntıa Buı;tır. Bütun 

Ti)·atro bt111111ı önünde bir uaba 
durmııı;ı. içinden sara ~rnar'la b&ltk 
t-tinde ~ka bir aktrt" inmiş. O &ı
rada. tiyatro bina ı önbnde bulunan 
iki Ingll!zden lllrl etine dolgun aktrı.ı 
gÖStererek: 

- ı~ı.. buıa b.,.ıın &il>! lılr kadnı 

Jizrm, dflll'ıl+,· 

Oteltl ınılllz de s..& Bet-oar'ı ı• 
tererftc: 

- DMİUM. bana da bunun gibi iki 
kadın Jaımt! cevabını t""ermı,. 

Tatb.ert tlbl ·rı.n, 1 iliz S-·<4UH1 zat .-al&y olduk.wn ıonra, y•kıll nenul olabilec"~ı rlcri ···rülmek. Bu partiden sonra da ieı.t"ar t.cvzi· 
•- '"' ,.,,,' 1 ne_. k. kd b•r zaman<ia vefat etm~hr. tedfr. at yapılaeektır. \~inlıwun ,vr~-· &"CR\' ı""' ı:.-o ı .. _____________________________ .;. ______________ _____ , _ _ ______________________ , 

~·" Mr ....... ~. Katkı~ kar~!na 1 ., 
c_-.kırM·a "'iRtrlmir. ık' ~"·llyKf"j"iftl 

~rır, keu<lin('ı Mtı..hn kalatnazmı . ~ 
Otnli)f'n~r Mı ke-ndilf'rirtdf"fl "ıtkrldt .. 

t.nı at;ıkhuı 8(ı .. a gMh·ren g~ ha- ı 

ı-. t-ldd•~e ahnaı:larınl':'· 

JMr pn Çoıı;ll. Lord Saı.bwl ile 
~r bir .,.,~ ... ,.i ic;tinl&& fidlyor· 
RNll!· Orada partl-11 nıınına. ~ ~Y· 

ftyerricmil!'· }"akal kür-.Uye (·tk.M·att· 
ti. lpt.kıa.d•n 9iJt:irfocndiil -ı·e hzi:ıldütu 

belli.-
IAP'I Sııalttburı tı0rnuış: 

- Bena bekıo&na ÇQn,;ı, ..,. ıeii· ı 
ita 1'tJ'U, nirlettlyonun. 

- DoirUt>U ÖJ1C •• 
- ()tlwn .,u nuibatlml 4;ıde: Mn 

oo bfı.nlnı :yaptığun libi ~ ap. o ZMftM I 
'-Jnirleo11ıe-u.tn '! R<'n de KeR\"lt*lnkif' 
ı.enin (tbi iken .kendi kenıliml tt"davl 1 
eıllnenkı yolunu buldun1. Bir Wplan
t.ya ai\tJ~k11 1JUnn etrata bakara.k 
halkı go4dea '~irtrim. ~tmTa kF rdl 
kt>ad'tlNI dtriın ki: •Rt·n hf.olkl h·raz 
~nayiybn,fakat beni dlnlir~···kler her 
lULlde benden d41.ha ena>idlr. Bfıond 11 i 
dıolt& alıl< olanlardan ne di ılnla• ! 
<-ıtlm:u,nn! l~ hu ıUi.U-..ae ile kl'a
dflnt': b6kim ol•ırwH, Ka~KIMI& bu ... 
ıu .. bi1'" tt>1' 11clan11a na 11 t1lkıtına

dan koff-.u~·tır , e rner1ı1.n11n11 aula.f.t. 
,.anam )iendiındeıı E'Wl)I oldı ·.cıan .. 
~. ipUa.Yn karar ,·erdiğinı Wtl~l'' i · 
<'ilerle tle 0) le ~rOC t~e "-•>nu,ur un. 

,.,y,~., 

SONMIYEN ATES 
Tefrika No. 20 

Ostade vod• l"Ci.p vapura ı..n<1111mn 
zaman tötün1cH!'Wn ve senin aNe haJ"1ttl 

hakkındaki •••li<•tl•rinnı ı..ıtwladım. 
Ve Nıhatla oramızda bir şey offfta.ntŞ 
g.bı hareket ettim. 

Ar..ıan &ünler ve heftalar teÇt!· Üs· 
taddan ltlç bir haber çıkmadı. OlluAla 
karşı karşı)'a bulunduğum g\Hı, kalbimde 
ooa karşı ölçüsüz bir hürmet ®yuyor
dıım. Fak•t o.-ısuz geçen gUnl•rim w haf. 
talarım bende bü!llbütün b~ Meler ll'" 
yan<IN"dı. Üe!adı ..,rdükten ve 1>nun ltu· 

siyetlerrne dıe az çok. vlkıf oldtrk:taı;ı 

tiOr>ra kocam bana, pE>k yavan. ve miııasız; 
b"" adanı gönınınoye beşi dt 

Niızafı! .. 
Üstatla N'ih•dı mukayese ettltıın za. 

nıan pelt acı bir hilsra.ola kartırf:>gıyor1t111. 
Kocam. üsta<iın, o büyük ldaııoı>ın yanm. 
d o ka<iar küçulüyor kl .•• 
Çatışma 00....ınııı du\·arları lıo.ttanb&§a 

rınlo1< kadın .....,ımlerile donanmış ... ya. 
ı· ırılrım üstünde yine çıplıak kadııı. 

~ .......... *'* cdeoürtitor, Ilı 

Yaza11 : ismet ZIYA 
hraıı laevlr eden yaıı:h boya tablolar ... 
Hulı\ta, bütün ed• ~- i;renoclik
lerle dolu ••• 

Zeynep denilen o ,,.,.,.ıeb\ır Kı>rt ka. 
r1"il<ı Pervin kalfa ve Hacı bacıyı mu· 
k•Yffe etmek lee büyll1< bir hlta ... Üs· 
taduı evın.rı. temel d>rekleri olan bol ol
gun kad>nlııır, değil Zeyne<>e (Hanıme, 

fendi) namı mltktda Ya§IY""1 bir çok Ali'· 
pe kadınlara bire nezaket ve in.aniye\ 
det$l verecek kadar mi.ttekitınll insal\Jft'. 
Eviındet<i köıpek bile ""1"a.dıllşıRd•lti sa· 
dakati kaybetmiş, idarestı in.anlar ..,.._ 
do m nasız yere havtty.an, aaklıran ve 
yahut yaitakları.ıp yerle<de ywarlanaı> 
garip bir mahl(rk olmooş ..• 
~orkuyomm ki ben de bu gıd lı&. 

lriki kıı.rakteriml kaybederek Cülünç bir 
&•kle lst!Joıale edıvereceğım. Benlm, ne 
rı.ihta ve ne mizaı;t. bir kıl oldusumu 
bilinin NiıanJ. Öyle her feYI kolay ko• 
l&y beğenmem... ÇOC11k yaşımdanberl 
f•ııletıe ve insaniyete meftun bir ktzım. 
ı,ıe iistıot, bcnım lıı>;ııun olduğwn büüin 

fovl<al.adeliklerl phtiıııda top\&m!i bir 
adam Nazan ..• Hareketleri, tavırları, ko· 
nu~ası ....., her ııeylle ilk bakışta öteki 
ineanJa•dan kolay! >kla oıcçilı-bilen çok 
bafka bor mahlük ... A<leta ıliıhi dıyece

C"ll· 
ş,mdiltk, on11 çok becenıyoruırı. Kal. 

J:ıim<le ona karşı büyük bir )'1'kınlık du· 
yuyorum. Tuhaf deiil mi Nizan, kor· 
kuyorURl ki, zam9'!11• bafka şeyler de 
cıuımııya bcıfl ıyacaıl•m· Ne i:e mektu
l:ııt.unu burada keeiyorum. Bundan aonra. 
ki mektupl1ırımın daha enteres~n ol..,a· 
jını zann·edıyorwn. Kuzum ketrdl!1iim, 
mektubu okur okumaz yırt. Belki koca· 
nın eli.ne 4eçerse iyi olmaz. Kocana hür .. 
metler. sana da seliımlar. P r•h•n 

* Sevgrll Ninao! 
Tahmin ettiğim gibl çıktı. Sana gön. 

dordiğlm mektuba cevap beklemekle 
geçen günler ve haftalar ıarfLJıda o ka• 
dar çok h&v&dis bLrikti k.i, onları sana 
bif' an evvel yazmak için sabtrsıılanıyo· 
rum. Bana. He? mektubumun cevabını 
birden yolJanm .• 

(.!.tadı ziyaNtımizln ü tünden beş haf. 
talık uzun bir "'1man geçtiği halde on. 
dan ufak bir habt•r çıkmadı. Ü adın bu 
derin sük(ıtu devam ettikçe benim de 
kafanı alıp veriyordu. Acaba, kendisin! 
ziyaret ettiğ!mıı glin kocamla aramızda 
geçen ufak tefek h!discler usladı, aıle 

aa;ıooıtımuıdiıı ll.ı:enttircU ~ Y<>ksa ~ 

h""""s adrun, herharıgl Jıor scbcpl>en do· 
Jayı bıre kırıldı raı? Bir üçüncü ihtimal 
de üsta<lın hastalanmı§ olmasıydı. Bun
lar harıı.-1.l<ie ladei ziy.aret etmemesinde 
hiçbir sebep ınevcut de&ildL Bahu.us 
kcn<litlne veda ederken, srk sık tetrl! 
etıneaınl kocam da ben cı., r'ca elmlftik· 

Kah.m, ;ıoukardaki ouallere ta\ıınin e
diı!i c+wıpJ.ar sı'l\dığı halele b r !itrlü 
but.m17<>rdu. 

M-leyi Nihada açmak iswdnn. ŞiiP. 
h•l~necejlnt dıiııünerek va,..eçtım. tis· 
lada telefon el.nwyj düşündüm. Faflilik 
te!Akkl etmesinden çekinerek ceııarel e· 
demedim. Nihayet brr güo, Botaz vapur. 
larından bir.ıne a.tlıyarak üstadın yalı:>ı. 

nın Onünclen geçtim. Vapur, ad-eta yalı· 
ya oürünerek ııeçtiği için, i;ındekiler pek 

&üz.el sezilebiliyordu. va.pur, üstitdın ça
lışma. odasının önünden geçerken ~öı
ıertmin bütün kuvvetile bu <>dava b--ık. 
(ım. Hayret... üstad, masa.ını~ başın· 

da .. G-Oıılerl, önünıkk: kitabın ü<tıinde .. 
o kadar d•lmış ki vapurun seçtiğini bi· 
le görmü ·or. Yilzümdc,, bir hiddet daJ. 
ııası geçli. Haftalardanberi bizi arayıp 
sormadığı i<,~in Adeta i.çerllyordurn. Kar. 
mekarıtık düşünce-l('r ar<ı ında eve dön
düm- Ve bir daba üstadı düşUnmemiyc 

karar vcrdım. Fakat ne mümkün? Her 
gün, her saat değil; her dakika kafam 
onunla me:ıgul. .. Ona karşı olan zaafı· 

mı. keı:ıdi kendime Uiraftaıı cekinlrken 

~-

•·•-ta 

Ufak mikyasta 
•• • 

numunesı ... 

1 nglllzler Fransaya, daha do~

ruKu Yran,.. fabrikalarına ha

,.a akınlarını ııldarıtırddar. Hava 
ha.rıtketfcrtne daha mü!<oalt olan 
bahar \'f.ı l'aı: ıne'\-otı.ifn.lerinde bu 
~drrrt&rın dıtha da ktdetJentM:e
ilnı 'e ıenl,ll)·et:efinl &aluni• et
ınek yanlış oknaz. Tebll,tlerdeın an
ı,.,ıımt••• Kilro, ..ı.ı mllttdll<Jerl 
ıo·ranPttılar ne 'ylerlerse 80~ 1 in· 
J~r. tnıUtzler }'rao&ı.ı end trleinin 
AJtnanlar h ına ~alı rn&Aından 
mtutarlJrtlrler. ~~tye kadar az 
çok katlandıkları bu hale Uha fav 
la ı;o• yomamıyocaklardır. Çünkü 
bu harp(o tectınat tiatünllltllnb Ö· 

nemll rolü vardır ve FraDA& harp 
eıtdilıttrhıf geten yda göre her .rOn 
daha "\"erimli bir hale atdmektedJr. 

