
20 ŞUBAT 1942 

1 CU M ı 
4üncü Yıl No. 136 

Rus 
kor usu 

CONLCK S1YASI HAT.X GAZETESi 

i 

r 
iDARE YERi 

Nunıosmaniyc: No. l7 
Telgraf: Yeni Sabah 1-nbul 

Telefon: 20795 

Her Yerde 5 Kurll§ 

~--------------------~ 
• ; .. • .... \. • • , ,.. ... : • .. 4• • .~ ... ' \. • 

MİLLİ ŞEF 

Y uımn ne olacafıııı bilmi
~nu. Ycınn da .. ilci 6•
ferigf4f çok ınütlıiş telılilc•
len 1naruz lcalabilir. Fakat 
lıunları Jügüner•k v• zih
nimizde bügülte,.,k bugünün 
muhakkak tehlikesini unut
mak en bıigük akılsızlık 
uc teJbirsi%lik olur. Bugün 
hayat ve hürriyetimizi temin 
edelim, yann başka bir teh
like çıkarsa onun da hak
kın dan gelmeğe çalışırız. 

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

Dfiıı Vekiller 
BeyeU iİ7..alar1.11a 
bir akşam yemeği 

ert!Uer 
---00-

Başvekili nı iz yenr 
Londra Elçisini 

kabul etti 

Karar, dün Umumi Meclis 
il 

1 il t an ra 
Fransayı fel8ket9lllfı8/m Arttırılan vergiler ---.imanya'da şiddetli 

Ankara. 19 (Yeni Sabn.lı) -
fteisicümhur lsınet lnönil ve 
re:fiknlan, bu akşam Çanka
yacıo. Riynscticiimhur köşkün 
de başd:ı B~vekil Doktor Re· 
fik Saydam olmak üzere V~
killer Heyeti azaları ve refı
knlnrına bir aksam yemeği 
'ermişlerdir. Yazan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

IE9) irleı:;ik Amerika De\•
~ !etleri Cümhurreisi Mr. 

Roosevelt'e sorulan 

sürükliyen er 
adalet divana 

muhakemeye 
başladı 

~----~ ____ ___. 

General Gnnılen, 
Bluııı, Dalatlye ye 
arkada,ıarı bak 
kında lttllununa 

me okundu 

Mahkeme. lüzumu 
muhakeme karart 

verdi 

~yler arasında Rus korku u
na taıaUuk eden bir sunle de te
sadüf ediyoruz. Ruslar galip 
gelirlerse Avrupanın Bolşevik· 
le§ıne tehlikesine açık kalacağı-
111 dUşUncıılcr nz değildir. Ko
mUnizm bir kere Avrupayı sa
nn<'.a Amerikıaya da mutlaka 
sıçrar. Bunun için, diinyayı 
kaplayacak bir komünizm ha
zırlamak Uzere bu kadaı· biiyük 
fedakarlıklnr ıhtiyıaı· etmekte 
b~ ıniina var mıdır? dcyenlcr 
C?rUlüyor. Birkaç gütı evvel, ln
gil renin ki ı.ıo kova sefiri Riom, 19 (n.n.) - Riom Yük
Mr. ~pp;:;'in de bolşeviklerin s k adalet divanı bugiln saat 
~rline girnıeleıine dair söyle - 13,10 da toplanmış ve suçlu aa
dıği sözler epeyce dedikoduyu nılanlar, önlerinde polis koıni
ınucip olmuştu. serleri olduğu halele t~vkifhnnc 

BütUn bu tereddüd ve endişe- ıle adliye sarayı nrnsındnki yer 
ler eğer Mihver propagandası- altı yolundan çıkmışlardır. F411 
nın sun'i surette yarattığı bir başta Dalndier, signrnsını içc
Jncmnuniyetsizlik hareketinden rek ılerliyor, arkasından Gam· 
ib_aret değil de &anıimi bir dü- lin geliyordu. Onu I..eon Blwn 
§lince ve korku nıahsufü ise (Sonu eayfa s ıUtun 2. de) 
mcscle iyi ve mtlkuı bir şekilde _ _...22,,,. ...... ..,.,.,~~~~_,,_..""!!!!!"""'!!!"='™ 
~öz önUnde tutulmuyor dem I 
ık~ıza. eder. Bir kere, komUıuz
~~ A\.Tupaya tesmil etmek ve 
d~yaya yaymak tasavvuru 
kı~de mevcut dcğildiı. Hat
ta bizzat bolı cvikler bile bu 
müeı:ıdelcden vnzgeçerek yalıuz 
Rus hudutlan içınde sosyalizm 
bınasını kurmakla meşgul gö
rünüyorlardı. 

• innmafih, bu oovabı YeI mek 
~ zihinlerdeki tereddüt ızale e
dilmiş olamıyacağmı da tes1im 
e~me~ lazınıdır. Çünkü komıi -
nızmı. Avnıpaya yaymak ni:y . 
ti kımscde mevcut olnuyahilir 
d~,. Sovyetler Birliğinin galcbe
sını temin etmek neticesin<le 
do~ayısiyle komünizme hizmet 
edılmi6 olabilir. 
. .'Elvvoıa, şuı asını teslim otme
lıdtr ki komünizmin Avrupaya 
l°aYllmnm i~in Rusya<laki hii
kurnctin galiµ gelmesinin yahut 
l!lagl\ıp olmasının büyuk bir ro
lü olaınaz. Rusyada komünizm, 
Çaı:tık rejiminin mağliıbiyeti 
:eti<:eainde doğdu. Galip bir 
~·letin tesiriyle değil. Komü

!ll:&ın siyasi bir meslek ve bir I 
•ınan~ır ki rnilsaid sosyal vo ik· j 
Usa~. ~rtlar bulduğu yerlerde 
~endılıJ?ind_en viicud bulabilir. 

_IU3ıl hıç bıı· memlekette komU
llizm rejimi yok iken, biitün 
~~ıtıu~le~c rai:'lnen, Rusyada 

ŞeViklık zuhur etmişse, Rus· 
Yfdakl komünizm rejimi malıv
~~uktan sonra da dünyanın 
~kn ~~r~angi bir memleketin
il!o~~:n~ızm patlak verebilir. 
So \U\izmd n kurtulmak içm 
dı vyctlcr Bıı liğini ortadan knl· 
l\ lbıak bir mana ifade etmez 
le~Uni~i icad ve tevlit ed~ 
tıu ~zale etmelidir. Hatta, 
1'8.fınd: b:111' dünyanın bir ta
nin nı a 1~ komUnizm idaresi
lıi evcudiyeti az çok b\r ''em· 
bit';~ Ç~bı,, hizın7tini e:dre
~· U nazanyatta çok 
cek 1 ve ıkuvvetli görUnebile· 
nursa s~y:llzm tatbikata ko
rett g .. a ZUrları dnhn açık su-
Şu h ozc ça=~ar. 

mn Alın n o dulnn taraf mdan 
istılfiya başlanması üzerine u
f ak bir tereddilde bile ye:r kal
mıyacak surette artık J(endisini 
hissettirmiştir. 
Mağnır ve biiyük davalı bir 

cennenlik ve "t uton'luk,, cere
yanı var ki kendisini A1lahın 
sevgili ve güzide kavmi olarak 
tanır ve dünyayı idaro etmek 
ve medenileştirmek için Allah
tan kudsi bir vazife almış oldu
ğuna inaııır. Nazi rejimi ile bu 
C('rmenlik hayal ve nazariye 
bulutlarmdnn sıyrıldı ve (•)inde 
Mein Kanıpf kitabı ile mıbıtev
li bir din şeklinde etrafını isti
laya başladı. Bu din, hak olarak 
yalnız kuvYeti tanıdığını i1fuı et
miştir. ZayıfJnr mağlfıp olur
larsa. bunun Allahın takdir ve 
iradesi netice.ı i olduğunu söyle
Y"'rek kencliıoıini haklı go termek 
yolunu tutmuştur. 

İşte 6imdi biitiin dünya bu a
teş k:trŞL'3ınd:ı çırpınıyor ve ken
disini kurtarmağn uğr"ct§lyor. 
Bugünkii clurum budur, bugün.. 
kli dava. lıl11lur. Medeni jnsan • 
hır bu yangından, bu tufandan, 
bu z"lzelcd~n kendilerini nasıl 
kurtarabileceklerini <.liişünmekle 
nı,;;şguldürler. Mli~teıek tehli~ 
kcyi lıisscdeı.lcı· keııdile,rinin 
bir mill~t sıfatiylc hayat ve 
istiklfillerini mahvcdecel:, bir 
insan sıfat iyle de kenclilerinl 
şahc;iyet ve hünıyetlerinden 
malınım bırakacak bu t~hlikeye 
kar~ı nıUşterek surette müca
dele lüzumunu takdir ediyorlar. 
Arbk insanların birbirlerinin 
siyasi, ikbsadi ve soayal kana
atlerini ı:ıoruşturup dn ondan 
sonra clbırliği yapmayı diişiin
nrnğ" vakitleri yoktur. Her şey
den evvel, clbirliği lii.zımdır· ki 
tehlikenin önilnc geçilsin. 

SovyeUer Birliı:-i galip gelir
se İngiltere ve Amerikanın 
yardımı ile galip gelecektir. Ga
leocdcn sonra Almanyanın mes
le5full takip edip Avrupayı istilaya kalkarsa bugün Cermen 
taarruzuna karşı mücadele e
denler yarın da tsıav taarruzu-

~------------------111m1a.~----------------=--
Bunlar, tanzifat, 

hasılatı, 

te n vira t, lübiyat, pazar yerlerini işgal, haller 

ilin ve kontrat resimleridir 
İstanbul Umumi Meclisi 

dün öğleden sonra saat 15,45 
de birinci reis vekili B. Fa
rnkf Derelinin riyaseti altın
da toplanmıştır. Celse açılır 
~.c-ılmaz riyaset makamından 
ge1cn ve istimlfık fnaliyetintn 
~?alması do1nyısile evvelce 
te7kil edilmiş bulunan 4 is
timlak komisyonundan iki 
m;maraJısının Jağvolunmasını 
isteyen müzakere olunarak 

kaul olunmuştur. 
KALORİFER MESELESİ 
MUtcakiben ruznameye gc -

çilmi~ bazı encümen mazba
ta lan okw1arak kabul olun
dt~'ktnn sonra merkezi teshin· 
usulü ile ısıtılan binaların, 
nıecburi ve asgari siihunet de 
receleri hakkındaki muhtelit 
encümen mazbatası okunmuş 
tla-. 