Bıitiın ba yledlklerlm ınıuız-

ler:ln radyolannda. tebliğlerinde, 

deme\·lerlnde ortaya ko)·duklıırnun 

kn.& bir Oıüdür. 
-ı·ıne mlittenklerlD eıımııe pçen 

ea •11: blr mttmuasında bu bahhte 

verıı..n wıılilmatın ıı..ıa. .. ı da t•· 
d•f': 

Yra-cla !tuı;iin, harp endibtrl

•ltıe batlı tam 3'7 fal>rlka _,le· 
ket ınadtıılerlnln içte lkl<lnl i,ıiye
rek Almanlar heM.tnna tank, ağır 

tep, kam)·on "'ıe tayyare ya.pmak

t dır. 

Da nıecmua1a göre bu fabrikaJar 
gec..~n Sf"nıe SOOO tank, '7000 kam
~·on, 160 ağır top yapını lar. 

ı:~r&n!-ı.amn btıtün tanare fabri

kaları blr eldt-n idare ve Alma.olar 

tarafmda.u kontMI edlliyom1u,. 

13.000 aı.ntltnin çalı+hit bu fabri

kalar a:rda kırk tayyare çıkarı)·or

Iarmılj. 

R<-nauıt fıı.lırlkalart, lngiltz tay
yattlerlnln bombardJmanından M'· 

vel uyhk tank tmalinl 700 e çıkar· 

Dl~· 

* Bu h:to lcüçtik mtkyut..na ar& 
t;ıra gautelıerlml-Lin :ıabıta haberle
rinde de rasttı)·onıs; 

«KO(o, ~enelerdenberi ı::ıenl adın· 
da bir kııla ya,aınaktadır. Btrf>lrl
nl pek *'e"·f'n bu gen~·Jer araıJJnd• 
blr CUU ayl'ılrk başgôııterlyor. Ay· 
rıhğın ısebebl ~dur: Artln adında. 
blr kom,unun ElfonJde göztt n.rdır 
w bu kızı ele gec:lrmek ~in trnat 
kollanl8.ktadır. ::"\lhayet bn fır.,at 

t;ıkmıt -ı"l' ~\rtln, Elenlnln ze.)·1f 
kaldıtı bir l&man onu kendt lne 
rime.tmtşt:r. Koç.o, pek mUteeutr· 
dlr; fakat kazay& rıı.a ptermek
tfon b~k" bir ıtl'Y yapmamayı ter· 
r!h etınlıjtlr. Anoak Elenlye evvel· 
re vermı, okluj"u. eve Artıni11 yer
lf""l"'ehine ve mobilyalardan kendi 
fR&lı ııını, g-:bi faydalamna&ına da
yana.m mı!) ve bir gece evi atefte 
.ernıltttr. Tahkikat d.,.am -k· 
ted!F.> 

JCÖlt JtADI 

r-TAKVIM---ı 
9 NİSAN 1942 

PEJUiEMBE 
AY 4 - GtiN 9~ - K .. ııı 153 
RUMİ 1358 - :\tART 27 
HİCRİ 1361 - Rebliilevvel %2 
VAJtiT AVALİ SZANl 
GÜNEŞ 6,31 10,59 
öGLE 13.16 5,35 
İKİNDİ 16,56 9.15 
AKŞAM 19,42 12.00 
YATSI 21,16 1,35 
İMSAK 5,46 9,04 

Marul fırını 

B ucıta bir eeneb! do tumun ta

rifin- twttfade - de
ttııll< bir yomel< yaptım. Pek g"ilttl 
oldu. Size de anlatayım da .19ttfade 
edfnlz. Bl.rkaç Rt"ruJ alıp kO('anlle 
boraı..r orladıuı lkly• b<Sllıntı~ lyk~ 

ydc:ayını:t., ~nra. hafifçe ha'Jayınıı:. 

!\onra bir t.>poly• dizin!., bir miktar 
tere-yai \·e M.le& katarak fınna veri· 
nh<. Illk pbl pl~or. Lttzettne doya!· 
maı:. Bu, ı:ran"'nların laitue bralffe 
dedikleri -ı·t: ~·flk -.e\'dtklerl l!Jehze ,, . .. 
~thUr. Buna Jez.ı.f't -ı·~rmek k;ln· kit· 
ne biraz jantbon katarlar. 

BJ;ı; bu~ünü kl'ndl a~lh~tm1 :1.a u~·· 

durarak ilkbaharda onu pathcanııt 

:V~rlne ~·irt"bUiriı.. Orta.,.ına kıynıa 

,.e M>ğsn ;ı' v Hf' knrnı,)"arık, ıı,opn. 

ma'.\·danur ve dttınat~ yerine ha""" 
Uıl.-ı· .. '\ilf" \·e R.\·tin~·agh mtikeınraef 
bır ba'.\·ıldr halin~ koyahHlrfz. 

H'enüı ~·t-rli ınarul yok. ~~:(•ut 
maruııarla bu ypn1E"tl Yat>mak palta .. 
hya mal oldu. J<~aka.t marul hoJlan"" 
diktan ~onra hat.Jrda tutulup yapıl· 
maauu herk~ tavai)·e ederim. Hen> 
JH.Jz. hem baflf, mlikmımel bit' 118-
cı,ık yemek ... 
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Askeri durum müzakereleri 

G;~u;;._ Macaristan YB Rımanya ile 
Sovyet askeri teşkil1J,ı olan ticaret ve tediye 
ne halde? 

e ::::.;====:~ anrasmalan bir ay uzatıldı 
dlll'llma llMıllı,... ~ d8fıMk Ankara, 8 {A.A.) - BUyUk MU!et · kına dair kanun IAyıhaları kabul e-
haberkr 4'6r araya ı...-ıp ,._... lılecttsı bugUn doktor Mıı.z.har Ger- dUml~ ve Ankara dil ve tarih • coğ
~eçtrllfnN, lllM• 119' ,.ee ~tea menin reislığlnde toplanmış, Maca- rafya fakUlt.3 ne bağlr blr cTtlrk ln· 
kelldlal alalllQOr • .llY ...-rterlll ini· ristan lle aramızda mevcut 3 Mayıs kıl&p Tarihi EnştıtUs\l kurulması 
..._. tad•r: 9U tarihli ticaret anl8,9maııına ba!lı hakkındaki kanun l&yihuırun encU-

ı - So,-.u.r llaıtthl ~r "' ca ve ca l> listesinde yazılı kon- menden gelen UçUncU maddesi oku-
t .. •.arlak betııaP ( :?O mllJon lllt!l&n _,_ 
-..- 95 ~• t k tenjanlar haricinde olarak Macarlar- narak kanunun birinci müzakeresi 
2~ bin tauare ~.:.,llfte,:I an 11. mU"dele edilecek demir ve çelik- ikmal ed!lmlş. Rumeli Demfryollan 

86 iti• top ) k lerf 1 '· .. 1 ter hakkında Macar hUkarrıetıyle 1 lfletme nlzamnametlnln ve zıya \'e 
., - 0111 Rue u er 11 n ceıııewe· • ı 
"' .... 70 _..._ ... ti keza TUrk.ye • Romanya arasında haııar taamlnatına mUtealhk htdle-

k 
• ....,1 • • mevcut :ıt Eylül 940 tarihli Ucaret rı ttdlllne dair 3.2~9 numaralı ka-rl aruıncla .... • ) a111- - var- ı 

la r l'Örlllme """ r • ı u rt 
So t d --•· • .1 'e ttdlye anlafmalannın bir ııy u- nuna ek kanun lAythası ta ep ze • 

s - ' le or uııwıun ..... en "''°-'" d tJ ._ ..... .__t f zatrlmilBr hakkında Romnn'-·a hUk6- ne 'blltçe encUmenlne gön erllmlf r. 
bUNt 'e ~-ı ena \e llOluıu- " AleUyie teati edilen notaların tasdi- Mecllıı, Cuma gtlnU toplanacaktır. 
dır; Rus oliUerl ara anda ayakların· 
da kftÇe çizmeler \ CJ a deri potinler 

bulunan aı.kerierta miktarı pek az· N h b' t k .. 1 d' I Yenı· cebir cinayeti dır; ı e ru ır nu u soy e ı ., 
4 - Se\Jet •nl••-n ~I ılil· (Başı l ln<'lde) ıc:-• ı <Bu.tarafı 1 lllK"lde) X 

te111eaemeMlftlr, H·veılee tek tik «1- lefelinl earlh surette gl!ıstermişUr. dın da llçilncil masada kafaları çek-
rıue. lntıea .,.. 8k'aları aaa mete başlamışlardır. 
MrUl&JerdM ,_ ' Hındıstan halkını, paniğe kapılma- içki Alemi böylece devam eder-

ayn .-ı,e. 8"'.yet kıta- man bir yarden bir yere kaçma-
lanltda o kadM oei ._.,tar, ki B• ma;a' fakat nerede ise orada kal-! ken KUrt Kental b.r ara, MUjgAnı 
e. .. ır1erı daha .. nutl4en ıtttlkçe artan ' öa ·e da\'et masaı1ına. davet etmiştir. 
bir Y&ftlJ•Mhk _....,.. .. --.et- maya. u metanet &" terme) MUjgln bu da\•eU reddetmiş, bu-
mektedh1er: ecllyorunı. na ıılnlrlenen Hacı Bayram, susta· 

6 Yeni Dethi. 8 <>t·A.) - Nehru, 1 lryr çekerek Müjgı\na hUcum etmiş 
- AhH ffillflll lnımı~lff& M· Hint kongret! icra komitesinde iki KUrt Kemal de· ' 

=~de kı9 .. .._,Ilı M:trflli• Ml6a- saat dlllıa mltsakerede bulundulc~n - Bize Tahtak~lell derler. Hep 
lue e&pthnaJırta ve ,....... _.,..,. 110nra ft0011eveıt'ln f&hal mUmessıll erkek adamlarım. Zibalılar g.bl de

l " IMv)"et ••hlan• • ı.ar· Johnaon ile yarım ıaat görUşmUş· ğ"iliz demlottır 
ruz klldr ... ıt• kelhae•ta taRı ..... • ... .,. • 
!ille yıkıhıut Vfı ......, .._.... • tir. Necmi, bu harekete öfkelenmiş ,.e 

. reı oftlı.,....._,, ita Qw'aın ,_....,111elerl masasrndan dotrularak: 

Bir &N ... a 2t ...,Y• llaytp •er· 
nlf!lll lıçla ....... - ,.... lw4 . .... 
ıli~it: elmaııı ~ Ner, ki '"'· 
detu ce~ .._.,,. aur ..ı-

Malllıthr. ~n 8-lena 31..Syen 
ı-.ı MIMa........, m+.rd'19 e a~ 
hklanll& ....... Yedi .. L 

Bu iddialar llıwWe .......... 
ytlrtltllıelılR Mf fa,... ta y...,, 

{*Mil byt'ttn Hta '"'' 1 '9 11r1 
tarafın clıırmmı, cere1aa etıınekte • 
lan şJdfletli ...,nı. ve •itlaf .. ..__ 
harelteJerl, cephe l'erileriMe yem 
harp iç n iki tarafıa llmrıMMI Wr te· 
kilde ~ aptıkllll'ı Rtnt.7.am Jtaurlık

lar ıröM•üne l't*ile«ıek ol•nıa. 1"I 
.,tbf hAMrterl J~ Mla hN,ılamak 
dotru olur. 

So"Yf!t ukert t9'1d1Atıma '"' le· 
rekf!ye düıföp ~ .-.ltUr 
ıuıkerl ht\dlaelerıien ........ nıılbll

kOndftr: f!~r So\-yet ordwa blı b· 
dar 7.ayıflamış okaydı, Almanlar 
bötlin A\ nıpllYJ Retert»er e~ n 
f'n kliçük nıüttellklerln tnua yardı

mına lüzum prmedeNI. AIManlar 
!!2 Haziran ltM 1 deki ullıerl lhıtUn
lllfP tekrar eri~ek ~in Jter feda
kirlıtı J'flır.e a)nııflardır. &ide ba 
mechurlyet, B• .. ileri tetkJl&tının 
)941 haziranındaki .AJman onlusuıt
d claha k•'" em bir ..... lle ıılo\-Ö,· 
:te )ıa:ı ı r old11e°'1lnu ıötttıennete ü-

lldlr. 
t rchll.,..- taarna kudre· 

~'1" o ........ ... 
tinin ıamamlle ilm:.., ...,_, 8": 
malı da rücıtllr. A ... ~,._,, .. 
~et orduları ı.,. , fl!llade taarnaa ı 
r•ll( kumandanı.r toa. 

kudr4"ttnl ) erıl kaıa-:ı:~·--= 
eııniofkrdl r • ·•.,. 

ltıbat da radar Japep 19\'af· 
çöd~ bilyük ıaar rütmemllftir; fakat 
fak oldukı.rı :!.ayet f4"ıkNtkleri 
hu hmıllfltll k 1 
lnkir ecttıem~· ._........ 1 t .. kerl __..aıa 

Halal!lft. So' ye bU ıttıl MNrler 
Uf' lullde olduA"U•°.t.ıının vla'•ll ta· 
d~l, \iman ~r ... at" ld· 
maııılle ridf! rde• &_,.... vüala· 
dlalarda ttklrk """"* dalla 

- •ue, e )er ,. , e re.. · 
dotnadur. 

Teni Delhi, a (A.A.) - MütlU- - Zibalılar hep eıkek adamlardır. 
mantar blrllji rclsı Clnna Cnpps ,.e Asıl kalle{'ler sizin gibilerdlr, diye 
wavell ile ~öt-UftUktcn sonra demi~- bağırmıı~tır. 
Ur ki: Bunun üzerine kavga bUyümUş ve 

iki masada bll'lunan erkekler btrblr
lerine &irm'tlerdlr. 

c- Ingtllz hUk6metı kat'ı ıt.lraz
larımı.sa enabtnda Hindlltan mtic!a
!aa .naarlıtuun lıötlln cemaatleri 
t•m•ll eden bir Hintliye verllmealne 
m~·afakat etını.ur. Crlppe ile Wa
vell de lıu muvafakat cevabını teyit 
etmt,tir.> 

R ....U'•n ekleri 

Nevyork, 8 (A.A.) - Lord Hali
!aks 'btr nutkunda demiştir ki: 

<- Ingilterenln teklülen Hint 
partileri şefler! t.arafmdan reddedi· 
lirse lngtliz hUkt\meU kendisine dU
'8n vUUeYt "bUyW< Hlnt--ı>arttleri
nln yardım ve ~ blr11ti olmaksızın 
ba.fumak zorunda kalacaktır.> 

Bu arada Ahmet, Kemal \'e Hacı 
Bayram, Necmlnin Uzerine atılarak 
ellerhNlekl btçaklar:ıa zavaHının vU
cudttnU delik deflk etml'1erdlr. 

Necmi aldıfl yaralann testrlle der
hal ölmUftUr. Ellnd~kl kanlı bıçaği
le kaçan Kürt Kemal, Gölbaşı soka
flnda polis Edip tarafrndan yakalan
mıştır. Kemal de ka\"ga eiinasınde. a
vurdundan ağır surette yaralandı
ğından ifade veremeden BcyOğlu has
tanesine kaldrrılmışlır. 
KUı t Kemalin arkadaşlan Hacı 

.S.yramla Ahmet kaçmağa muvaf. 
fak olmutlarsa da Hacı Bayram, 
BeYottunda çok enteresan bir fekli· 
de Yakalanmı9br. 

PahabhtJ Bağdatta otrenctitvrııu göre hldıae 9u 9e-

go .. rmeıı· kilde cereyan etmiftlr: 
llllıl'ı llayrMnıa l'akaluma&ı 

Bac:ı 2 acide) 1 Yenifeıirde cinayet 1'lendlklen 
Türkle evlenmek Irakta makbul sonra kaçm&ka muvaffak olan Hacı 
sayılır. BaSl'ada tanıştığım bir B&yram, tel1'la Beyoğlu caddesine 
ka( ıenç, 1stanbula gidip evlen. çıkmış ve ilk rutıadıfı tramvaya 

atiamıttır. 
mek istedikleri ·çin türkçe oğ· 
renmete bafiadıklarrnı söyledi· O •ırada oradan seçmekte olan po-

lla memurlarından lfahmut Saracof
ler. TUrk karısı olanlara bir ~. 

lu, tramvayı durdurarak Hacı Bay. 
vı aristokrat ıözlle bakılır. Fa· 
kat bayanlarımız çln mesele rama tramvaydan inmesini söyle-
bıraz çetindir. Bir defa tesettür mlftır. Hacı Bayram birdenbire po· 
etmek, yanı mazıye dotru ve ilsin cinayetten haben olduğu zan
ıarlp bir seyahate çıkmak va.r, ~:~a kapılarak tıtremeğe b .. lamı, 
90nra bazı evlenmeler rtıes'ut bir 
yuva kurmalı temin etmekle he· - Atabey beni ne için lndlriyor-
raber bir çek defalar da keca sun? Beni bırak .. dıye yalvarm&I'& 
ıkincl, üçüncü defa olarak Türk başJamJltır. 
karuının Ustune e\·lenmegl tabi Birdenbire l'enci defl4en ve b~ak-

ları tltremeğe 'ba9hyan adamın va
görüyor. Bu şekilde de mesele, 
'bi'ılm buıunkü telı1kk 'lerlmi:ree ::;;eUnden şüphelenen poHs memu-

alle kurmak §Ckllnden çıkıyor, 
ı~ı - Gel de karakolda anlarsın, de· para .., n birine satılmak ılbl 

b r şey oluyor. Gfü:Umiln önüne ylnce Hacı Bayram bUsbUt lln kork· 
<Uç saat) operetinde ıBagdada muş "e para ceaası istiyorsan al şu 
ildellm, Batdada ••.• dıye Türk parayı da makbuzu kes, aonra yırt 
dUnya ıUzeltıi Batdada götür. at, demlftir. 
meğe gelen Iraklı tipi geldı. Polla buna da rası olmayınca, Ha-

cı Bayram Tokatlıyan aokafından 
Iraklıların bUtUn gençleri de· a.tası dotru tabanlarını kaldırıp koş

ııı.e bile orta Y•fhları, çifte ev· mıya baflamJftır. 

a 1 lenmetl çok tabii b r •ey diye Polis -......lnd ti 1 a&j 1 

Ba5.n B'ırl ği za arana k 1 " !"'7 en ye fem yec- n 
•rfl ıyorlar. Fakat şunu da ıôy anlayınca dUdUk öttUrmeğe b .. la-

Blrlll'I ıııtanlNll mıntalıua hyey.im ki insan Irakta do:st mıf, hu sırada. k&rflsma inhisar me-
--~ n · b·r muhitte olduğunu derhal du· murlarından B. BUAI çıkmıftır. Ka-

.._Jlğl :a~tı nıı.a.ı11name1I yürUrlU· yuyor. Türkçe bilenler, memle· till yakalamak t.teyen BIJAI, Hacı 
Bşsın \rlcad .. larımıaın Basrn ketimlıde tahsil görenler çok.... Bayramın sustalıaını görünce çekll-

te girdi· hta .. Cıınetten 18tlyebilmek Hepsi cidden tok dost davranı mlş ve bu suretle Hacı Bayram Ye· 
ka.r;.ıartrıı nameye göre kart ala· yorl•r ve elden &elen kolaylık nf.fehlre dotru kOfftuya başlamıttır. 
için bu nızanı e,cıirıl hazırıamaldıfımız ve neaakeU IÖllterıyorlar.» Katllln pe~nden kotanlann adedi 
çakların 1 st iSteve de adı yuılabl· Vapur KöprUye ıelmtıti. Ar- gittikçe artm14 ve nihayet nete.si ke
llaımceıı~or· ı.. 6'tenecel< bir borcu kadııtım etyaltırını bulmak kay- ailen Hacı Bay.ram polise teallm ol
leceklerın 91rll~:mname hUkilmlerin· gusuna düştü. Ben de evden mat muştur. 
olmaması bil n baaya gelirken yoluma böyle bi; oıu Necmi dUn akf&l1l JIÇ Yaklt 
d,.ndir. a'1ı gecııanemek av çıkmuına sevinerek mathaa· morga kaldırılm14tır. 
KuUarıntn a\l~~19rın bunları he· nın ~olunu tuttum .. llCl WMllM 

ıçlıı he :ıp lllf~ 0 8 rıca edtriZ. Faruk Fenik Dün gece Unkapanında bir el· 
nıen kapatmaların --::===========-------- nayet daha ı11enml,tlr. Bir polis _____ ,..,=;;; siv 1 taharri memuru, Unkapanın. • 
1 
ş A R K 8 u G E C E da yakalanan bir esrarkeşi kara· 

kola ıötnrmek tat.erken, esrarkeş 

emil&Jala ~ u polise hakaret etmiş ve araların-

d 
l'Utllk ftJmt da fiddetıi blr mUcadete b&fl&mlftır. 

Sinemasın a Polis esrarkeşi tabanca tehdl-

0 
ll K o K l l L A R ~!~e~ar:a:ı:c::~~ro;ı~a~=ı~e b\~~ B u G \1 haydi yürü bakalım di'ye tehdit 

n n1011erl• fU.uklr yıldt7.a e~~~;~cş tabancadan korkmaya. 
,-A ~ rak polisin Uaerlne hücum etmiş, 

8 1
' OOlr Pflr" S C H N E J D E R bu bofuşma Hnaıında tabanca 

A G D A patlamış ve esrarkef, tabancadan 
M ~ . &)iPİ GÖNÜL VE KALl'LERlNt, çıkan kul'f\mla kalbinden yar&la-

oa-.~~.,,.. 1 ...... ineeJ• 91a111 -.. naralr derhal yere Mfllmlt ve bir 
"'" iki dakika Jçlınde 6bntlftOr. 