Encümen, mazbatnsında bu 

işin fenni ve sıhhi bazı tetkik 
lcri icabettirdtı,"iini tebarüz 
ettirerek teklifin mnknma ia
df'sini istemclı:to idi. Muhtelit 
cn('ümen mazbatasına muha
lif olan B. C.emil Cem ve Atıf 
Ödül kendi nohtai nazarlarını 
izah etmU,ılerdir. 

Uzun miiz.'l.kerelerden son
ra umumi meclis, Atıf Ödill 
ve Cemil Ceınin tekliflerini 

(Scnu cayfa 8 eOtun 1 de) 

---~ı HARP DURUMU~~-=

yeni Japon hamleleri 
Deş ylldanberl uğr11ntlıa kınıll n ücıuleleye kallı n.ılan 

Çin daponlaı.> l«;hı en ~azip hedef olmak Jüı~ı•gelir 

'--------\ Yazan: Emekli General Kemal Koçer }ı---------· 

r ~ 
lnoiltereye sipari 1 

edilen harp 
gemilerimizden : 
Sultanhisar 

orpito muhribi 

Diln sahatlı 
iskeuderuua 

gel dl 

Gemiye büyük mera
simle bayrak çekildi 

Ankara, 19 (a.a.) -
Anadolu Ajansımn habf:r 
aldığına göre, evvelce ln
giltcreye sipaıiş edilmiş o
lan harp gemilerinden Sul
tanhisar torpito muhribi, 
esas mukavclesi mucibince 
biz.c teslim edilmek üzere 
bu snbah fskend runa mu
vasall t elmistir. 

Makumati askeriyemiz 
usulü dniresind tı:-scımm 
muamelesini mfücakip ye
ni torpito mulırıbinde san
cak ~ekme m ı ~simi yapıl 
mak üzeredir. 

BA YRAI{ TÖRENİ 
İskendel'un, 19 (a.a.) -

Bu sabah İskenderun Iima 
nına. gelen torpito muhri
binde bayrak töreni yapıl-
(&mu H!lyfa s satu~ 7 deJ 

J a.ponya, tahmin edildiği gi- r---: 
bi, harekat sahasının so- ı r----------

111 ncu sayılmasa da, önemli he- L d H lk • 
dcfıne. ~şebbiisünUn üç~ncii n- on ra a evı 
yının ıçındo varmıştır Sıngapur 

diişnıilı}tür. d'' • ı 
Jctpon oı'dulnrı, h'ilipinlerdc. un merası m e 

Borneoda., Cclebesde ve dolayla-
ı-m?a. üslen~ek ve harekatıııı acıldı 
r.chştirmek uzere savaşmakta-
dır. Japon - Siyam orduları Çi
nın biricik irtibat yolunu kes
mek için, Birmanya içerilerine 
doğru yilrümek lınzırlıklarile 
uğı aşmaktadırlar. 

Japon taamızu pldnını olay· 
tarın gelişimiyle öğrenmek mUm 
kUndür. Bunun malıiyetini şim
diden kestirmek giiçtüı•. Yürii
tülen faraziyeler ise §Öyle hü
!lisa edilebilirler: 

a) Sumatra ve Bomeonun. 
.nyni ?.amanda Filipinlerin işga
Hle cenup Çin denizini kapat· 
mak ve Hind denizile emin bir 
irtibat tesis etnıck, 

lı) Birmanya harekatını tra
vadi nehrine ve daha ilerilero 
götiirerek Çini ttıcrid etmek, 

(Sonu sayfa 2 &Utun 7 dır) 

Denizlerde 

İtalyan harp 
gemilerine ağır 

hücumlarda 
bulunuldu 

Pasifikte de müttefiklerin 
7 gemisi hasara uğradı 

Parlak nutuk 
lar söylendi 

lleı-asl:mtle 
Eden de 
balondu 

M. 

Samimi telgraflar 
· teati olundu 
Londra, 19 <a.a.) -

Londra lialkevi di\n tören
le açılmıştır. Memleketi
miz haricindeki ilk halkcvi 
olan bu ev I..ondranın en 
giizel sokaklarından biri 
olan FiWı:ırding Streetde
dir. 

Merasimde İngiliz Hari
ciye Nazırı Eden, Biritiş 
kansol reisi Malkolm Ro
bertson, geneı·al Dedes, 
Tevfik Rüstü Aras bulun
mu;;;lardır. · General Dcdes 
Türkçe bir nutuk R<>ylemiş
tir. 

* Halkevi altı kısma nyrı-
lacaktır. B~Jıca hedefi İn
giliz halkına modern Tiir
kiye hakkında bir fildr 

(Sonu eayfa 8 •Otun 7 de) 
Sol t~de, bı~un kanaatimizce, 
tak~Je ,,Bırli~nin galebesi 
ik inden d ~oınlınizm,, tehli
ru})ada çok cpı,_ Ru~yanın Av
ikudret sahi~tUn bır nUfuz v~ 
nıutearrız . ı olarak herhangı 
\'etler . ~ır dcvl gibi, kuv-
2nına h nıUvazene<ii bozuldu ıhı 
te hhıs erfıangi kuvvetli ve mÜ
gi, kUçü~ır devletin yaptığı gi
istilüya knJkAvrupa '1evletlerioi 
icabooel'. ınasından korkmak 

na karşı birleşirler ve mücadele -------------------
ederler. Bunların yorgun düş-

[A.A. t.clgrnflanndnn 
hulftsıı edllmlstir.] 

Akdenizde ibir İngiliz denizal
tısı, bir ltnlyan kruvazörüne iki 

(Sonu .. yfa a .Otun a de) 

İşte bu ·· 
içinde buF: tanı bu tehlike 
hep ı~:._ uyoruz. AYrupada 

llll~. hürriyet ve istiklali~ tehlıkeyc dU ttiv ..... 
"''<mıız i in gunu gor-
galıı> gJm S_ovy tl r Birliğınin 
<!et kalın ını b klem ve ha-
193 anu ır. Bu tehlıke 

1 ıA lu IJ('hı trı.-

müş olncaklnn dUşünülürse 
Sovyetler yorulmuş olmıyacak
lar mıdır? 
Yarının ne olacağını bilmiyo

ruz. Yarın do. belki bescriyet 
çok mlithi~ tehlikelere maruz 
kalabilir. Fakat, bunları düşU
nerek ve zihnimizde büyUlterek 
bugünün muhakkak tehlikesini 
unutmak en büyük akılsızlık ve 
tedbirsizlik olur. Bugün hayat 
ve hiirriyetimizi temin edelim, 
yann ba.'.}ka bir tehlike ~ 
sa onun da hakkından gelmeğe 
~§ırız. ~tc medeni dünyada 
hakim olduğunu zannettloöimiz 
düşünce budur. 

Hüseyin Oalıid YALÇIN 

RUSYA'DA 
Almanlar Sov 
7 et blrliklerlnl 
~ember içine 

almıtJlaP ı 

[AA. teıgra!lımndan 
hülA..<tı edilmlştir.] -

Gece neşredilen Sovyct 
teb14,iindo 18 DUba.t gecesi kı
ta.ıa.rmıız Faşist Alman kıtnl~ 
ana &eruı hareketlerine faali -

taııMu azyfa .a •Utun 1 def 

Sir Cripps 
Bir etçilik vazifesine 
hareketi mOnasebetile 
kral tarafından kabul 

edildi 
Loııdra, 19 (a..-a..) - lngil~ 

renin Moskova eski bUyUk elçi
si Sir Cripps bugün bir elçilik 
vazifesine hareketi mUnasebeti
le Bukingbam sarayında Kral 
tarafından huzura kabul edil • 

(.Boml &. 3 sıı. 6 da) 

Ş. AFRIKA'DA 
Roma: ı ,I ordusu 
lhy~. .. 7euide 
ltuz~ ilerleme 

kaydetti 

[A.A. tclgrnfl:ınndnn 
hlllAsn edi~.] 

Londradnn bildirildiğine gö
ren Romm.el Libyada yeniden 
ilerlememiştir ve yeni ileri hare 
~etine b:ışl:ıcbğı znmaıı hangi 

(Sonu sayfa S aUtun e da) 

muharebeler oluyor 
on şehri sQr'atle 
şaltılmaktadır 
endişe arttı __ _, 

Çin siazeiisü Çin 
liuv,·etleı•lnln 

,.,a ... Ennd ~nnıı•ını 
gec:tiğEnl teyid 

ediyor 

Malezya'da Japonlar 
askeri bir idare 

tesis ettiler ---· 
[A.A. tcl~rııflnrından 
nıiliis:ı edılmlştir.) 

Londrndnn bildhildiğine göre 
Blrmanya<bki 1ngıliz kıtala -
ı"lnın mevzilerini nıuhafnz et
mediklerini ?.annettirecek hiç 
birsebep bu1unmanıaktac1n·. ln
giliz ve Hindli kıtalnn bir safta 
çnrpışmaktadırlo.r. Japonların 
Ingiliz ı:;ol cenahı üzerinde hU
cıım ettiği Danicngon, Biliıı'in 
6 veya 8 ltilometerc şim lindc 

* Ankara, 19 (a.n.) - Tek-
rar seçı1mesi müna.scbctile 
Portekiz Devlet Reisi ile Roi
f:icümhurumuz arasında t~ 
rık ve te~ckkiir telgrafları 
teati olunmuştur. 

* Ankaın, l9 <a.a.) - Başve-
kil Doktor Refik Saydam. bu
glin öğleden e\-vcl Ba§wkil· 
ı:ktc veni Londra BüyUk El
çimiz ·Rauf Orba.y'ı kabul et· 
mistir. 

* Ankara, 19 Ca.a.) - lcra 
Vekilleri Heyeti, bugün saat 
l 5,30 ela Ba.şvekillikte Başve
kil Doktor P.clik Saydanua 
reisliğiııde muta.el toplantısını 
yapmıştır. 

* Londra, 19 (a.n.) - Kral 
6 mcı George, Büylik Britaıı
,·adaki Tüıkiye Biiyük ımçi1i
gi vazife:;indcn nyrılmadu 
evvel keııclisinc vedn. eden Dr. 
Tevfik Riistü Arns'ı huzura 
lmbul etmiştir. 

kfıindir ve sol ce.nalı telfı.kki e- -----------------
dilemez. F :ılınt bu d vamlı bir 

: . . : ' . '.-.; ': ,;· ~!' . ~ ... 

İngiliz hattı mevcut ol:naması
na rağmen bu mcvziin şima
linde lngilidcrin diğer kıtaJö
lar.ı bulunroadı,'1 manasını ta
zammun etmez. Japonların Ca
vaya asker ihraç cttikleı ine dair 
hiç bir hnber olmadığı gibi bu 
husw;t.1 Oı.vadan da bir mnlil· 
mat olınmamL~tır. Çinlilerin 
Taylandda Şiengmai istikame
tinde ilerlediklerine dair resmi 
teyit yoJ..i:ur. 