MAC ''' _,. Tahlrtkata bucün de-vam oluna-

... ~:...-------'~ caıctır. 
en aon yarattıtı: 

ARK VE 8!VGt 

( 

VATAN 

BAŞMAgALEDEN DEVAM 

Adam arama 
idaresi 

s 

Eair mübadelesi Bomba muhakemesi 
(~taralı ı llX'lde) (/) 

(RefM"'afı ı hlelte) •·• - ~edlklerlrıden zaten dew mıftı. Mübadele işini gam zon ko 
nız lf ısayfa tutan A dunahmanan olmeilfı anlafdıyıor. BWlun tavzihi· mutanı KeReral Hakkı Akoğuz adr
lfMeslnin maznunlar& tercUme etti· ne ıcıaun yok. Kelime orunları dt· na. Izmlr mayın grupu ıtomutnnı 

(Ba,ı 1 illclde) - rlldltını bildiriyordu. Geçen ceiıledt. vanın anl-.dmasına yarama•. Ehem- Ta~· Ce\•det Ulutanrının re sllğln-
tta ne ıibi vaStflar erayoruz? Bu t.ek tercliman olan Vehap Tebrlzl'ye miyetll t•Yler üzerinde durmak ll- de heyet tam saat ycdıde Llnndo
vasıflarda adamların yetışnıesint yardnncı olaralt llfref Demircen lld· :&anıdır. Abdlll'rahmandan eormak ı .. veıl Caııtıe Ingillz hastane gemisine 
t~vık etnaek iç n, yeti,enlerl bu. lı lklncı 'lir tercUl1l&Jl da mahkemece tedltl suaUerl bildlreln. ~ılı:arak karş1landılar. MUbndele he· 
lup iattfatle etmek için, hizmetle· tayin edllmlftl. K:on1HorU11 Möda1taleııl men başladr. Adı okunan e.slr Kızıl· 
rt.rılın karfıhiını vererek verimle· Y eni Tr n-t8fta11a Yemin F.ttıfrHıll Bu s«Jsler Pavlofa tercUme edlllr- haç mümessilinin bulunduğu mMıı" 
rjni artırmak çln acaba neler Bu tercUmana yemin ettirildikten ken Kornllof bir söc isteme hareketı g'ellyor ve kendisi olduğunu <Jövllye· 
yapmak lazımdır? eonra naip Hayrllnniıı"'1ın yazclıkla· yapmııı. fakat Pavlof daha evvel rek Bayraklı vapuruna geçlyord 1 

Umumi hayaıta vazıfcyc göre rı PavloCia Kornllofa rueça anlatıl· davranarak ft!nlan lllve etmlftlr: Italyan hastane gemllıınde tk 
adam seçlmınln dünyaca tunrn· dı. Bundan sonrn söz alan Pavlcf, I Keu gf!Çen celsede Kornılofu albay, ikisi yarbay olarak yaral ı 80 
mış bir milleha ısı var: Sır Henl'y perde perde yUk!clttığl seıile heyeti tanıdıfıını ve beraberce çalı9trjtımı ve sıhhl'e memuru olarak 69 lngı 
Bunbury •.• Dünyanın her memle· hlktmeye ruııça 

4
u maruaatta bu· söylerken bir takım nUanılara dik· llz, In~llz hastane gemisinde )aralı 

kelındekl yeni gidi lcrl ilmi tet· lundu: kat edllmeml9. Kornilofu tanrnm. ''e haııta olarak 3H Itatyan ınıba 
klklerden geçirmek maksadlle Ttlrklyede ayni blna dahilinde çalı· \'e er, yaralı oımıyan ayrıca 7~ 

1 Pavlof'ua :sözleri b "00 i bad Rok!cl er'in parasılC' kurulan biı fıyoruz. Yalnız o harici lktL'lat ko- ay ve ., er m ı e!e ed lecek. 
DUn bir tr;t da hazırlıyarak mah- İ müessese, bu zatı 1938 de Türkı. m.ııerllflne bağlıdır. Ben Jse doğru- zmır, 8 C A.A ) - .\n dolu a-

kemeye takdim ettiysem de Uzerın· yeye gcindermi§tl. Geldi, tetkikle- elan dofrUya hariciye komlserll!lne a}nsının hu u 1 muh:ıb r bıldıı, 
rini yaptı, gitti. B·r tesaduf, beni de bir mu&mele yapılmadan bana ıa- b&llıyım. Ayni lfte ~alı.,tığıınrzıı yor: 
bu müstesna ad .. mla tanı tırdı. de ed idi. Şlmdl bunun yenisini ha- zapta geçirilmesi yanlıf tefsirlere 129 İn" 1 z harp cı;lrinl ta· 
TUrklyede ba3layan dostluğumuz zırladım. Divanın maksada uyıun yol açar. şı> an Bayr. klı vnpuru Llan· 
1938 sonbaharında İngiltereyi zl- bir şeklide !nkltafını temin !.Çin icap K ol'lltlef Konu!fUyor davery • C tle'e yaklaşırken m 1 
yrıretlm sırasında ilerledi. Onun eden ifadeler okunmadı. TercUme Bu ifadeyi müteakip dertıaf Kor- il şarkılar sö~liyerck gemiler· 
vasıtasilc ŞlkagodakL Rokfcller keyfiyetine ayın ikisinde başlanaca- n lof ııöz alarak deınılştir ki: nl seltımlııd Inr. Gem dek İnglll 
müesseseslle temasa gcçC m. Bir 1 ğı yerde ayın altısında başlanma"• _.Mahkemenin şu Uç ııebep yilr.Un· lcr de ark daşlarını hurra sesle· 
taraftan da Slr Henry Bunbury'nln şimdiye kadar yalnız Abdurrahma· den tlllkını ı.ııterı.m: rlle kar~ !adılar ve ke dılerinc İn 
Turk idare makinesi hakkında nın ifadesini öğrenmckllg-tme ııe'ıeP 1 Mahkemece btllndlğl vechlle glllz s garnlorı atttlar. Harp m 
hazırlı:dığı raporun aslını görmek oldu: SUieymanın ne söyledlf.nl bil· Abdurrahmanrn ifadelerı dUn akşa- lüllcri buııl rı hemen yaktılar \ ı 
ve not almak fırsatını buldum. medığ'lm gibi diğer vesatkln de ne· ma kadar tercüme edildi. Vaktimiz bUyUk b r he~ ecanle tçcrck rıC 

Bu rapordan başkn ve ılclcrh !erden ibaret olduğunu bilmiyorum. alan bu ıradeler bizi ~·ormuş Ye Uze- ağır gemilerim? çıktılar ve bUv ı 
de bahscttım. Fakat tekrarrndn zn Gerek kendi memleketim, gerek rinde durmata maddi lmkAn bırak- bir sam mıyet ve lşt yakla k r ı 
r .. r yok, fa'-·dn \•nr. . Türkiye, gerek dilnya etltt\rı umumi· lf d laı1oılor. " b mamıştır. Ayrıca SU!eymanın a e-

+-.. ı, ·z mut 1 in d ğ ye,. u mesele ile meşguldllr. MUda- ........ k ı s.a.a kı ıllk son İtal""'n ka.f le ""''"' c ıassııı.~n,. v r ı • fa . . . 1 !erine de ıttıla kea.,.,..ere on ara . ,, ,,-
kanaate gore Tilrk lnkıUibı bilyOI, amı. yapabılmcm ıçln bUtUn 'esa - sual sormak JmkAnını bulmaklığunız de Bayraklı \apuruı a blnd · 
iyt işler başarmıştır, çok temiz n . ke Aşına olmakhğım ltzım gelir. !Azımdır. En nlh yet sıhhı \ ııziycUerı ~n 
yet ve ldcnlkri var, karşısında bir ı J•a,tof bUda~ı ~en,e \'erm•ıtf Kol'ftllof Hukuk M8'&,1rl Jııt~y•r ağır olan 37 malul csır husu i b r 
memleketin nadiren ele gcçlrdlc Bu ıfadeden sonra Sabri Yold~. 2 20 Martta ceuevt mUdUtU sand.k ıç! ,. konularak vinçle bl\· 
eşsiz fırsatlar duruyor. Fıık t bt Pavlofn istidayı nereye \'eıdlllnl va ıtulle pullu ve tQrkçe ya111lmı~ yi.ık sala '1dlrılmeye başlandı. Bl 
lnkılAp en çetin bır takım davala· sordu. bir ıstıclayı nıtıddelumuml muavini tert p her iki dakikada ;ki hast · 
rın hakkından gelmekle beraber Pavlof: Kemal Bora'ya verdirdim. Bu lstlda- nın naklini temın edıyordu. İne· 
bir noktada bocalamıştır ki bu. - bUda tercUman Vehap uırafl!l- d& Türk kanunlarını b Jmedlflm için llzler bu sakatlara büyük bir şef 
nun, varılacak ncticelcrın verimı dan mllhkcmc kitabetine ver Imi•tt· bana bir hukuk müf&vlrt verilmt1lnl kat ;öcterlyorlaır ve kendiler rı t 

üzerine hfıkım bir tesiri olabil r : Yine Vchap tarafından da iade f'dll\ rk'a P.dlyordum, hiçbir cevap alama- en ufak eekilde lncinmes ne mt') 
Mcz'yctll adam l etlşmeslni ve se· dl. Ayrııc:ıı Türk ceza mahkemeleri dım. Nihayet sefarethı.neye mUraca- dan vermlyecek bir H ne ile h . 
çimini yoluna koynmamı§. tcsadu· usuıu kanununun 215 inci maddesi· at etllm. Bir Rıa 'hukulcçıau. bir reket cdl~orlardı. Daha dun dun· 
fe bırakmıştır. Tesadüfe bıraKmak ne göre celbedllecek ı;aıııuer n Iiııte· Türk hukukçusu kadar TUrk kıınun- yanın hiç b'r zaman görmcd gl b .. 
da hatJr ve gönül, yar nlrk, .ımlr. ııl maznunlara \"erılmek icap edeP lanna atına o!amıyacaıından kendi- c dal ~ınde blrblrlcrıle boğuşa 
lcrin huyuna gitmek, gosterışe sa· Bu lıste bize verilmedi. Gt-rek im se· aile durutrnatu hancinde latlfare bu adamların, Kızılhaçın ulvi hl. 
rılmak gibi gayeye a~ kırı ö.çulc· beplc, gerek dığer vesa.llun ru•c;aya yapabılecelim bir TUrk hukukçusu·! mayesi alt nda yaptıkları bu müş. 
rin ıılıp yürümesine serbest im tercUmesl lçin maıN:emenin t!l krnı nun tayinini rica ederim, kendi :mil- flk yardım hakikaten göz ys$ar 
kanlar hazırlar, gençlere piston~ rica ederim, dedi. dataamı kend"'1 yapacatım. Yalnız ta.cak bir manzara teekıl ed yor 
olmayanların ileri gıdemıyccekle· Pavlof, bu ifade inden sonra mah- onunla lıU,arecle ltulur..maklığım il- du. 
ri zeıınrnı verir, kendilerini hay· kemede söylenilen bütün sözlerin aımdrr. Estrler tamamen :cm lerine ;. <' 
lazlığa ve ııçıkı;özlü(:c scvkcdcr. zapta goçirileceğlnin b;Idirllmesinden 3 _ Ben de Pavlolun fikirlerine leıtıkten sonra İtalyan ve İngiliz 