Saygondan şu malfun.at veri
liyor: Bilin nehri üzeı·indcki İn
giliz mukavemet haUı japonrar 
tnrafından ynnlmı~tır. Göğiis 
göğüse yapılan ~ddetli muha
rebelerden Bonra japonlnr Mul
rncnin 100 'kilometre şimalinde 

(.Soou sayfa 3 8iitı1u ~ de) 

BRiTANYA 
ADALARININ 

ISTILASI 
ı ... oıull•a matbuatı 

Almanların yeni planlar 
hazırladıklarım söylüyot 

Londra, 19 (a..a.) - Stıat• 
jik vaziyeti tetkik eden gar.ete
ler Singapurun dli.'2tllesinıa 
muhtemel neticelerini ımütalee 
etmekte ve ilk bahar tıum u:;~ 

(Som" aay/a S Htittm l d~J 

nasır AYTUNA 
Suçlu •anılan Tokat Meb'usunuo 
Maarif Cemiyeti yolsuzluğunda 
kabahati görülnıedi, hakkında 
men'i muhakeme kararı verildi 

Pirine f iyatlanna 1 O kuruş zammedildi 
' 

j Ankar~ muhabirimiz telefonla bildiriyor 1 

* Türk Maarif Cemiyeti Kolejinde talebe notlanna nit 
ootvetlerde tahrifat yapıldığı idrliasile bu işde suçlu olduğu 
sanılan Tokat mebusu HasJb Mımet Aytunn'nın te~rfi masu
ıuyetinin kaldırılması Büyült :n lct Meclisinden istenmiş \e 
RP.fct Ülgenle ayni gtinde l:Iasb .Aytunn'nın maıruniy .... ti Mec 
iisce knldınlmıştı. Bu meseleye ait dosya, Ankara Cümhuri
yet Müddeiumumiliğine, orarlıın Ja üçUncii sorgu hfil<imliği
ne sevkedilmişti. Sorgu hakimi Ounan Selçuk, gerek dosya 
ilzerınde yaptığı tetkikatda, ge <'ltsc ifadesine müracaat etti· 
ği Hasib Aytunndan aldığı ına'f matla suçlu sanılan Toknt 
mebusunun bu işde hiç bir gün.!!hı ve kabahati olmadığını, 
binaenaleyh mahkemenin rüyetj ıe mahal bulunmadığı kanaa
tine varmış ve Hasip Aytuna'n n lıakkmda mon"i muhakeme 
knıan vermiştir. 

Pirinç fiyatları 1ft kuruş arttı * Hükfunet her türlü isti' f!ıli arttırmak içln yeni yeni 
tedbirler almaktndır. Bu mey~n la pirinç ekimi de vardır. 
Pirinç fiyatlanna on !kurua zammedHıniftir. 
Antigon piyesi 

* Devlet Konaervatuvan talebPleri dün akşam, Antigon 
pıyesini, Maarif Vekilimizin daveUisi bulunan kor diplomasi
ye temsil etmişlerdir. 

Konservatu,oar kapısı önünü. akşam Qa.t 20 den itibaren 
scfarethanelerin otomobilleri doldurmuş ve mihmandarlık 
eden talebe, kor diplomasiye, pıyesin temsil edileceği salon
da oturacakları yerleri göstermi-?lerdir. Salonda, müttefikler
le mihver devletl.!rlne ait oturulacak yerler ayrı apı §ekil· 
de tmızim edilmistir. 
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Knduı dü;Jdinü bir pndisalı .._ Tanrı ışığı - Vçüncü 
Murad cariyelerin kollan arasında - Saç degil, ipekli atkı!
Pernbeleşmi5 ~ft:.ıli - Bir wriyo dört bin lira - Sinan 
~ı;;anın hediyesi ı- Birbirini çcılreınlyeıı iW \ c:ııir - Çinili 
l•ösk - Hasan paşnımı mektubu - Padir. lım emri: Jta... 
t!is ve iJ rence- fAli oğlnıı - Kıh9 Ali pa.sanın ı,ıaııı - Kül-

.hanın altındaki hazine - Deft.erdar İbrahim efendl. 

t.ı.-.--:ııııcı-ı Yazan: TARIHMEN 

U•• ~üncil Murad kadına 
~k dilşkündU. Çapkın .. 

lıkta Deli İbrahimdcn geri kalır 
bir \Cri yoktu ... nhvet ve ihtiras 
bir 8.ıev gıbi sarmıştı onu.. ,. 

Sarayda ·lrnnmal, sarışın, es· 
mer, narin endamlJ, yürürken, 
göğ ü. göbeği sanki yerinden 
fıı ı, yacalnnış gibi titrıycn bır 
sürü genç, şuh, zarif C.'.lrıyeler 
vnrdı. 
Çapkın padişah, bu birbirinden 

güzel, 'birbirinden nefü; cariycle· 
rın götlerine, kıalçalarının :ahcn
ğıne, göğilSlcrinin işve.baz te
§Ckküllerb1e ba!mrak sarhoş o
lur, her geceyi başka bir hala
yığın kolları arasında gcçirit di. 

Cihan siyas tinde üstün bir 
yer tutn:bihnek için oa.lışmak, ıs
l:ihat ve intibah çareleri ara
mak, millet ve memleket için 
mesut bir devir açmak lfızım ge
lirken, padişahın bunları düşün· 
meyip kadıııa, paraya. ve heili· 
yeye düşkünlük göstermesi 
halkı çok müteessir ciliyordu. 

ÜJ$Unci.i Murad, kadına karşı 
ne kn.dar z:ıyıfsa, ne kadar şeh
vet ve ihtiras dü~künll i..qe, o kn.
dar da paraya ve hediyeye dtiş
kilndii. 

Onun bu hQyunu bilenler, 

yolunu tuttu. Padişahın huzu
runa çıktı. Üçüncü Muradı e
teklediliten sonra dedi ki: 

- Il san pasa hizmetimde 
bulunurken bana ihanet etti .. 
Paralarımı define eyledi. De
finenin yerini öğrenmek iç.Jı 
yanında bulunan Ali adında:l.i 
oğlanı yanıma aldım; yermi ög
rendim. Muradım hasıl oldu .. 
Itdiş-.Jııma mübarek olsun ... 
De.tine külhanın altındadır. 

Pa.Ui.şah işkenceyi filan unut· 
tu. l{ılıç Ali paş<l hakkkında 
v-:-rdt:;i emir hatmna bile gclme
dı. Defterdcr lbralıim efendiyi 
_çağırttı. Şu emri verdi: 

- Tez nınhalli mczbure va
np hamam külhanuıın altını 
kazdn·; çıkncak meblağı ta -
ma.mcn zapt ve kabzedip lıazi
nei endenına isal ey1e .. 

Defterdar İbrahım efendi, 
Has..'Uı paşanın haıınam külha
mnın altında al'aştırma yaptır-
8ı.. Kılıç AH paşanın haber 
veı diği 1>aı nlur meydana çıktı . 
Hepsini, hazineye naklettirdi . 
(Seluniki -'Mustafa efendi, Sa. 
210) Üçüncü :Murad ötaüğ~ 
zaman (l.003) .a.9 erkek 7o 
kız evlad bıraktı. 

mevki kapmak, rUtbe sahibi ol- (1) Sinan p:ışa, üı,.üncü Mu-ı 
mak isteyenler, rakiplerini sür· ra.da liye olarok . sırf ı, ·n
dünnek, boğdurmak icıteyen di parnsiylo - "İstanbul kalesi 
sadrazamlar, vezirler, şcyhülis - duvunııda \'C Ahır is.-·clcsi c..'1-
Iamlar, ağrılar, ya güzel bir <'.a- varın~. nu'§hur int"ili l~öş!iii 
riye takdim e<liyorlar, yahut de- yaptırdı. Bu hediye ıwlitinlıın 
ğerli hediyeler, bol bol parnlaT çok hoşuna gitU. Köşkün mi
ırunuyorlradı. Bu suretle iste- ma.n Davut ağadır. 
Uikleri ş kilde "hattı hUmnyuıı., .. A • • 

lar :alıyorlar, eınellerıne ka.vuşu- . (2) ~~ .. dup h~~sa ~ıı!j ve 
yorlnrdı. l h rlurkçeloştirihniŞtir. 

ÜPiıncu .Murndın genç ve " · --
gü~el ca1'.İye~~r~ karşı i_şt:Jh~~ının .. r ..c;·en" anır '1.?'ara ı 
gelışmesı yuzunden "ıkı yuz al- b ~ ·;s .J 

tmlık cariyeler, üçer dörder o aı·a bu.luo u 
bin füıı,ya satılır oldu.,, 

009 yılında idi. Fıa..deyUıın ka
dına ve paraya dü~i.in olduğu- Biraz sorıra hastanede 
nu bılcn "Veziriazam Sinan pa- o" ldu" 
şa'', "all!mpenah ha7.Teilerine., 
yaranmak k~yg11siylc değerli EyUpte Feshane caddesinde 
bir he<li' e Yermek ıı{tedi. (1) F'ahrcttin isimli bir genç dün 
Kcndisintlen evvel 1br::ı.him pa- gece ağır yaralı olarak hulun -
şa da böyle yapını~. "yirmi k~ muştur. Fahrettin kaldırıldıgı 
re yüz bin nltın,, kıymetinde Gurcba hastalıanesinde ölmüş -
b1r hediye Ycrnı~ ti. fısırdan gi}-' tUr. 'Yapılan tahkikata nazaran 
tirdiği bu hediye arasında "yi.iz 'Fıthıettinin bir bisiklet kazasl j 

gulam lıayi perii ~yker :ve on ııeticesinde yaralanarak ölmüş 
yedi gulfı.m hayi tnvaş,, vardı. omınsı rnuhtemeH.Hr. 
lbralüm paşa bu hediyeler 'Sa -
yes!nde mevkiini sağlamlaşbr - f.Jlüsadere olunan şekerler 
·mı tı. Yalnız. bu~unl!l da :kal- beyannamesiz değilmiş 
n1adı, katmerlı hır lutfa dahu 
uğr:ıdı. Padişah drun.adı oldu. Fındıklıda Tramv.ay cad~esin 
Meşhur "kaptanı der.ya,, Kı- de .11 -~yılı b:ıkkalıye magnza

lıç Ali paşa da padişahın he- sı sahıbı Abdullah Karakaçdan 
a· · dilskünlüğtin1 den istifade şu mektu~u. aldık: ! 

cy_e "' . . Gnzetemzm 7 Şubat 942 ta -
ettı. Ceza.yır beylerbeyı Hasnn .1 1. .. h d d""kk~ da 