MUt..ehassısın .f1krlncc, Türk mc. mütehassıs olduğunu, yalnız geçen ı.urak ediyorum. Açık söylemek ll· konsolosları ıemllere ılderek cs\r
murlarının takibe mecbur bırakıl celsedeki ifadelerin tam olarak zapta ı11m geline bu sadeee bir formalite lerın hatırlarını sordular ve bedi 
dıkları ölçü, isin asıl icabını dü~ü· geçirilmemiş bulundufunu, ııöyle· I mesf'lesldır. Yalnız şahitlerin ıı.teel 1 yeler drı.gıttılar. 
nüp mes'uliyet almak ve kesip nenlerin aynen zapta geçlrilmealnln teblit edllmedlA'I için f&hltıerln bu- =rn=u==Y=ug=oe=ıa=vy=ad=a=k=l=a=r=k=a=d=a=şı=a=rı=m 
atmak değ:l, unman bana mes'ul!. teminini istenıiş ve &"eı:en celsedeki l'ÜJl dinlenmemesini talep ederim. l gibi Pa\'lof da Kornilof da çok ıyl 
yet gelmesin, aman sbz olmasın, ifadelerinden bazılarının l&lhlh edil- Bu ifadeden BOnra da hiklm, Pav- blllr. ' 
aman harcketleriın kitab:ı. uysun, mesıne müsaade edılmeslni talep et- lota, neler ıormak lStedltfnl bildir- BUTada hıçkırıklarını tutamıyan 
aman amirlere şirin goruncyım, miştir. mNı nl söyleınifUr. Pavlof, tercüman Abdurrahman sözlerine şöylece de· 
kendimi gostercyım . ., cndlşc~ıdır. Htıkım verdiği ce\'apta demiştir k ı : Vehap vasıt.aıı:te fU ce\'abı vermlf- vam etmiştir: 
Bazı m emurlardan bir çogu ku.: - Zapta, '\' ertlen ifadelerin hakıkı _ Burada benim komUntat arka-
rulu usullcrın .cabı olarak, ev\ ela b r huli.sası geçer. ÇUnkU bütUn te- AbclWTMID&nuı komUntet par· cl&flm )'Oktur. 'Buradakilerin ancak 
kendini, sonra l:ıt duşi.ınmck mcc· temıatı zapta l'oçirmefe lmkAn )Ok· tıal ile hJçbk zaman alüaa& olmanaıt- kitabi maıem&Uan vardır. Yucos
'buriyetindedlr. Ev\cla ı~-ı. sonra tur. Yanlıflar hakkındaki mUtalA&lar tır. O komUnı.t muk..tnden t.aUfa· ıavyada da bu fikri taşıyanlardan 
kendini düşiınen m1:mur tipi, Tur- ayııen zapt& a-eçirlllr. Verdiftnlz is- de ederek la1lrtklt yapmaktacbr. Bu· doııtlanrn \'ar. lleMIA lıse talebesin· 
kıyede geniş ölçüde yetişmek is. tldanın kabul edilmemesine imkAn 1 nu, soracağım suallerden sonra blll- den Nhlat Xolenevlç ve Kral Alek· 
tidadındadır. Fakat bu t p o ka· yoktur. Yalnız mahkeme l<ltfpllfl hare !abat edeceğim. sandr medreseelnl bitiren Halım ç 
dar sıkıntıya maruz k.ılıı· ki bu istida kabul etmekten kanunen me- Alıclv ........ JUunyor \"ar ve dedıklerl glbı Omer de bun-
glbi misaller kimseye cazip gö· nedllmiştır. :Mahkemeler suçlulara Abdurrahman .kıaarmata beıf!ar· Jann araaındlıdır. Geri kaJanlann 
rünmez. Bu yüzden de takım ha. veya karşı tarafa her tUrlU tesh

1 
ll!k· ken Pat•vı)of ıuallerlnl sonnafa <Je. itıtmıerı hatırıma gelmiyor. GereJc 

liııde el blrlığlie çalışmak ve iş tı göııterirler. Hattt lıttdaaıa 0 ara vam • • : Omer, l'erek llae talebeleri lcomUnlat 
ba~rmak meyli yerine gösteriş talep edilen meseleleri dahi hallet· Pad.t'un Alııılwı lı •• s.NllP partiltne dahil detfldlr. Onlar kl.lçQk 
mcylr alır yürür ve memleket iş· mek için ufı'aşırlar. 8-ller gnıpla.rda çal1.7ırlar. UniıreNlt.e ta-
lerlndc lst'kror ve devamlılık ek- ı•a,·Jof, Abdarl'llll•aaın Şa11ıı17et.1al ı .Abclurrabmanın ... rek Ttlrkl· Je~erlnden dlrcktıf alırlar. 
sik kalır. ÇlzecetlD• BIMlrlyor yedekl, ıerek YUl'<NJlayYadakl komi- Burada komftnlııt :tıkirll olarak ta· 

!•- nlat. arkad&fları kimlerdir T ntdJtım ve evveke de lalmlerlnl aöy-
Sir Henry Bunbury'nın tavsiye. 

si §U: Memur ) etı§tlrmek, seçmek, 
sicil tutmak. yetişenleri tcı;vlk et
mek, tay n ve tcrfı ~!erini hazır· 
lamak üzere Ba vekfıiete bağlı 
mcrkczı bir idare kurmak , e ba 
şına mcmlcket·n en kudretli, eı~ 
mlistakil flkırli, C'n anlayıslı, en 
bükülmez ve dürüst adamlarından 
birinj getirmek lfızınıdır. Bu lda· 
re; hatır ve gönül. yfıranhk, mu· 
vakkat lşlerdclp gö;ı; boyacılık ve 
gösteriş tesirlerinden U7.ak kala 
bilmelidlr. BUtün tayinler ve ter: 
filer buradan geçmeli, yüksek me· 
murlyetler ç n b le muayyen va
sıflara sahip bır, ık! namzedi bu 
daire tayin etmeli, scç!m mutlaka 
bu namzetler arasından yapılma· 
Jıdır .... 

SUtunlarımızda yer mahdut ... 
Mütehassısın du$Uncelerlne dair 
etraflı münakaşalara girlşmeğe im 
k~n yok. Fakat fikrin c~sı f;Ok 
doğrudur. Vazifesini normal su· 
rette görenlerin ternkkisln1 makul 
bir barem kanunu temin etmekle 
beraber mczl) ctlilcrdcn lsUfade 
etmek kapıları kapanmamalı ve 
bunları işe sevkedlp ilerletmek 
meseles nde umumi menfaatlerin 
hakiki icaplarına halel gelmeme 
ildir. • 
Kapanması lazım &,:elen bir kapı 

\..ardır ki o da hatır ve gönUI ve 
himayedir. HAlfı bütuıı halk ara· 
sında sevllmlyen bir memurdan 
bahsedilirken: •FılAnın akrabası· 
dır, fıh1nın dostudur, t Umın sınıf 
arkadaşıdrr. Bunun ıçın ne yapsa 
yerınde kalır ... gibi fısıltılar duyu
luyor. 

Halk Parl sı, meb'usluk ııi.ıfu
zunun hususi menfaate Alet edil-

Tckrar söz alan Pavtof, fllhlt --
ahk 2 - Abdurratunanı, Fahri Ba.tko- ledlflm Cel&l, Muammer, HOısnU ve 

t ft"inln kendi9'ne tebllti için m e-
""' h miledlç ile kim tanıftıriı? Vahit \'&r. 

menin t&lllcını istemiş ve Abdurra • 3 _ Abdurrahman, Fahrinin hu-
mandan 'bazı şeyler sormak ıatediğl· a"-'v-.,erlni VA _,. .. ,,_I tarif etsin. 2 - SUleyman bana gelerek mek-

hm 

'

ah .... ,, .... .. ...,.._, tuplannı yazdırırdı. Bu mektuplar· 
nl ~ c bu suretle A'bdurr• amn - ~ - A ......... -ahman, Nlyn•• Yaku-U acehe .. ....... • - da benden Falariye bahaetmı.,tı. Yu· 
aiyetınl etltlrı umumlye m v • bov'-'le konutnnuf mudur? •-•· ve tek ~ .,.... goslavyaya glttıftm zaman Fahr . 
s.nde "lzeceflni beyan e_...,. • "' _ Y•-~•avya"'-- bavuı•n-ın " , ... ,.0ı e v _..,. ...,, .... Teki lamlndekl biri ile beni buldu ve 
rar tercüme eakatlıklann• ~ - Moııko•·aya gitmesi i"'ın mektuplar • ... benden bavulu SWeymana gölllrme-
derek: 1 geldlflnl söylemlfti. Bu mektuplar mi rlca etti. 

- :Meael4.. demi9Ur, geçen ce ae- kimin tarafından "'ÖtlderHmi•, hanm değl 0 ., "'' 3 - Fahrln n eşkAlınl, KornUofla 
dekl benim söz!erlm eben deve " adr'"""""' gelm10, ka... tanedir, Yugoelav- ada u e ,._, .., ,..,,, Pavlcıtun eşkllınl tArit ettljim k r 
Hm, insanım> diye ~·1 ~ :;.e ıd; yaya hangi adreee mektup yazıldı? vuzuhla blldlremlyeceğim. ÇUnkU a-
dildi. Halbuki benim ...,z e 7 '-ek• • - Abdurrahmanm ..ıt..ted'..,.ne ı b&t ""' v ...,J oe• radan Uç sene glbl uaun b r aaman 
cbenim deve olduğumu iı e -re Omerle araatnda bU"'"· bir sa- yl aın Jnnnım av J...... geçti. Ayni zamanda Fahri Y ız 
istiyorlar, halbuki ben zaten ... , ' mlmiyet mevcut: lmlf, Omer ondan lkl defa gördüm. Hatırımda kaldıfı-
buna thtiyacrm yok> demt,.-m. bir 9CY ~zlemezmı,. Omer kcımllnlıt bo ı ı 

Bu beyanata. hlklm Sabri Yoldaf lm'-. na göre Fllbrl uzun Y u, uzunca a • 
.,. malı. cloJcun ytlzlU, oldukça fitman, 

şu yolda mukabele etti: Soruyorum: ıııtyalla yakın kumral ve hiç dökW-

memesi hakkında sıkı bir prensi~ 
bl çok memleketler 

koymuş ve r 1 ı-'ır. 
imrendirecek neticeler a m i• 

Hiç b'r nevi nüfuzun hiç bir a. 
ve umu· dama destek olamaması 

mi hayatta ilerlemede ancak me· 
. ti öl .. il olmas z yetın ve hiune n " 

Türk inkılAbrnın mukaddes bır 
keidesl halini atmalr, buna el sur. 
meğe cür'et etmeli kimse hatırın· 
dan &eçlrememelldır. 

l3öyle yapılırsa ve .ptstonı de· 
nilen himaye usullle hedefe va.rı. 
lamayacair eençler arasında fyıce 
anlaşılır ve halka da emniyet ·~
lirse Türk inkılAbı çok mühim bır 
merhale daha aşmış olur. 

Mezıyet, memlekete hizmet, 
mes'uliyet taıımak, fedakArlık ve 
feragat bu memleketin makbul 
tipinin vasıfları olmalı~•l'· Böyle 
olunca açıkıözlük ve IÖlterlı ye· 
rine bu gUzel kıymetler itibar 
bulmaja baflar ve çok hayırlı bir 
moda halini alır. 

Alamet Dala YALMAN 

ILB AMBA'llP' 
BU AKŞAM 9 da 

Menimin eti merakla 
beyeeaah bilfiil ftlml 

Omer ne zaman ve nerede kcımlI- memlf MÇÜ, Karada# Upll b r a. 
nlst partisine glrmlt ve onu kim damdır. GöcUnUn rengini btlmlyo
taV111ye etm1'tır? Omerin parti bl- rum. 
leU var :mı idi? Varsa numanaı kaç- 4 - Nlyazlyı hiç görmedim. lstan
tı ! Bunları da A'bdurrahmaıun bU- bula gelip gldlfinl SWeymandan ha. 
meal lAzımdır. KomUnlııt nlsamna- ber alırdım. 
meal mucibince her komünistin bir 5 Mektuplar Prlştlnede a\'Uk11t 
Lf yapması icap eder. Omer burada kAtlbl Başkomllediç \'&sıtaslle Fah 
veya Yugoııla\'yada ne yapmı9tır? rı·ye adresile 939 sonbahal'ında ya
Htçblr komünist Aza partinin mllaa.· zılmı~r. Cf'vaplar bana değil, SU 
adesl olmadan memleketini terkede· Ieymana gelirdi. 
mez. Ona bu m8saadeyı hani'! parti 6 - Omer, partiye girmemiştir 

vermlftlr? Eter Omerl buraya Yu- Glrse)'dl bana söylerdi. TUrki}'e~ 
J'Olllavya komUniıt partisi ı&ıder- herhangi blr maksatla gelmemiş, yal· 
mı, ise burada Omere ne gibi v..Ue nız tahsilini yapmak ıstemlştlr. o. 
verllml~tlr? mer bu makgo1tla. memuriyete gir 

Abdurra.Mnana BOracak bqka au· mtşse de Pavlof ve Komllof tarafın
allerlm varııa da. ltunlan SWeyma.· dan o ı,ten çıkarılm~tır. Kendısı so· 
nın ıfadeıılni okuduktan 80ftl'ay& bı- fl'ldrler sahibi idl. 
rakıyorum. Vakit 12.30 a gelmiş o1dujunda 
8ullerln Sorulmulllda MdıınU' Yok heyeti hlklme 14.30 da toplı.nmak 

Bös alan müddeiumumi Cemil Al· Uzere celseye nihayet vermlftlr . 
tay da suallerin aorulmuının Pu·- lklnel C'el!le 
lotun mildafaasma taallD: ettltin-t Oğle tatıllnl müteakip saat 13.30 
den AbdurTailmana aormaaının biı dan itibaren Afırceza salonu tekrar 
malızunı olmadrtı mUtallumda bu- sUr'aUe dolmağa başladı. Slmlln ve 
lunmu, ve sorulan sualler haklunda gu.et~llerln ayakta kalmamak ııte 
bir tara.fty not tJmakta olan Ab- Ye.Hli daha mahkeme baflamuına 
durrabman aıra ile BU cevapları ver- bit saat varken yerlerlrtl almıtlar4r. 
mLftlr: Tam 14.30 da mununlar ııralarına 

AIMla,.,.......• Caıvaplu1 oturdular ve iheyetı hAklme ile mOd-
1 - Ben JttmMye f..alılc yapıl· deiumumt muavini yerlerlnı ışpl et

ma.sını ıatemem Hazırlıl( tahk!Jc•tı tıler. 