·ı · · d Y •ıdi b" b" n ı l nus asın a u anım 
P
1 
a~. ıh~ arası 1Y1

1 
egd~ ; Hır ır· saklı bin kilo şekerin müsadere 

ennı ıç sevmez er ı. .. asan wilerek adliyeye sevkedildiğim 
pasa, Kilıç Ali pa,şayı guzilen 1 ="kik t" h 1 •· ı 
dU.5ürmek, mevkiinclen attırımtk. y37.ı mıştır. ~ıu. a 1 • ~- şoy .. e 
istiyordu. Ali paşanın aleyhin • rereyan etmıştır. Ayn~. gu!l mu
de bir mektup yıazdı. Başka bir rakabe memurları d~kkanıma 
adla ı>adışaha yolladı. gelerc~ .mevcut şekerın beyan-

naınesını sordular. Satın aldı
~ı;ıctupt~ şunlar yazılıydı:. ğım ve Çırağan deposwıdan fi-
Kılıç Alı paşa ku~ b!r yrtt farkını ödedikten sonra dük 

korsandır. Genç ve guzel og- kanıma nakletmiş olduğum bu 
!anlar çalıştı~n ze~k .. du- ı:;ekerleri memurlara gösterdim. 
yar. Gençl~re baglılığı ~üzün • I{eyfiycti Şeker Birliğinden sor 
de Cezayır beylcr.~y~y. Ha: dtilar. İfadem teeyyüt ettiği.ı
san paşanın tava§ ettirdigı Alı den vükuu hnli bir zabıtla tev· 
admda:ki ~~!anını ayıarttı; ~anı- sik ettiler. Şekerlerin müsaa.:~ -
mı. aldı. iYuz akçe lle Fenerlı g~ :resi ve adliyeye sevkim doğru 
miye verdi. Hiç bir §f;yden kork· drğildir 
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(Baş tarafı 1 incid8J 

~~~~~ İ 1500 tonluk deposunu Toprak 

Seferber iği 
AZ_. L GI 

c) Avustralya üssünden ~ 
cih edile<:ck darbeleri karşıta.. 
mok ve Avustralyaya doğru ha.o 
K .:.t icrasını kolaylaştırmalt Ü.
zere iStila sııhasım Yeni Gme .. 
Yeni Britanya - Salamon, hatıi 
''.ava istikametinde geniat~ 
mek, 1 polis baş komiseri, 

komiser muavini, 1 po
lis memuru ile 1 güm
r Ok memuru mahküm 

ed i 1 d i 

Mahsulleri Ofisi emrine verdi 

Bu vatandaş, hOkümet hesabına gayet ucuz 
fiyatla çeltik kırmayı da taahhüt etti 

Bugün vilayette mühim 
bir toplantı yapılacak 
Ziraat Vekili Adapazarı 

ve İzmitte tetkikler 

d) Doğudan gelecek tclıllkel&6 
ri önlemek üzere Marf}al Sa.
lam on - Hebrid hizalarında üs
kr edinmek, 

e) Birmanyada deniz üsleri 
elde etmek, Dün Ayvansaray Çeltik fabrikası sahibi Toprak l\fah-

Kanşık •bir riişvet hadise- sulleri Ofisine mür.acaa.t ederek pırince hiikiımet tarafından Bugün vilayette Vali ve Bele
diye lleısi Doktor Lutfi Kırda
r.m riynseti altında zirai sefer
ıberlik '.hakkında şimdiye kıadar 
alınan tedbirlerin verdiği netice
leri tetkik etmek fu:ere bir top
lantı yapılacaktır. Toplantıya 
Ziraat Müdurü ve Kazn hayma
k::ıınları iştirak ccleccklerdır. Öğ ı 

f) Bütün bu bölgede her ilıtl
male kar§1 yerleşmek, lmvvet
lenmelt ve uzuk hedeflere yönel
mek üzere hnzırJanmnk. 

sinden suçlu, Beykoz polis bao el konulmasından ısonra kendi Iabnltasmda hükürnet namına 
komiseri Selim, komiser muavıni 20 para gibi az bir fiyat.La. çeltik sıyırabileceğini söy~ 
B~ Basri, Necmi, polis Feh- mi~tir. 
mi ve Zeki ile Giımrilk •rnemu- Fabrika srı.hibi ayrıca lrnıhn çeltikleri kendi i~çilcrile 
ru Etem, Üsküdar A!3lıye Ce- çuvıallara doldurtacak ve nakliye vasıtalarına yüklctecelrtir. 

Japonların Avustralya.ya, Kal 
ki.ıta, hatta Hind hm:mlarma ve 
:r.rac.ıagaskara kadar uzanacağı
nı bu andaki 'karışık v,· k::ıran
lık durumda kabul etmek imkan 
sız gibidir. 

z:ı Malı.Keme.sinde dün mah.küm ı Diğer taraftan fabrika sahıoı Otıse 150Q tonluk bir depo 
ed.lmişlerdir. Vak'a gudnr: j vermektedir. Ve buna mukabil de hiç bır iicret istememek-

Bundan nltı-ny evvel müt.eah- tc1ir. Ofis i tcdiği takfürde bir depo dıılı:ı verebilece.Jini 
lıit İsak, Beykozlu Çubuklu arn- soylemiştır. Ofis Müdürü B. Şakfr Tımaıılı kendisine te· 
sındaki yolun ta."tlirini fuerine şekkür etmiıı ve çeltik kır::Ja meselesinde de alakadarl:ırla 

rcnJ iğimize gbrc hükumetin 
şehrin}izde zirai seferberlik iş- ! 
}Prinde sa.nf oı nmak üzere gön-j 
c1crdiği 50 tun liranın sar.fı şe
killeri de bu toplo.ntı da karar-

4aponlar, baskının doğurda&u 
flemlolemeden gJ.ç alarak, I'am
fikı.c müsait bir oynama alanı 
'temin etmiş bulunuyorlar. Fa
kat, emin adımlar atmak zeka 
ve kıyasetıne sahip olan Japon 
sevk ve idaresinin, istilü ç.c fb<:
rın i uzak denfalere doğru gl!niş
ıeteceğine ihtimal vcrilemw .. 

ıalınıştır. Beykoz başkomıseri temasL:ı sonra müsbet bir cevap verebileceğini söylemiştir. 
Seı.ım. b"r knnıyon meselesinden 02ocı.eae~~:reso.;oı&eıMıM•~'~~ı$tıM~~>ecJC:X>GtO<'o 
dolayı İsaktan gümle 5 lira 
rüşvet istemiş ve hatta btr 
haftalıkta 30 lira almışbr. Ha
disede komiser muavini Hasan 
Basri ve polis Fehmi ile güm -
riık memuru Etem mutavassıt 
rolünü oynn.mışlıırclır. Gene hi
dise yerıne ciırmümoşhııt yap -
m.::.k maksadiJfo gönderilen ko
miser muavini Necmi ile polis 
Zo ci ae vazifelerini suiistimal 
etmişlerdir. 

Suçlulınn, Üokilfiar Asliye 
Ceza mahkemesinde yapılan 
dilr:ıkü durunmaları neticesmde. 
b"ş comiser Selimin bır sene 
muı.ldetle hapsine, 30 lıra para 
cezasına mahkümiyefine, 3 ay 
miiddeUe meınurıyetten mah
nmııyetine, komiser mua\ini 
Hasan Basri, polis Fehmi ve 
glımrük memuru E..'tcmin 13.ltışal" 
ay müddetle hapisler.ine, 15 er 
lira p:u·a ce7.asiyle ma1ıktimi -
yetlcrine, birer buçuk ay ınüd
detle memuriyetten m.ı.hrumi
yctlerine, komi::;er muavini Nec
mi ile :polis Zekinin S a:y müd
detle hapisler.ine ve 3 er ay mild 
dclle de memuriyetten mahru· 
m.iyetıerine l:arar verilmiştir. 

Bahçıvanlar Cemiyeti 
yıllık kongresi 

Bnlıçıvanlaı· cemiyeti, yıllık 
1rnııgresini. dU..'1 saat 1.4 te Es
natln.r Cemiyeti merkez binasın
da yapmıştır. Kongre gayet ha
ı::ıretli ve:rnünakaşah olmuştur. 
llfougrcyc cemiyet azasından 
:unr.ı0k 120 liişi gelebilmiştir. Ev 

ela heyl."ti idarenin hazırladınt 
rnpor okunmuş, bunu mütea
np 87..alara geçen ~ılfüı yapılan 
ş!er hakkında ir.ahat verilmiş

iir ve bundan sonra kendilerin
tfon dilekleri sorulmuştur. 

Bahçıvanlar takrir vererek 
heyeti idarenin yeniden seçilme
l'itıi istemişler ve namzetlerini 
göstermişlerdir. Bunun üzerine 
Sl!çim yapılarak yeni idare he
~etbıe B. Rıza, ~aik, Avni, Ah
mf!t ve Sıılilı seçilmiştir. 

Cemiyetin bazı işlerde müza
herotini talep eden bahçıvanlar. 
nync:a cemiyetten esnafın .muh
taç olduğu kepek, ve mahsull
ta musallat olan haşerelerin im 
hası için zehir tedariki ile do
ınateR ve fnsulyeleı-i sannak 
icin saz teminini islcmislerdir. 
Taplanb geç vakte kaBar ·aevam 
etmiştir. 

---»»o..:---

Ertuğrul Muhsin 
Almanyadan döndO 
Tiyatroya ait bazı tet. 

kiklcrde bulunmak üzere Al -
manyaya gitmiş olan Şı.füir ti
yatrosu rejisörü B. Muhsin Er
tuğrul ,şehrimize dönmUştUr. 

r 
---00--

Hamiyetli bir vatandaş 
Erenköy sanatoryomuna 

100 btn 1 ra verdi 
Hayırsever zenginlerimizden 

Eski~ehirli hububat taciri B. 
Süleyman Çakır Erenköy sana 
taryomunda bir pa.viyon inşa. e
dilmesi için 100 bin lira teberrü 
etmiştir. Bu yardımla 50 ya.
taldı bir ı>avi~on yapuacaktır. 
Bu hamiyetli vatandaş öteden
beri bir çok hıyıdı yardımlar 
yapmakla tanmmıştır. Eskişe -
birde <le bir hastahane inşa et
tim:iştir. 

Bel diyeye bula· 
acak yeni 
vaı·idat 

• er 
•• racaa ı 
--00-

Malzem:e tedaril<inde 
müşkülat çektiklerini 
komisyona bildirdiler 

laBtırılacaktır. 
Zirai seferberlik münasebe -

tiyle yur<lun muhtelif yerlerin
de tetkikler yapnn Zin:ı.n t Ve
kili B. Muhlis Eıkmcıı dün Ada
pazarı ve 1zmitte tct'kiklerinc 
devam etm~ mısır ve patates 

' ziraati yapan müstahsillerle 
görüsmü::;tür. Vekil tetkikleri 
sırasında Aıifiycdelti 'fonum ıs
ltl'.h istasyonunu ve Adupıızann

Dün bazı terziler Fiyat mü· dald uı u.bu fabrikasını gczmiı:o . 
rakcllc bürosuna müracaat ede- ~ 

Japonlar için beş yıldan beri 
:ıığnrunda kanlı miicadeleler::> 
devam ettikleri bir !ıayat saha· 
-sı mes'ud bir ietfübul yamtnctı.k 
ci.err.cedc cazibdir: Esas Jıedcf 
do Çin olma:lr efı.zuu geli'I'. 

Filhakil~a, Jnponya kcnfü ha
rimi saydığı salıalarda lıoğa.z
laşmaktaôır ve gr.yes.ine erlş
ın1eıt azmindedir. Fakat, Janon 
~nu:llerinin tahn •ku1rn da · · U
yiik ölinya davasının ortaldnrı 

rek mesleki Jasımları::ıa ait mal- ~ .... ir ..... """'-vv-...N""'""""""""""~AA.,...,.._AA 
zeme1eri tetıarilr.te güçlük çck
tildcrini söyleyerek bu · in bir 
nızama konulmasını istemişler -
dir. Terzilerln bu arzularını na. 
zarı itibara alan Fiyat Müra -
kabe komisyonu bundan sonra 
terzilere aıt har.içten gelecek 
malzemenin Terziler Cemiye
tine verilımesini kararlıı§tırmış
tır. Birlik gelen malları terzile
re ibtiyaçlnrı nisbetinde ve naı h 
üzerinden tevzi edecektir. 

----»il«----

Ad:ıprı..zarı 19 (Hususi) - Zi- te!ıiude tecellisine bağudır. Ja
raat Veklli Muhlis Erkmcn düıı ponya bunu oldurnmya büfUn 
~ehrimizc g lmıştir. v akil ekim irudc kudretile saidir. Ancuk \Ye 

ve tohum işleri etrafındıı. malu- her ~eyden Unce, uzun Gtirmeı:i 
.ma.t almıt;ı ve Deta fabrikala- ınu'htemel bu harı>tc knzantlnnı 
nnda yapılan ara.b:ı v.e diğei' i§- -<!lden çtkarma.tnak <h Jmsi?"Ct ica 
leli gözden geçirmiştir. :Bugün bı~HT. O seb pre, bir Jnpon spi
tohunı ıBH'ılı jstasyo:ıuncla yeni- .. rcrın -dedi~·i ~ibi. uza"k klttlar
dt/ ı tcfr.lklerde b:.ılunacaktıır. daki teşebbilf·Jcrle nbenktnr ve 
----· - ··-· ---...-... çok u?..1k 'hedefli hn.reke lerc 

Altın peküla ··rü
1 

girişıne:t en '(lvveı, olaylan in~ 
Ct lemek, her halde Japon hare-

bir g up yakalandı küt ·plftnıımı başına geçil'ilmiş-
Sahne artistlerimizden B. Bür İstanbul zabıtası altın fiyat- tir. Uzcrinde ve uğurwıda uğra-

lıanettin ,.,..cpsiuin ı~tanbul Be- lurun yükseltmek maksadiyle şı1an ülkeler, en parlak brr atı 
lc<liyesine sencJe hfr milyon li- kılıliyctli miktarda altın saklı- ! -o-- y.ıratmayn yete~cğine Japon 'PO 
ra varidat temin edecek bir pro- yan 30 kişiden mürekkep bir • litikacılar da kanidir, zannede-
je ,·erdiflııi, fakat bu projeden rpe1cülliför şebekesi yakaln . 1 "Zm~rde mühim bir ri~ı. 
elde edilecek :varidlitın yilzde mı~tır. Bu spekülatörler f1Chrin I d Ittifak tnnnzumesinde ;Jnpon
onunun kendisine ayrılmasını w tanııım:ış banker ve sarrafların· top a 'tı yapıl l lann alması mulrteınel <ödevlere 
tediğini yazmıştık. B. Bürha- dnn ilJarettir. Suçlular adliyeye !zmir (Yeni Sabah) - Bo.sra gelince: 
nettin Tepsinin teklif ettiği pro venlmiş ve .haklarında takibata yoliJe sevkedilcce.k tütllnler iç.in a) 'Btiyük Ovyauusda hasım 
J·e. eehrimizdeki bina :ılım ve b ı t dün Ticaret ve Sanai odasında ıa:ı.liyet.ini ta ' ctmc1t, 

a.§ anmış ır. b)li'nrı.liye' .. h 0 '"'m Hınd ae-l'n.tımının bclcdive ta:-a:fından Bay Hakkı Balcıoğlunun riyaı:;c- ao• 

organizasyonunu· ve bu organi- Toprak Mahsulleri Ofisi tinde bir toplantı yapılmıştır. nizine k:ıda .ızatmak, 
zacıvonda 'aridat :teminini istih- Müdürü şshrimize ao. tiü r.coplantıya tütün ilıraç etmek C) Hava \ c drniz teşebblis e-
d:1t' etmektedir. Belediye projeyi fol.iyen firmaların mes'ul müdtir rilı:: dü~ıuı.n dcmz ve :baım. lmv· · 
tcdın-k etmektedı"r. Bır müddet evvel tahmil, talı .. .1 .. t" • k 1 . vcf!('rini b:t;qayarnk "Uzak batı-. ı · Ue • ._"1" ı v.e mumessı erı ış ıra eu eı:ms_ 5'" iye vazıye rıui te~ıı· etmek ., tla::ki kardeş silahlan dcStcklc· 

Fakat proienin ticaret set'- üzere Ankara ve Adanaya, gi-I Basra yolile ya_pıln.cak :sevkiyat :nekten ibarettir. 
hestliğini tahdit ·e yenı bir ka· de 1 .şehrimiz !l'oprak Mahsulleri ı iş1eri gözden geçirilmiştir. Dev Japonlar, va?..i.vctın mfümade· 
mm mev7.UU oluşu dolayıs.ile r· · ,.1 .. 1 .. · B "'-ı rr lı lct tütün ~vkiyatı ic:n lüzumlu ü ısı JJI uc uni . ")c:utir ...a.ura sıne dayanarak, cok geni"' "Öl"Ü 
t~c1aei:lilmcsi muhtemeldir. d"' · · d.. ·· ·· S olan vagonları temin otımiıştir. "' " un r;r ... ·unıze onmuştur. .a- Iü saldırışlar ynpmışlarfür. Ger 

11iğer taraftan B. Bürhanet- kir Turalı kcndisilc görüşen bir 'J'ica:ret Odası bu sc.vkiyata ri, muharebe rom--•ı., en vcr:ırn· • · · ·a t ._ __ · · husu n~aret edecektir. ~ " 
tın yenı varı rı ı.c.ıııını - arkadaşımıza tahmil, tahliye iş- li ifa tarzı tnnITuztlıır ;ve Jttp0n 
Sllnda belediyeye yeni bazı prı>- lcriuin miikemmel bir hale ge- yn, bu kaideyi stratejide de .mn· 
jclcr vereceğini bildirmiştir. tirilmesi için icabedcn tedbirle- hrı:re'tle ve muvnffakiyetlc tat-

Kocaeli Mebusu 
yefat etti 

tT zun müddetten beri rahatsız 
bulanan "Kocaeli mebusu B. Ke
malettin Olpak'ın dun öğle ilu
ri üldüğiinü teessürle haber al
dık. Kendisine rahmet diler Bü
yük Meclise ve ailesine taziyet
lerim izi sunarız. 

·---:o-----
Bir hırsız mahkum oldu 

Sirkeddc İkbal ot.elinden Ali 
ile Nc.~tinin p:ıralanuı çalan 
HulUsi dün Sultanalımet 3 ün
cü Sulh eza ı.ııahkemesi tan,. 
fın<lan 3 ay 1 gün hapse ınalı
küm edilmiştir. 

rin alınCl~nı söylemi§tir. bik etmiş;tir. 'FaJrn.t. hu, ilk ön-
---•o• y • • ce, kahir bir üstUnlilk sayesin

de mümkün olmuş ur. 
Adliye Başmuavini -o-- Japon muva.ffakiyeti, şüplıe-

değişti siz. luıvretler uyandıra.cak do-
lstanbul C. Müddciumumniği a yındırda kanlı TCC'ec.1e yiiksektir. Şurası da kE;y 

Ba~ muavini Sabri Kısa bayır b .. r 1 adise o)du da .§ayandır ki; iki a,ydan b!!ri-
Eskişehir müddeiumumiliğine -dir, büyük nda.lnrın işga!i .işi 
tayin edilmiş ondan inhilul eden lz.ınir <Yeni Sabah) - Bayın- famanılanatmlmı~.iır ve burıı. ar 
Bac; muavinliğe ele terfian mua- tclı.un Yusuflar köyünde oturan clııki musn.raalar daha uzun mil<l 
v!nlerdcn Feridun Bağana geti- Hn...eyin kıı.ı Feyziye c;:.amnsır det devm edecekt.ir. Müstakbel 
rilıni§tir. iki kıymetli adliyeci- yıkadığı sırada Ali oi:'ullarıııdan ı !ıa!'eJ.;"fıta Us tc~il edecek bol
nıize de yeni vazifelerinde mu-: .Ali İnan elinde tabanca olduğu gelcr bir ynnaaıı tak ... iye edil -
vaffakiyctleri dileriz. lh:ı.1 le kızın yanına gelmiş ve ınekteilir. Müttefik donanma, 

.. . zorla kaçırmak maksadile üze- i~tila ~ebbüsünün inkişa'fıru 
Yag geldı ıdne hücum etmistir. karşılamak üzare, tcrti_p1cnm:ek-

'Ron günlerde Karadeniz li- Fcyziye ferıyada başlayınca le mcşguldi.lr. 
manlarıııdan mühim miktarda. :.annesi Hafize yetişmiş suçlu ta- Amenika.n deniz kuvYc.tleı;i 
Trabzon yağı gelmiştir. Yağlar banca namlusu ile ikisini de a- bugünkü kemiyet ve kudreti 