ıırraaında ela uWa bffı~n «Seıt \'e 

... f!llln_ DOSTO• cYenl Yol> mecmuaları hakkında 
__,...,. au&Her Al'llluttu. Ben belki çok te-

Reis Sabri Yoldaş, SWeynıuıa: 
- Sen ötleden evvel .ısa 1atemif' 

Un, ne tltiytiyeoeksln? diye 90l'Clu. 
8Weyman: FAT VltAY _ ı.tONEL ATWb. nalık ifledlm. fa1cat kim!M!1l llllam 

altında bırakbrmAk ıat.em•m. Benin: 

••••••••••••••••ıiTıiÜıiRKiıiıÇiıiEillııiSÖl!ilZiıııLIÜlll•••I· nasıl yetı,tığlm "e nasıl blel6ldu&u-
Bir noktayı ta\'&fb edeceıtm 

(LMlea •JfaYI l#fllJlllll:) 



• 

• 
Bomba muhakemesi 
dedi. Ben Niyazinin hakikt adını ev- l\-lö.ddehm111D1inla ıaü.taliası 

velce bilmiyordum~ 939 senesinde _ Duruşmanııı ne &ibl aiwalôe 
Abdurrahman UskUpten döndükten talik veya tehir edileceğmi kanun 
sonra ondan Niyazintn hakik1. tt.dını tayin etmiştir. Her iıkl suçlunuo da 
~trend.im. iddial&rl vcçhile duruşnanın ta
YenJ Bir Tezkere Daha Okunuyor likı içln ortada b.r sebep yoktur. 
Reis bu noktayı zapta geçirdıkten Geçen duruşmada şükrama arze. 

~nra, k3.tibe bir tezkere okutturdu. decegim bir nokta olarak yüksek 
Bu tezkerede tahit listesinin maz- heyetiniz maznunıara kendilerinl 
nunlara '\tCrıldiğl, yalnız Pavlofun müdafaa edebilecek geniş b'Jr hak 
rusça olmıyan bu listeyi almaktan is- verdi. Evrakı tabk~kiyenin, suçlu· 
tinkAf ettiğı yazılı ldi. Rels. tercU- ıardan Süleyman ve Abdurratıma
man vasıta.sne Pavlofa şu noktaları nın bütün ifadelerile, diğer vesa. 
anlattı: ikı.n tayJn edilmiş olan bir bAki-

Türk mahkemeleri tebliğlerini an··, min nezareti altında Pavlofla Kor
cak tUrkçe olarak yaparlar. ?.taznun- nilofa tercümesl işine başlattırıl. 
ıar da bunları tst~iklertne tercUme / dı. Bittabi eski karar dairesinde 
ettirmekte acrbesttırler. bu işe devam edilecektir. Kornilof, 

Bana cevap \·eren Pavlo!: muavinim Kemal Boraya i!'t;dada 
- Amma. ded i bunu söylemek ko- kend'silc istişarede bulunmak 

laydır. Ben infiradi hapıste bulunu- üıere bir hukukçunun Ccıaevlrıe 
yorum, nuıl ve kime tcrcUıne etti- gUndcrilmesini istiyordu. Kanuni 
reyim" mevzuatımız muvacehesinde hiç 

Reis Sabri Yold~. Pavlofu iyice bır suçlu ;ç;n bu . ekHde hareket 
tenvir etmek. onun en ufak t~rerldilt- etmece imkan yoktur. Ceza mah
ıerl ortadan kaldırmal< ve nasıl ha- kemelert u;;;ulü kanuınunu.n 132 nei 
reket etmesi IA.zım geldiği hakkında maddesinde on beş yaşını bitirmi· 
kendiı!tıne fikir verebilmek için en lU- ycnlerle cismani veya dimaği bir 
zumsuz noktaları bile izahtan çekin- hastalıkla malUl olanlara ve ken. 
mıyordu Bu maksatla Sabri Yolda., dl-sıni müdafaadan aciz bulunanla
ile Pa\.·lo! aruında şöyle bir muha-
vere geçti, re ıs: 

Pa\·lona Rf>ü .4.ra<ııında Ge;;,·~n 

'luha\·ere 

- Evvela arkadaşı tUr~e biliyor. 
Ona tercUme ettirmek istemezse ce
zaevi rnildUrU vasıta.sile bir tercU-
man buldurabilir. Ayrıca 
bu t.şi görebilirler. 

Pavlof: 

noterler de 

Biz iıtıtUAttan menedılmtş bulu
'4uyonız. Hapishanedeki tercümanla
ra itimadım yok. Keza bugün yine 
türkçe bir tebligat ~dl, imza etme
dim. Bundan ıı:onra gelecek tebli~le

ri de türk~e bilmediğim için imza 
f!tm:yeeeğlm. 

Reia 
- ~otcrlcr itim~da. ş~yandrrJar. 

nnıar vasıtasllf" tercüme ya.ptırılabi
leceğt gibiı cezaevi mUdUrü vasıtasile 
h rlçte itimat edeceği bir adam bul
duruak kend:..<nne gelen tebliğleri 

terctim«> ettirebilir 
Pavlof· 
- Peki, bugün ban& gelen toblijt 

b.r sırrı tqımıyorsa bunun 
fu bana söylencbılir mi? 

~ili. 

- Bu tebliğde p.hiUcrin 
:ıdre.slert yazılı id1. 

Pavlof· 

ne oldu-

Jslm ve 

Tebliğ kanuni ff"kilde bana ve· 
ı ,,....emiştir. Muhteva~ından henllz 
nalftmattar oluyorum. 

Reis' 
PavJo!, Korrıilofla birlikte gün· 

erdenberi naip hAkimJn huzurunda 
tercüme işlerile uğraJŞıyorlar, orada 
konuşmuyorlar mı? 

Ta&e Ajanısının Tebl"~lnl TercUme 
Ettirmek l!iJteml11er 

Pavlo!: 
- Müsaade etmiyorlar, orada da 

konuşamıyoruz. HattA. Ulus gazete
ıs:lnde T.aas ajansının bir tebliği var. 
dı. Bunun tercümesini i~tedik. Bize 
bu müsaadeyi vermediler. 

Reis 
- Muhakeme kenrt. huzurunda ve 

en ufak noktalar bile gizlenmeden 
sarih bir şekilde yapılıyor. Kendısi

ne sorunuz. Ta...'iS ajansının neşretti

ği o habere lnanmıf mıdır'! 
Pavlof: 

Tass'1n ne yazdığını bllmlyo. 

t"'ım. 

Zu konuşmadaı1 sonra hAkim, Pııv
!ta.n, Ab<?"cırrahmana. başka bir ,ey 

sonıp 11ormıyacağlnı sordu. Pavlof, 
Abdurrahmanın hazırlık! tahkikatı 

srruındak. ifadelerini öğrenmeden ve 
SWeymanın ıfadeslne ıttıla ke'3bet
mcden 9Jmdlltk bir fey aormıyacağı
'U bildirdi. 

Kornllof Konuı:uyor 

Bundan sonra &öz ala11 Komilot da 
arkadafı ve kendi arasında ihti!A.tın 
menedllm:ş olduğunu bildirerek Türle 
kanunlarını lhlil etnteme.k lc;tn hat-
tA Pavlofun sorduğu suallere cevap 
vermedlğ .... -ıi bıldirmiş ve: 

- Çünkü, dem ştlr, kcndıslle 

keı"uşacak: olsaın fırsattan ıstifa

Je ettiğimi sanacaklar. 
Reis Sabri Yoldaş, Kornilofun 

evhama kapılmamasını, adaletten 
emin olmasını tavslye edince Kor_ 
nilof büyük b.r samim.yet içıı:d!: 

- Zaten, dcmişt • bugüne ka
d m hkemenın hakkaniyet ve 
adalete mupylr bir harekette bU· 

u duğunu görmcdım, yalnız bi. 
llnd'ğı g bl tercümeler henliz b ze 
veril nemim:ir Tııss hakkındaki 

c:uaı L tevcih edilmemiş ol
mak. beraber şurasını sôyliyeyim 
k tercumelerin b ze verilmediği 
hakk.nd ki yazı doğrudur. Keza 
Abdurrahm&nin beş altı saat sü
ren ıfad::.si bize oa d3kika gibi 
kısa bir zaman içinde anlat ldı ki 
bu hal Ab<lurrahmanın vcrdiğı 

ifadeye tamamen vRkıi olmamızı 

. mkfinsız kılmıştır. Ayrıca •Ulu.!i ~ 
gazetesi muharrıri de manasız bir 
hata yapmış, bizim daha ilk dak'. 
kalardan itibar~ tercümelere it -
raz ettiğimtzi gazetesine yazmış· 

tır. 

Hlkim, Pavlo!la Korntlofun 
söylcd klerı hakkında J\luddei. 
umumin:n ne ınütalft:ıda buluÔdu
ğu u sor-nuş B şmuddciumum! 
Cemil Altay d• ezctimle ~unları 
sOylcmıitir: 

ra hflkimln bir müdafi tayin ede
ceği ta.ı.;rih edilmektedir. Bu se_ 
heple Kornilo!un talebine kar ı 

Cezaev• müdürü vasıtasile menf; 
cevap ftrdik. Bu hususta kend'.si· 
ne tebligat y.apılmış ve imzası da 
ah~mıştır. Amme şahitlerinin hü
viyet ve adreslerini bildiren liste 
4 nisanda suçlulara tebliğ için 
Cezaevine gönderilmişse de bu 
tebligat kendiler e bugün yapıl. 
mış, Pavloft.an m.aadası şahitler 

hakkında fıkir edinmişlerdir. Ha· 
zırhk tahkikatında da itiyat etti
ği gibi hiç bir evraka tmz.a koy. 
mayan Pavlof, şahitlere ait liste
yi de tebelliığ etmemiştir. Bunun 
için de bir zabıt tutulmuştur. Bu 
suretle kendismc tebligat yapıl

mış addedılmesi. 13.ztmdır. Binaen. 
aleyh, hazır bulunan amme şahit· 
!erinin bugün dinlenmelerLnde ka· 
nuni bır mahzur yoktur. Pavlofun 
Ceza.evinde i'htilAtt.an memnu ol_ 
duğundan türkçc evrak• okutacak 
kimse bulamadığından vaki itira· 
zına gelıncc ilk tahkikat esn.asın

da verilmiş olan bu karar, ~on 

tahkikatın açılması kararile bi'r. 
hkte ortadan kalkmıştır. Kendileri 
Cnaevinde bulundukları odada 
serbesttirler. Muayyen zamanlar
da kendilerini görmeğe gelenlerle 
muntazaman görüş.:ektedirler. İs
tediklerile muhaberede bulunu
yorlar. Ayrıca kendilerine ru!(a 
gazeteler de verilmektedir. Ağ·r 

cezaevlerinın dahilt nizamnamesi 
hükümlerine göre mutlak blr ser· 
besLden mahrum bulunmaktadır· 

lar. 
HulAsa bugün vuku bulan iti_ 

raz üzerine duruşmanın talikını 

k-ap ett:rir bir sebep bulunmadı
ğından davaya devamla amme şa
hitlerinin dı'nlenmeslnin karar al. 
tına alınmasını dilerim. 

Suçlular muhakemenin talltıaı 

ısrarla istiyorlar 

İddia makamın bu sOzlerinden 
soora Kornilof phitıere ait liste
nin bugün mahkeme öQ:le tatili 
verdiği zaman saat 13,15 de ken
dilerlr.e tebliğ edildlglnl, Pavlof 
da bu tebligat ifinin geç yapılma_ 
s!ndan dolayı kencı'.sinin bir gü
nahı bulunma.ctığınt ve muhake
me-cin talikını Jstedtler. 

!Uahkemen.ln karan 

Bunun üzerine bir karar ver. 
mck için odalarına çekilen heyeti 
hclkıme yarım saat sonra tekrar 
makamlarını işgal ederek saat 16 
yı 25 geçe reis Sabri Yoldaş, mah
kemenin kararını şu suretle teblti 
etmiştir: 

ıTürkçe bilmediginden alınan 
,fadeler, zabıt varakaları ve diğer 
vesaikın Pavlo!a hemen anlatılma
sı kabil olamamaktadır. Bunun 
için eski karar dairesinde naıp 

Hayrünnlsa Hazer tercüme işine 
devam edecektir. Ceza muhake. 
melcri u_şulü kanununun 132 ncl 
maddesi hükmü maznunlara mil· 
dafi tayinini tarif etmiştir. B:na· 
enate:ı•h Kornllofa, Pav!o(a mü. 
daf· tayın! caiz değildir. Ancak 
bunlar isterlerse, Türklyede a· 
vukatlık y•pmağa salahiyetli is
tedikleri kadar müdafi tayin ede. 
bilirler. Türk ceza muhakemeleri 
usulü kanununun 215 inci mad
desine göre ş&bltlerın isim ve ad· 
rcslerınin vakit ve zamanlle maz. 
nunlara bildirilmesi ıaz1mdır. Hal 
buki tebligatın ancak bugün ya· 
pıldığı anlaşılmıştir. Şahitlerın 

ıtadelerinden evvel, Pavlofla Kor· 
n!loCun eski ifade ve vcsaika ıttıla 

kesbetmeler :ne ve kendilerin ·n 
esaslı bir şekilde sorguya çekil. 
mcJerine ve bundan sonra şahit

lerin d.nienmesine ihtylaç vardır .• 
Reıs Sabri Yold•ş bundan son· 

ra kararın bu son fıkrasıılın ço
ğunlukla, diğer tıki-aıarının da 
oybirlığıle verildığinl ve duruşma
r.ın 15 nisan 942 çarşamba gunu 
saat 9,30 a bırakıldığını söylemiş· 

. t.r. 
l\lahkern(\nin bu kararı Pavlof. 

la Kornılofa anlatılırken yüzlerin
deki sert çizgiler yumuşuyor ve 
hakikaten bu karardan memnun 
olduklarını saklamıyorlardı. 

VA.TAN 

iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemek ten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi flrçalaymız. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen Askeri Kıtaat llônlan 

A-f8.ğıda yazıtı mevadın pazarlıkla. eksıltmesl ayrı ayrı olarak 10/4/ 
942 cuma gUnU saat 15 de Bo1ayirde askeri satın alma. komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakitle komisyona gelmeleri. 
C.'tml i\11ktarı Tutarı Te.ınınatı 

LJra Adet Lira 

Ip yular b .. lığı sapı ile 
Tımar fırı;a~ı 

Urgan 
Beygir nalı, giyim 
Büyük. boy yem torba.Sı 
Gebre 

500 
500 
300 

1000 
320 
~00 

550 
300 
600 

1000 
800 
250 

U,25 
22,50 
45 
75 
60 

18,75 
(2812 - 4308) 

* Aşa":ıda yazıtı mevadm pazarlıkla f'ksiltmelert 11/4 /942 cumarte.si 
günU aaat 10 da lzmitte po.~tahane yanındaki askeri satın alma komts~ 
yonunda yapılacaktır. Kerestenin ebadı Ist. Lv. A.mlrliği satın alma ko
misyonunda görWUr. TaJiplerin belli vakltte konlisyona gelmeleri. 
Cln~l J\fiktarı Fiyatı Temlnatı 

Adet Kuru' Lira 

Çam kereste 
Marslıya tipi yerli 
kiremit 

6620 

~o.ooo 

Muhtelif miktarda kavurma ah· 
nacaktır. Taliplerin teklif edecek
leri miktar üzerinden ı;.t. 15 temi_ 
natlarlle 16 ·4 942 perşembe günü 
Kırklarellnde askeri satın alma 
komısyonuna gelmeleri. 

(2818, 4331) 

* 14,500 fü•lık beş parti et pa
zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 
18/4 ·942 cumartesi günü saat 11 
de Halkalı köyündeki askeri satın 
alma komisyonunda yap:lacaktır. 

Her parçanın teminatı 2175 lira. 

7500 M3 

10 

1620 

4M 
(2821 • i334) 

24/3/942 de ihalesi nan olunan 
200 ton hurda incire talip çıkma
dığından tekrar pazarlığa konmuş. 
tur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda görülebilir. İhalesi 14/4/ 

942 salı günü saat 10 da yapıla-

caktır. Beher kilosunun muham. 

men bedeli 22 kuruştur. Tal iple-

rin kal'i temlnatlarile Harbiyede 
Yedek Subay okulunda satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(2828-4341) 

* dır. Sığır, koyun ve keçi olmak 12/1/942 de lhales· llAn olunan 
üzere hangisi beğenilirse o cins et beş bin llralık telefon direğ'ne ta· 
alınacakt:r. (2824-4337) !ip çıkmadığından tekrar pazarlı. 

"f ğa konmuştur. Evsaf, eb'at ve hu· 

Aşağıda yazılı mevadın pazar. 
!ıkla eksiltmeler! 14.4.942 salı gü
nü saat 15 de Çanakkalede askeri 
satın alma komisyonunda yapıla

caktır. Tahmin bedeli 50.000 lira, 
ilk teminatı 3750 liradır. 
23,000 adet Tuğla 

26 • 220 volt ve 25 v. 

18 • 
1 • 

52 • 
1 • 

50 metre 

150 • 

lık ampul. 
Enterept<ir 
Üç safhalı priz. 
Teşaup kutusu 
Tevzi sandıkçası 

Üç safh~lı antigron 
kablo 4X2, 5XM 1 

M2. 
İki safhalı antigror. 
kablo 2x1.5 

1 adet Grup elektrojen 
(Dizel.) 

(2715 • 4010) 

* Müteahhit nam hesabına pazar. 
!ıkla (121273) kilo sığır eti alına. 
c&ktır. Evsaf ve hususi: şartları ve 
teslim m'Bhalleri komisyonda gö· 
rülüp öğrenilebilir. Belw>r kilosu. 
r.un muhammen bedeli 95 kuruş .. 
tur. İhalesi 11/4 ·942 cumartesi 
~ünü saat 10 da yapılacı:tktır. Ta· 
liple~n kat't tcm~natlarile Harbt 
yede Yedek Subav okulu,..,da ko
misyona mürac.,tları. (2759·4144) 

* 1 - 40 ton sığır veya koyun et 
Halıcıoğlu 760 satın alma kon1is· 
yonund& 11 Nisan 942 cumar~esı 

saat 11 de pazarlıkla satın alıniı· 
caktır. 

2 - Evsaf ve şartname her gtin 
komisyonda görülebilir. 

3 - Muhammen l yat 125 kr. 
k~tl teminatı 7500 liradır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve sa. 
aLte kom )Oı.a •"'ln1elcrı. 

(2799 • 4270) 

* ıoo adet radyo cihazı hoparlör 

9 • ( • Dl~ 

ŞEKERCİLERE 
PASTACILARA 
MDBALLEBİCILERE 

M'OJDE ... -, 
Yeni getirilen makinelerle gayet ince çekilmış 

PUDRA ve AMERiKAN ŞEKIRLERİ 
Perakende satış fiya tı kilosu 95 kuruş 

lfdrese dikkat: Tütüngiimrük No. 24 

j Askeri fabrikalar satınalma komisyonu İlô nlorı / 
11 ton Zeytinyağı, 10 ton pamuk yağı alınacak 

Zeytin yağının beher kilo.suna 125 ve pamuk yağının beher kilosuna 
da 115 kuruş bedel takdir edilen yukarıda yazılı pamuk ve zeylin yağı 
Askeri Fabrik&lar umum müdUrlUğü merkez satın alma. komi.ıı;ıyonunca 

11/5/1942 pazartesi günü sa.at 15 de pazarlıkla ihale edilecektır. Şart· 
name parasızdır. KaU teminat c3600ı. liradır. Heyeti umumiyesinl bjrden 
vermek mUmkiln olmadığı takdirde parça parça da alınabilir. c4001> 

REKOR! Teminat markasıd ır., 
Zeytinyağları nın 

Halisiyetinin akalni ispat edene 

1000 • Lira ikramiye verilir. 
Zeytlnyllğl istedltln!z zaman, yalan; 

8 EK O R Zeytinyağ l arını 
Bakkalınızdan ısrarla isteyiniz. 

•·5 k iloluk boş teneke/erimiz 60 kuruş bedelle 
tarafı'11ızdan satın alınmaktadır .. 

Depo M!Nol : Itlanbnl Tütön Güm rük Kemerli oo. No. U • Tel. 24191 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Haseki, Cerrahpaş:a, Beyoğlu ve zUhrevt hastalıklar ha.stahanelerile 
ZeynepkA.mU doğum evi ic;:ln alınacak 1190 kilo r~el açık eksiltmeye ko-. 
nulmuş.tur. Mecmuunun tahmin bedeli 1636 lira 25 kuruıııı ve ilk teminatı 
122 lira 72 kuru,tur. Şartname zabıt ve muamelA.t müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. ! hale 16/4/942 perşembe gUnU saat 14 de Daimi EncUrr.~nde 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 942 
yıhna ait Ticaret Oda.sı vesikalarile ihale gUnU muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. ( 4060) 

GENEL 
T. A. 

İHRACAT 

Şirketinden : 
Şirketimiz hilk'O.metçe ve mahkemece esas mulcavelenameslnln tas· 

dlkl Uzer ine I sta.nbul Adllye stcnı ticaret dairesince 27679 numara tah
tında tescil ve UA.n olunmUflur. MUessleler t&ra.fından tamamı taahhüt 
olunmuş bulunan mUtebaJd 150,000 lira sermaye hisselerinin derhal te
dlyeelne idare heyetince karar verilmiş bulunduğundan şUrekı\nın mUte
bakl sermaye hia8elerin1 işbu ilA.n tarihinden itibaren on gUn zarfında 
şirket veznesine yatırmaları lüzumu esas mukavelenamentn 9 ve 10 uncu 
maddeleri mucibince UA.n olunur. 