doğruClan doğruya piyasaya ar· b"lr surette yaralamıştır. Suçlu itibarile de Japon dona.nmrunna 
zolunmuştur. :yakalanmıştır. faiktir. İngiliz uzak do~ filo~u

:maıı:. Efendimizden bile çekin· · 
mez, dinsiz bir zalimdir.,, ( 2) '!!!!!!!!!!!~~!!:!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!~::!~!!!"!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~:'!:::!~!!!!::!!:!!!'!!!!!!!';:!~~~~ 

nun bu donanma ile el bidı~ 
yanmak üzere vaziyet aldığında 
şUphe yoktur . .Felemenk .filosu Padişah, mektubu okuyunca 

hiddetlendi: Fena halde canı 
8ıkıldı, meselenin çabucak ince
lenmesi hakkında verdiği emir· 
ler~ şunları da ilnve etti: 

- Mektuptaki şeyler d<>ğru 
çıkarsa, yalnız azille iktifa et
mQyin, .sürmekle de mUcazat 
eylemeyin, hapsedin, .işkence ya 
pın.. 

Kılı~ Ali pa,şa, moktuj)tan ve 
Jl..<\dİ.fiahın emrinden vaktiyle 
~bcr aldı. Gelecek fclfıketi ön
µemek .için bir pl:i..ıı hazırladı. 
UJaaan pa.cıanın ~ranından alıp 
kendisi!le hazinedar yaptığı oğ· 
Jl;ı.nı ~ağırdı, sordu: 

- Hasan }l2Şanın hnzinelc ri 
'ııerede saklıdır'.' 

1 

- Hamam kfühanının altm
<bı. devletlim! . 

- Çok mu? Miktarı ne ka
il.ır? 1 - Yüz otuz b1n nakit sikkci 
h :ısene, on kantar gümüş! 

- lyi biliyor musun? Yan
lıa olmasın? 

- Ben elimle yerleştirdim. 
Nasıl yn~ olabilir, vcliııiıno
tim 1. 

Kılıç Ali prı.şa., Aliden bu 
ınaIUmatı almca, hemen suroyın 

Vclit bin Mus'ap, muhterem 
davetlilerinin içeri '"alınmalarını 
emretti. Bu emir derhal yeı-ine 
getirildi. Sarayın aört kapısl 
bir8en açılfü. Beni İsrail erkek
leri,, içeri girdiler. 13inlerce kişi 
yi alacak kadar büyük VIE) gc .. 
'Dİ§ olan avluya Boli:hilar. 

Avlunun ortasınaa yUksek 
bir kUrsU göze çarpıyordu. Bu 
kürsü Firavunun davetlilerine 
m1tıik iraü etmesi i_çin yapılllll§
tı. 

Firavun, kemali :azametle kUr 
süye çıktı: 

- Ey L"Beni İsrail •kullanm, 
diye bağırdı. Geceli gfindüzlil 
ça°Jışardk kısa zamanda kurdu • 
ğunuz bu saray beni size ısm
dırmıs :ve sizi bana sevdirmiştir. 
Gördüğiinüz bütün haksızlık· 
lam rağmen ben slııtanınıza da
faıa sadakatıa bağlı bıilundu
ğuııuzdan dolnyı hepinize ayn 
nyrı 1:eş~kkür cdeııim. Bundan 
somu benden ve emirlerimi icra 
eden memurlarımdan kat'iyen 
nı;ır 'In.uumcle görmiyeceksin_iz: 
Siz de yerli ".Mısır halkı gıhı 
hür olacaksınız. Bugünden iti
bal'en Uzerinizden haracı kaldır 

dun. 1Mısırlı külln.nm ne ka&r 
Yergi veriyorlarsa siz de ancak 
o kadar vergi vereceksiniz. Ar
tık Mısırlılann kölesi olmaJIP 
caksınız. İstediğiniz ~e çalıp. 
biieccks.iniz. r.ricaret yapmak 
huı::usunda da serbest olacakJR.. 
nız. Fakat -zannet.'lleyin ki sim 
vereceklerim hep bundan iba
rettir. Daha pek çok ihsanıma 
nnil olacaksınız. Bu geca hepi
niz benim misa.fifun olaw.k 11&

nıyda kala.ca.ksınız.. Yarın evle
rinize boş dönmJyeceksiniz. Ai
leler3nize, çocuklarınıza tanifmı 
dan hediyeler götiireceksiniz. 

Fira:vun, :nut:kunu tam güneş 
bata,"'ağı ınrn.da irad etmişti. 

meni lsrail crkelderi, dnydukla
n sözler.in tcsirile fı.deta sarhOJ9 
olmuşlardı. Hep birden bağınlı
lar: 

- Y~n sultammız! 

Piravun, nutkunu bitirir bi
tirmez kürsüden inmiş, deihal 
makınnına dönmü.,<ttü. Başveziri 
llılınan'a: 

- Sür'atle emir ver dedi. Biz 
dışarı çıknr sıkmaz bütün kaptla 
n kapasınlar. Bu akılsız kulla,. 
nm, Şaban ayı çıkıncaya kadar 
burada mahpus kalacaklııa.rdır. 
Yine e.--nir ver.ki: Kendilerine an 
cak ölrniyecek kadar yiyecek 
v<:rfJsin. Halinden şikfi:yetçi o
Qanlara., sur.:tt asanlara işkenc. 
~nmlsın! 

Haman, huzurdan aynldı. Olı 
"dakika sonra geri ôöndil. Fira
:vtma emirlerinin y.erine getiril· 
diğini söyledi. Fir.avun, ayağt. 
kalkb. Mniyetindckj ... Qaınla:rla 
birlikte sn.r:ıydan çıktı. Nil 
~ Uzer.indeki göz ka.nuıştıNC:l 
kö:;:küne dö:ıdU. Fakat b1"laz 
ronra oradan ~ ayrılarak m-

min katında işkence odası 'bu· 
lurran eöki saraya gitti. 

Velit bin Mus' ahın Unll"a.Il a
fünd:ı. ~ok emniyetli bir adamı 
vardı. Umran, Beni 1srailin uiu
lannctiındı. Y:-ıllardanbcri hiz
metinde bulunduğu Firavunun 
son aerecc itimadını 'kazanmıs
tı. Sarayı bütün anahtarlan 
UrtırMm .t erinde idi. Hem de 
Umrnn, 'Prravunun fedaisi idi. 
-i.'endisinc ir suikastl wupilma
" ilitiınalini düı;;üncrek ,şüpheli 
)erlenıı dalına ondan evvel gi
terdi. 

Firavun, en emniyetli adamı 
olan Umranı diğer "Beni İsrail 
crkcltlcri ne i}frUkte şehir dı
çuıdaki sarava hapadmed\ğine 
pişman olmucıtu. Çil:ıTkü ne de 
olna, otla Beni İsro.ili1cndi. Bel
ki müsL~bel düşmanı Musa, bu 
sadık nda.m.ının sulbünden dün· 

:y· .ya gelebilirdi. Saraya girince h:ısım .Jmvvc.llel'ile ate§ teması~ 
Umrandun analıtarlan istcai: nı muhafaza etm.oktedir. Dcmok 

- Bu geceyi sen de dı..~ saray- rasi bloku, comııl :Amerlkas1 
ıdnld .Beni İsrail kullarımın ara- cephesinin iltilıakilc bir .kat da
sında geçirmelisin. Anahtarları ha kuv.vet kazanar.aktır. 
ib:ına teslim ot de derhal ornv:ı. Harpte, çok defa, almak, .mu 
git. Umran Firavunun Beni lsrn hnfaza ctmnktcn kolnydır. "Ja
il erl{(ilderine oynadığı oyunu uoular "hazmetmclt, üslw·u
bfünği için 'kendisinden şüphe e· ~un ehemmiyetini mUdriktirleı': 
Uildiğini anladı: halbuki, çok ser.J>ilmiş 'le dağıl

- Emredersiniz sultanun, nuşlaıdır. Bu disloknsyonun in· 
ilccii. 'Faknt beni onlarla bir tut ti7.am ve lm:vveti, clcniz hfıkiır.J
manıza 'hayret ediyorum. Sizi yetine vabestedir. En ııJ";ı.'k a.ila.· 
bmikıp bir ttirlü gönlüm razı ol nın emniyetini de bu bakım.iye 
ınuyor. Geceleri herkes tatlı uy- tin idımıesile mi\mkündür. :Ja-
1kuda iken hay.atınızın bekçili- poıı kontrolü a.ltınchıki adalara 
ğini 'ben kulunuz yapıyor. Yok- karşı Amenkan filosunun yap
llL::,ÖUmdan istifade eClerek bir tı~ muva.ffakiyetli akın, bu tc
g<?r:e size fanalık yapmağa kal- eebbüsün ilerilere r;->türülcbile
Jnsınıyncak düşmanlrınız .olma.· <:eğ-i hakkında da dı..csler vcre-
dığına emin misiniz? bilir. 
Umrn.uın bu sözleri, Firavu- .Tı:ıpon haml~lcrinin birbiri 

nun midesini bulandırdı. Onu ardınca sıralanacağınd::ın, btı 
~elıir dışındaki saraya-gönder- gCDç ve azimli milletin lmraktc
mc1': hakikaten doğru olamazdı. rini bile :le- emindirler. Diğer 
Bu feda.kur .adainmın uyamkiı - tarafL'ln: Pcnrl Harbour ve Sin· 
ğı ~üzündcn kendisine suikasd gapur dnrbelerile prestijleri kl· 
yapmağıı cesaret edemiycn düş l nlnn iki büyUk milletin de uh: 
n:anlan, fırsattan istıfade ede 

1
, <lelerine tcrcttiip eden vazifeyt 

rck harekete gecooilirlercr. canl::ı. başla- yapacak.kırma inBtl 
fArkası var) mak lfi.zım gelir. 



20 ŞtmAT 1942 

ffiaştarafı 1 lnC'J snyfada) 
.rcd ve muhtelit encümen maz
ibatasını kabul etnnştir. Bu ıtı· 
b:ırla l~alorıfer meselesi tetkik 
\"C tnhluk olumnnk füere riya
~t makamına ıade oluı:ımustur 
BELED1YE VERG1LER.1NE. 

ZAMYAP~I 

.Mc<;lis .Mü~ben. hayat pa
Ju:ıJıhg.ı e ye ~ Matınm 
gıttilıçe azalması yüzünden me
mur m~.nşlanna ~ pıl n zam. 
iuuıL1bone,, itfaiye ve temizlik 
bütçelerinde gorlilen nçıkla.nn 