100 kilo U.tüpU, 100 metre le. sus! şartları komisyonda görUle
m ·zlik bezi, 50 şişe vernik, 100 !bilir. İsteklilerin teklif edecekleri 
adet zımpara kağıdı, 20 kilo sa· fiyatlara göre komisyonca muva. 
at.çi yağı pazarlıkla. satın atına- fık görülen ihale edilecektir. ili..a
caktır. Taliplerin c;"ft 15 teminatla. lesi 14l4i942 salı günil saat 11 de 
rile 15f4, 942 çarşamba günü sa· yapılacaktır. Tal:plerin teminatla· 
at 10 da Topkapı Maltepeslnde. as· rlle Harbiyede Yedek Subay oku. 
keri satın alm~ kom'syonunda ya. tunda satın alma komisyonuna 

ve aklmlatörile birlikte paz.ırl:kla 

satın alınacak. tır. 20 adetten aşL ğı 

1 
olmamak üzere ayrı ayrı tekli!Ier ----- ----- ----------- - -----

pılacnktır. (2823-4336) müracaatları. (2827·4340) 

OKSORENLı:RE KATRAN HAKKI EKREM 
BULMACA 
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R ADYO 
Bugfuıkll Program 

7,30 Program 18,55 Müzik 
7,33 Müzik (Pi. 19,30 Ajans 
7•45 Ajans 19,45 Müzik 
8,00 Müzik (Pi. 
8 ,15 Ev:n saati 20,15 Radyo gaz 

12,30 Program 20,45 Müzik 
12,33 Müzik 21,00 Konuşma 
12•45 Ajans 21,15 Müzik 
13,00 Müzik 
18,00 Program 
18,03 Çifte fasıl 
18,45 Ziraat 

takviml 

21,30 Konuşma 

21,45 Müz k 

22,30 Ajans 

22,50 Kapanış 

DOKTOR 

O RF ANI Of._, 
Ci1d ve Zührevi mlitehassıır 

de kabul ed•llr. İhalesi 1314/942 
pazartesi günü saat 16 ya. kadar 
Ankarada Fen san'atta tetkik ed:t
mek üzere cinsleri ve kataloğları. 
nı ve bir nümunelerini M. M. v. 
satın alma komisyonuna vermele· 
ri. 100 adedi her cereyanla çalışır 
ve 100 adedi de ak:mlatörle çalı
~ır olacaktır. (2731.4082) 

* 50 - 60 ton eger sabunu alına. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/ 
4/942 pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada M. M. v. Satın alma 
kom:syonunda yapılacaktır. Be. 
her kilosunun tahmin bedeli 140 
kuruş. 20 tondan aşafı olmamak 
üzere ayrı ayrı taliplerden de a. 
lınabillr. İsteklilerin teklif ede· 
cckleri miktar üzerinden kat't te .. 
m!naUarile belli vakitte komlsyo_ 
na gelmeleri. (2738-4089) 

* 84,000 kilo koyun eti alınacak· 
tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 28/ 
41942 salı günü saat 10 da Ço
rumda askeri satın alma kÔmis. 
yonunda yapılacaktır. Tahmin be· 

1 

deli 75,600 lira, nk teminatı 5670 
liradır. Talipler-in kanuni vesika· 

Soldan sağa: 1 - Bilıılnlere ya- 1 

kışır tarzda, 2 - Bir musiki ile. 
ti; Güzel. 3 - Cari olan; Bir nevi 
kumaş. 4 - Zamanın kısımların

dan: Son derece dikkat. 5 - Bağ. 

lama edatı; Sonsuzluk' 6 - Bir 
hayvan; Akıtma; Bir renk. 7 -
Yama; Uyandırma; Bir nevi cet· 
vel. 8 - Yapma; Bir nota. 9 -
Yemin; Toprak kap. 10 - Tun_ J 

Beyoğlu SuterazL flOkak No. 5 
Nil apartıman 2 ci kat Tel 43734. · larllc teklf mektuplarını ihale ••••••••••••••:I saatinden bir saat evvel komisyo. 

na vermeleri. (2819-4332) 

* 
celin in eski adı; İç uzuvlarımız· ;::::::::::::::: : : :::::::::::::; 

Vagonla nakli" ciheti askeriyeye 
ait olma k üzere 100 ton saman 
alınaet:kt~v, Pazarlık~a eksiltmesi 
15/4/942 çarşamba gtinü saat 14 
te Bakırköyde ask eri satın alma 
kiml.syonunda yapılacaktır. T emi· 
natı 350 liradır. T aliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

(2837-i350) 

* 4000 kilo sığ'r eti kavurması 

pazarlıkla satın alınacaktır. İhale., 
sr 17/4/942 cuma günü saat 14 te 
B a.· kırköyde askeri satın alma ko-

1 
m:syonu nda yaıpılacaktır. Tem na
tı 38 1 llr•dır. Taliplerin belli va_ 
kitte komtsyona gelmeleri. 

(2838-7351) 

* 2500 liralık kuru soğan alına. 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 10/4/ 
942 günü saat 15 de Çatalca.da as
keri satın alm a komisyonur..da ya
pılacaktır. T aliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (2833.4346) 

* 90,000 kilo koyun eti alınacak-

t ır. Kapalı zartla eksiltm esi 24/4/ 

942 cuma. günü saat 10 da Zarada 

ask eri satın alma komisyonunda 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 60.300 

lira, ilk teminatı 4522 lira 50 ku. 
dan. 11 - Raci, Tren. 1 

Yukardan aşa.gıya: 1 - Bir a. Askerlik İ şleri Muhtelif bcrliklerde mevcut 23 ruşlur. Tal'plerin kanuni vesika· 

ğaç; Geri verme. 2 - Kirli iz; '----------------' 
Çamaşır yıkanan yer. 3 - D ini 
itikat: Damla. 4 - llladdinln ar-

ŞUBEYE DAVET 

kadaşı: Bir nota. 5 - Zamanın Fatih Askerli~ şubesinden: 

kısımlarından. RüzgAr: Calı dıvar. Fatih Askerlik ~ubesinc kayde-
6 - Beyan edatı: K~ctımlar. 7 - diJme-k isteyen Ermanak Askerlik 
Elatmaktan emir: Unrte müı:;ta. I . .. .. 
hak. 8 _ En basit dokun'lanın bR· I şuOC>sındc kayıtlı P. ustegmen Feh 
yağısı. Llıkin. 9 - ~ Balkar.Jarda bir mi oğlu Kamilin (337-404) şubeye 
şehir· Nik3h. 10 - İy 1eşme; zarf hemen müracaatı. 
edatı. il - Zeybek şefi; Avadan. 
lıklar. 

Dl l\Kl' Bl.'L~fACA."il:\' HALLI 

Soldan sağa - 1 - Kara !ulan. 
2 - İk•rcm (Merakil: it. 3 -
Yslın kat. 4 - Ara; L ces (seçil). 
5 - Badema. 6 - Eski: Oturma . 
7 - Tarla: Arşak. 8 - Reis; Lal 
9 - Yapm•: Seter. IO (l\!) ano; 
Uı'n: Kl 11 - Ne: Aka. 

* Tbb. Yb. Mehmet oğlu Mus. 
ta!a Rüştü Kafkasya 298 (320-34) 

1 
100 

100 

100 

100 

BORSA 
8 NİSAN 194~ 

Slerlın 

Dolar 

İ::ıveç Frangı 

5,20 

132,20 

30,365 

Pezela 12,84 

İsveç kronu 30,72 

• ESH AM ve TAHVİLAT 

Yukardan •şağıya: 1 - Kiya
set: Hal. 2 - Akar: Saran. 3 -
Fala (ka); Krepon. 4 - Arı: BI. 
Jim. 5 - Tenha: Asal (et); 6 -
Umk·, Do. 7 - (Gl alet•: Sia: 

~· 8 - Tlmurlenk. 9 - Çarşaf. 10 -
7 941 Dcmiryolu il 19,32 

50,35 

'l,~5 

İle: M•lek. 11 - Ot: (Kı)srak; Anadolu Dem:ryolu 1 ve ıı 

Rıf. Aslan Çimento 

adet hayvan müzayede komisyo· 
nu marifeti le ve pazarlıkla 10/4' 
942 cuma günü saat 11 de Üskü. 
dar hayvan pazarında satılacaktır. 
Taliplerin mezkür •gün ve saatte 
hayvan pazarında hazır bulunma· 
ları (2826-4339) 

• 500 ton buğday kırdırılması PB. 
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 15141942 çarşamba günü 
saat 16 da. Erzurumcla askeri satın 
alma kom syonunda yap lacaktır. 
Tahmin bedeli 21,500 lira, kat'i 
teminatı 3225 lira.dır. Şartnamesi 
komisyonda görülür. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelıncle

rl. (2832-4345) ... 
Muhtelif nakliyat yapılacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 15.'41942 
çarşamba günü saat 14,30 da Ge
liboluda merkez satın alma k o • 
mlt;yonunda yapılacaktır. T shmln 
bedeli 38,000 lira, kat'l teır.coat, 

5700 lirad'r· Taliplerin belli va
kitte kom:syona gelmeleri. 

(2822-4335) 

larilc teklif mektuplarını ihale sa

atlnden bir saat evvel komhcyona 
vermeleri. Evşaf ve şartnamesi 
Ankara, İstanbul Lv. Amirligl sa. 
tın alma komisyonlarında iörü
lür. (2839-4352) 

* Beheri 150 liradan 762 adet ç:n 
atlı nakl ·ye arabası pazarlıkla 

yaptırılacaktır. İhalesi 17/4 942 
cun1artcst günü saat 11 de Sıvas la 
askeri ~atın alma komisyon unda 
yapılacaktır. J-l .!pslntn tutarı 
114,300 lir a, kal'! teminatı 13,930 
liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülür. T aUple r in bcllı vakilte 
komisyona gelmclcrı. (2813.4309) 

* 
70,000 kilo k<l,)'Ull Cti kapalı 

zarf la eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 415/942 pazartesi günü saat 
11 de D . Bayazıtta askeri satın al_ 
ma kombyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedel. 31,500 lira, ilk te
znlnatı 2163 liradır. Taliplerin ka· 
nuni vesikaJarlle tf'klif mektupla. 
rını ihale sa at-indcrı bir saat evvel 
k omi>vona verm eleri. (2820· 4333) 

KAT'iYEN 

IHTIYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

45 yqmda oldulu halde y(lzijndelılc 
bir ÇİJl1, 1ı1ç1>1r bWU1utu yoktur 

Açık. J'Wl)uşak, v~ bir ıenc k..mnkl 
(ibl kuaumu. bir cil~ ldeta bir ha· 
rika deneb11lr. Fakat bunun fenni 
bir iıahı var-4!r. 

itte. bu_ Viyana Unıvenıtaı Pro
feaöril Dr, St.ejskal'm f87Blll hayret 
k:ee:tı olan "Biocel., tn oeıtlcesldir. 
.. Blııocel.. her yumuşak " kuıunm 
cUd f~ elıe.m ola.o aencleştlrid 
~etlı ve t.abU un.urdur Şimdi 
penbe renkteki flok•lorı kremınd• 
,.Blocel,.. bulunduf\Jod.ıtn &J:ı UYW"· 
ten cildımzı besler .,. fençJestJru 
Her ıabah kallnıftnııtte c:ı•> "' 
burul'J)tluk.ıann kayt)nlıd\Jf\.lnı.ı .,. 

bıraı daha • cençleştliınıı.ı ıorursta· 

oü.ı. 
Gü.ndQzlen tC1~ cıe t>07aı ~te11.1 

(yatsız' Tok.alon uemmı kUllana:ıA 
Bu ıaye<M ciklınızı toıeıeı 1ıy11b 
adrtalardaı. ıcurtaru ve açrk me~ 
ma.ım..ı 611Ül$W'U Or. yq daıı. genl 
eörilaüni.U ve öyle: de ıcaltnu Yüzu· 
nü:zün UYll1aml.$ ad~Jelerın• Ôıh• 
yet verıniı. Su çtr.k.ln ,eıXteı:ı c ı..ırtu 
lunu:ı. Mektep!• luJ olduju.nm. D 

manld taze. slkl 7;ıınak1a.no2' •r
tatlı g<ızellllinlzı \kıtsa~ edlnl&. Cil· 
dın ~idam oları ıl>U lkı ın®teUJ 'i'o

kalon IC.rcmırun haı'ikUlide f)("\llt 

lerirdeh te-vkalido nı~ ıs.ala· 
cak.smtı Aksı taıı.dirde pıuanaı 
memn\llllyetle iade edecettz,. 

Sahibi \'e Neşriyat Müdürü 

Ahmet Emin YAIMA"I 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. ştı. 

\ "atan Mau.aaaı 

• 