tc1nflsi ıçin bulunan zaruri yem 
Varidat kuyna.tları lıakkmda be 
kdi).. ıc p işleri müdürhf:-u.-

" ~ nu.., t I.lifı hakkında butçe 
mülkiye, knv~ nin, iktisad encü
rnenlerinin ın rşterek mazbatam 
okurınıucttur 

Mnzb'.lla la Belediye Hesap 
lşlcr~ Müdürfüğüniin, Beledıyc 
!ergı ve rosunlcri kanununua 
UZ."l.mi h Jl ne, mer'i tarıfe Vt) 
lnev.zuların tahammülüne cröre 
m.zı :r.rı.mlnr vap1lması ve b~ a
ra.da 'bmzıfnt ve tcn"ll iıiye res
ı~·ne . yapıl!l<'!lk zrunlnrdan 100 
hın lıra, lubıyat resmine yapı
lan Y~!a:d n 10 bin lira. pazar 
Yeı1e:rını ~R"' ll resmine yapıla
~ k znmlarcl .ı.n 28 bin lira, hal-
er hasılutın<lıın 150 bin Ura. 

levha ve ilii.n resmine yapılacak 
ıı.amı rdan 60 bin lira, köpek 
h~sm!nden 500 lira, kuııturat j 
lV?aı~ındcn 100 !Jin lira ve oeman 
~~.tün ti~3 b1!1 lira fnzta ·v::ıri
d~~.~emın ~ l •ceğini ıileri sür
Mu~u tebarlı ~ ettirilmektedir., 
. u;ıt~1ıt oenr 'lenler zam teldı

fırı es i n ile 1kabul .etmek-1 
e, fakat ya ·'an zamların yal-

mz tenvirat ta 'f t .. le l~b. nzı a vergısı-
~l u 

1
1,.Ynt. p. zar ıycr1crini iş-

fı. ' ııtl er t sılfıtı lcYha ve 
ıut 1 - • 

n · mı>ek, 3t nbırat I'eSim1eri-

ue oit ~ olmasını istemektedir. 
ın mu.mı ınec'· muhtelit encü -
ten. mub t sını aynen kabul 
~ nb~ fır. Btı itibarla mnzbataaa 
~8 11 Mile. esastar dahilinde 
Bel '\YE'rgil~re v.am yapılması için 
.., :_drye Rıy ett snlô.hiyet al· 
... ı t1r. 

'Umumt ,_'I'Cclishı lmrnrı bir 
kaç gtine kndar tasdik olunmak 
:~o Ankar ya gönderilecek-

Brif an a adal nnı n 
·suıası 

ta.rafı l incide) 
için hn:raı ~e ıY&J>ılaıı Alman 
h.azırlıJrlarındun b:ıhsetmekte
dır. S?.Yl?ndiği~e göre, Alman
~ B.ilyuk B~ıtanynnın istilisı 
~çın pliuıöı: ler inşa etlllekıtedir
tır. 

. Skk ç v.urıtnnıy gnzetesi-
~n müdürü olan Sil' Keith 
t;rdoc~. Uzak Şark vaziye
fil'l 1 t ~rk ederek japonların 

b'l lt bır tek .ç re ile durduru
za:~ Cockt ini ~nznuı~tıdır. Bu 
!'ele .g e, ~ ve ıbom~a tayya • 
h rıylc torpıl tayyarelerinin ve 

arp gcnıileı inin japon deniz 
tnı .ı ın_ ll.ruı.ııruz etmeleri arı. 

· l1.1u · Eu h:ı.We müttefiklerin 
b c ka o.da ~ denizde üsleri 
Uluf\~ t ıım el . h' . 

nıu tl ...,.,:ar cıun ımayesı 
t t·<l ha ekcl edecek kafi mik
hınma kuv etli bir donanma bu
-~ lu.zımdır. 

.... LG& :zag %L4 ne. t 
. Diı• OIİD 1 
G.al<!t.e~ a l:mf.i J:" .muharrirlerinden 

diıny·•y \.adrı.nin bir kız evladı 
« a. gClmittH ınız.ı teb 'k ~r. ~ka.da51 -

l>muı 1 
11 c~er. ya vı·uya uzun 

--..... er dilerı.z. 

Yardım mese esi hata 
müzakere ediliyor 

(Ba,..<1. fı t. ncs aa1ıife!!e) 
kain Bilin §chrini ele gccınniş-
le.ı dir. "' 

• Cri p 
e ye alaca ı~! 

.(lla§taıafı ı .incide) 
gülüınsiycrek takip ediyor. 
Gtıv Lachambre ile Jeoomct 
cınun pe.şisıra ilerliyorlardı. Mah 
kt-me mlonunun locaları, dev
let ricalile dolu idi. ıyah 'bir 
k"stiım giymiş o1an Daladıenıin 
.su tı eğik, başı omuzları içine 
daha. ziyade -gömülmüş, yürune 
hafifoe knn hiieum etmişti. Gam 
dil} sivil luya:fette ıidi ıve sacları 
agannıştJ. Guy lachambrc'in 
~uzi oluktu. Blum. göıJükleri
~ arwından panldtıy:ın kes -
kııı bakışle.ı·ile a.rasıra dönüp 
Jocalarn bakıyordu. Yük.:.t!k A
d&.iet Dh':ını heyeti, o sır.ada sa
iona girdi. 

Vasington, 19 (a.a.) - Fran 
sa sefiri M. Hayc'in \Vellcs ıı.e 
yaptığı mülakat 55 di.knka sür -
müştiir. Sefir ~oi)I~ müsteşa
rının yanındnn ayrılı.rkcn bu 
miiliikat esrınsıııdn. "Franmzla
nn vaziyetini iznh ettiğini ve 
b:ılkı gösterdiğini., ı,.jylcmi:;+.ır. 
M. Haye U.byadaki Rommel or 
dusuna yiyecek ~esair ınnlzeme 
gönderilmesiyle alakadar v:ı:ti- ! 
yet hakkınd:ı. Vic'hydcn u~un f 
bır rapor getirmiştir. 

Rang-0ndan bildirildiğine v· 
re şclırm boş.ıltılmasın:ı sür at
le dcvl:.ln cdilmcl.te ..... r_ Kn.lli~ 
ım.dyo u j ponlarm llir.JLanya
<ia şjndiye kadar uzakş:ırkta 
görülen bütı.in t.aarruzhınia.n 
daha ~iddotli bir taarruz hazır
laclı!ili.rmı haber veriyor. Şima
li l3innoıy::ı.da Çung Kin !'. d
yosunun bıidirdiğinc gÖre şeh
rin boşalt.ılmasl.ıa sür'atle de
vem ecııl:m~tedi.r. halkuta r.ıJ
>ozu .. J poruarın J~irman) .. ı.tla 
,ş.mdiye ucb.r Uzul..,ıarkt.n gO
ı·ulen btAtun tn rruzlardw oa
h:ı ş.ddcl.li b:ı.r ta:ı.n-uz h zır:b
c.11;ı.la.rım haber vcriyoı·. Şimali 
Bın.ıan.>- , Çung Kin r.ıdyo -
sunun budı ·cf4:"llle göre Çin 
kıtı.lan Japon kuvvetleriyle te

Ütıiversitc T.nlebe Birliğinln 
kurulması münasebetiyle kendi
lcrıne cekilcn tclgraf a Milli Şef 
İsmet İnönü Birlik Rcisli~>ine 
§U tclgr:ı.fı göndermişlerdir: 

"Üniversite T.alebe Birliğinin 
ıtcmiz duygularına tcşekkur c
d.e:rim.. Kurumun, Üniversite 
gençliği i!}in her .anlamı İİP. bir
lık ve feyiz kaynağı o!masını 
dilerim.,, 

Lonclra, 19 (a.a.) - P..t"Utcr 
.ı\.j:ı.nsının parlamento muhıı. -
bırı bildiriyor: 

Znnned:ldigine göre lı.L Çör
çll, harp kabinesinde de-6işik'lik· 
ler yapm:ık ve harbin sev. ve 
idaresine dair olarak Avam Ka.
marasında cereyan edecek iki 
günfük müzakereden evvel ka
bineyi küçilltnıek karannı ver
mıştir. 

(Bll{!t:ırafı 1 in icle) 
\•ermek ayni zam:ı.nda. Bilyük 
Hritanyada yaşıyan Türk · e&

manti ıçin bir kültür merkezi 
obnaktan ibarettir. Bu kısmı .. 
liı.rın her birinde Tilrkiyede kay 
dt.:dı1en terakkileri canlı bir 
surette gösterecek olan bir sı 
fott>ğrufları, graf.iklcri ve iata..
t.:sti eri ihtiv:ı edeoelrtir. Halk 
e\•indc .nrkeo.lojı. tol.klor .kısım· 
ları sıhhiye, .sosyal maarif, de. 
biyat, guze1 san~atlar '\·esaireı 
servislen de bulnnaca'ktır. Bq,. 
raı.la mı:ntaznman konfernnslur 
verilecek ve Türkçe -Oğrenm 
için akşam Jrumlan aç caktır. 
Kütüphanesi bir İngiliz - Türk 
tetkik merkezi vazifesini gbre
ceJ·tir. 

L. .a~er Gfımlin'.in avukatlarından son 
ra söz alan .Bloom, hezimetin 
başlıca mesulu Gamlin olduğu-
mı, suçlu .sanılanların mahke· Nazır hususi momuri-
rnc huzurunn b~şer n~alctiniu e-I yetle Amerik ya gidecek 1 
.sar,ına .aykırı hır şekilde ve dev 
Jet reisi tar.afıııdan önceden mab . Londra., 19 (n.a.) - ı:oyter' mas etnıiıJerdir. 

uııtlşe göre iaı>on kuman 
d • ı Bırm:ınya taarruzu ile 
Cava taarruzunu avııi zıu ıam1a 
yapmak ıste:mcktedirler . 

* Maarıf Vekili Hasan Ali Yü-
cel de PU telgrafı göndermiştir: 
"l1mini Türk milletinin ve o yol
dan insanlığın iyiligine ve yük
s~esine verdi-ıne ve verecc
~ine güvendiğidmiz 1stnnbul 
Üniversite gençlığinin sevgi'eri
ne en sıcak sevgilerimle muka
bele etmekte büyük bir bahti -
yarlık duyarım.,, 

k;"ırn edilmiş bir şekilde çıkarıl- aJ~ı ~ord Bea,•crbrool, .ıu h~
dıldarını bunun bir Fransa de- ısusı hır mcmurıyetlc Bırle~ık 
ğTI, bir ;ejim bir cümhuriyet Amerikay. göfderfüıc~ini ög
rcJimi davası yapılmak istenil- :rc~ektedı~'. B~ 'tıay~nın J..o~.dun 
diğini söylemiş, H.cynaud ile İı?-gilız_~bı?esındekı mcv~mndc; 
..'.fendc:I'in orada bulunmanıala- bır degışıkl.ık husule gctırınesı Çin ru: ~eri sözcüsü Çin lnta· tı,1~~~~~~~~~~~ 

brmm Tuylı:ı.nd huri.udunu crcç-
rınn hayret ettiğini ve bu şerait muhtemeldır. 
dahilinde davanın blitün vıızu- İ®TAN 
hile tc§rilıine imk:in olmadığını u·· nıı ,• ... ,.....LR]O 
SÖ.}'l\!ıniŞtir. .li •'- ~ ıc.ıı 

Zabıt katibi Jordcl, l1> dakı- Sofya, 19 (a.n.) - D. N. B. : 
ka EiÜren iddianameyi okuduk - Sofyadaki Mısır elçiliği me-
tan sonra Gamlin, uzun bir ifa- murları Budape§tcdeki Mısıt' 
dede bulunarak ezcümle demiş· elciliği memurları ile birlikte 
tiı kı: İstanbula harelrnt etmişlerdir. 
"Vatanıma ve memleketime Bu memurların Kahircdeki Bul 

daiına hizmet ettiğime kaniim. gal", Macar ve Rumen diplomat 
'Müteaddit defalar istifamı \•er- lariyle mübadelesi İstanbulda 
diın, kabul edilmedi . .Siyasi sa- yapı!acakbr. 
hnda kendimi miiaafaa imkanı- ...... -'------------
m bulamadan mahkum 001ıaim. De nı·zlerde 
Bu~ün bir tnkım Fransız ve ec-
nebi isimleri zikretmekliğim ica 
be 1iyor ki, bunları söylemek is
temiyorunı. Beni müdafaa ede
cek olan avukatJardrı.n ayni va
tani kaygu ile benim gibi silkfıt 
ei.melermi isterim. Onlar, "mah 
ltlı.m etmiyece1csiniz cl~·orlar. 
Zira, sizin tarafınızdan verile
cek ınüsbet bir cevap, ince fark 
l:i:ı gözeten bir cevap dahi ol
s:.ı., adaletsiz olacaktır. Ve baş
kaeının hatalarını yüklenen bir 
generale adeta öldürücü bir dar
be te3kil edecektir . ., 

KARAR 
Riom, l.'9 (a.a..) - Riom yUk-

8elt hdalet divanı celsesinin a.çı
lı1?1nda 1.abıt kii.tibi Edoımr.i.i 
l'alaclier, Lcon Bloom, Alaurice 
Gamlin, Pierre Cot, Lacham
hre, Robcrt Jacomct hakkında -
ki muhakeme altına a1mmak 
kararını okuınu~tur. Buıilaı· hak 
1uncla'ki ithamlar. şöyledir: 

1 - Uhdelerine verilen vazi
felerine ihanet, 

2 - Devlet emniyetine ka~ı 
suikasd. 1 
!Uıamnamenin baslıca mad -1 

delcrıne göre, Fransa ile Alman 
yn arasındaki muhasamatın baş 
Jadığı tnrih olan 3/9/Jn39 da 
Fransız kara ve havn orduları 
ker.dilerinc dilŞen vazifeyi ifaya 
hazıı· bır vaziyette değillerdir. 

Knrn ordusu hnk'kında :tcsbit 
cdiien şehadetler, czcllmlc bu 
noktayı belirtmektedir. 

.i\skcrin talim ve terbiyesi. 
her nevi teslıilat. sahra lopc:u· 
~.unun mal1.cmesi, siper topçu
sunun mnlzemesı 'hafi derecede 
olınad\ğı gibi tank kaşı 'koyma 
silahları da noksandı ve bu bir-1 
liltler nizami techizaln sahip 
değillerdi. Zırhlı malzeme nok • 
sandı. 

Hava ordusu hakkında itham 

(Başta.rafı 1 ine\ de) 
torpil atmıştır. Bu hafta içinde 
yaınlan hücumlarda iki kruva
zörle bir muluibe de hava tor
pllleri isabet ei.tirllıniştir. 

Bir lngfüz deni7. kr...f ilesi hU
cuma uğramış ve iki gemi de ha 
fif hasaı· olmuştur. 

P ASiii'İIITE 
Japonlar, son deniz h3reket -

leri sırasında Gn.spar boğ'azındal 
iki destroyer tahrip ettiklerini, 
bunlardan birinin batırıldığını, 
diğerinin karaya oturduğunu 
bildiıiyorlar. 

Aruba açığında bir kaç Mih
ver denizalt:JSı görülmüş ise de 
bunlar ıkaçmı§lardır. Ayni ada 
önlerinde Mihver denizaltıları 
7ge.miclen mürekkep bir kıafile
ve hücum etmişlerdir. Gemiler
den birfyanmı!J, ikisi karuya o
tul'lllluş, bir diğeri de yn.ralana
ra.k yakın bir limana sığınmış •. 
tır. 

o ±I±l!!ZS 

tfklerini t .. y.jt etmiştir. b 

Birımınyu umunıi karın gilhı
nın tel;lıglnde Şuitlar yaıtlıdır: 

Japonlar Bılin nehrı uzerin
de sol cenahınuza taarruz et
miş ve bu tam'l uzu eüngü siin
güye yapı.1.uı bir muharebe ta
kip etmiştir. Bu nmlıarebcye 
"l'atondaki kuvvetler de iştırd.k 
otmiş1erdir. Bir kaç küçUk diiş 
man müfrezesi nehri geçmeğe 
muvaffak olmuştur. 

Felemenk resmi tebliüıne 
göre, 24 japon tayyaresi S~ra
baya limanı bölgesine hücum 
etmişlerdir. Beş Japon tayya
t"CSi düşürülmüştur. Palem
bang'da. karaya çık:ııı dü"':ımn 
karşı hareketleri <lc\o:am ei.ın~k 
tedir . 

Tokyo mahreçli hir telgrafta 
Singapurdan alınan :nnlflmntn. 
ntfon 5unhr bildirilmektedir: 
Japon dona."Illuısma mensup bir 
:ıkler Plembang limnnına gel
mişlerdir. Bata.vyanın şiır.alinde 
Ga.spar boğ:ızuıda bir düsman 
muhribi japon bomba tnvva
re1eri tarafından batırılmışbr . 
Başka bir muhrip de karaya o
turnıu~ur. 

l'vIALEZYADA 
Röytcrin ıaskeri anulmrriri, ja

ponlann Malezyadn muvnffök 
olıu<Llannn. rağmen af;;'"Ir kayıp
lara uğradıklarını Hong ltonga 
30 bin kişilik taze bir kuvvetin 
götiirülmesiylc sabık olduğurıu 
yazıyor. 

Tokyodan bildirildiğine gö
re dünden itibaren jap.on as
keri idaresi bütiln Malezya top 
raklarında kurulmuştur. 

ll'lLtr!NLEl~DE 
Maniladan verilen bir habere 

ltalya'da 
---00--

Es i ir yanardağ 
tek ar i ifa 

başladı 
Roma, 19 (a.a.) - Cordillie

res dağlarında Akundoıda bu
lunan ve senelerdenbcri sön -
ınemiş olan Kl.opaksi yanardnğı 
17 . 18. şubat gecesi birdenbire 
tekrar faaliyete geçmiştir. Rüz 
gar çok uzak mevk.Hc.ı e kada.r 
fazla milrtarda kül savurmuş 
''e kraterden bir Iilv seli fışkır
mıştır. 1.ndifa He beraber şiddet
li yersarsmlıları olmuştur. Grcn 
ados, VallccHlos, Est.ruısi:ı. ve 
Poras 1\fanuelite mevkileri he
men tamamen harnp olmu!}tlll'. 
Ha.sar çok fazladır. 

* Va.<jington - Son haftn
lar-.:ia hafif bir tene.zzUl gösteren 
Am~rika hazinesinin nltJu mcv
rnlları hiilen yilkselmekte \'C 
'lünya albn mevcudunun tnkri
ben yüzde seksen nisbeti olan 
?.~.735.-000.000 dolara yükselmiş 
bulunmaktadır. 

göre, japonkır 24 aaattenberi 
yarımadadaki Amerikan mC\'· 
zilcrini şiddetli bir topçu ateşine 
tutmaktadırlar. 

AVUSTUAL.YADA 
Sydney'den bildinldiğine gö

re başvekil Curtin, japon tay
yarelerinin A vustralyıada Port
Darvin i.izerinc bir çok bomba
lar attıklarını söy1mıiştir. Mad
di zarar çok büy6:ktür. 

- 1.'allaW ruıbyanmdun. Ga- 1 

rip bir .kadın. Bir giln ötclti gü
uüne uymuyor. Dün akşam Se· 
milıalardaki hfıdiseJeri siz gör- 1 

mediniz. Kendi."lile ltlç all'ılmsı 
olmayan bazı meswel.er çıktı. 
Onlara mı lozmış, tıedir. bilmi
~orum. !Bruıa bu giln surat etti. 
Amma si.nemaya da da\•et etti. 

Tefrika No. 15 

- .Aldırma böyle §Cyler.e Şev 
kı;t. Kadınlar öyledir. Kızdıklar.ı 1 
nd •nı daha çok severler. Onları 
en çok ynkan şey lnskaıunak de 
ğll, Jiıkayd görmektir. Sen ka -
dının yüziine gülmesini hiliyor
aın? Bi" bir §eyden endişe et
me. 

Ak§am Ustü MclfilıaUe bulu -
şauık sinemaya gittikleri za
man kadınuı bir loca almış oldu 
ğunu ,görerek Şevket hayret et
ti. Fakat daha fazla soğukluğa 
meydan vermemek için bir r:ey 
ı:mrınadı. Locada üç sandalya 
boştu. Fnkat bir 1ki dakika son
ra kapı açıldı. !çeriye iki kadın 
girdi. Bunlardan birisi gene Se
~ilia hanımdı. Onu t?;örfuıce Şev 
:ketin o kadar cum sıkıldı ki belli 
etmemek için :zorl gülmeye ça
Jış.tı. Ayağa J·ulktı. :yer verdi. 
.Fakat diğer kad·"l kimdi? Göziı 
lsırıyordu. Fnkb bir türlü buln
:zn.ıyoreu. Kadın da. Şevkcli !!Ö· 
rünce auetn şaF,alaınıcıtı. lki ka
dın oturduğu zaman Şevket ta· 

mmadığı kadınla karşı karsıya! 
hWnnuyordu. Ouun r,"-ilümsooi
ğ:ni gördükten sonra anladı. Bu 
Aspasyanın komşusu ve milşte
risi idi. Şu sabalı erken erken 
e\•ine baş vurup da kocasının hU 
e:umuna ıığradığı !kadın. Adını 
IFatmn olarak lıatırhyordu. 

.Melô.hat hanım Semiha ile ko 
rı.Jımıaya dalmıştı. ki içeriye bir 
erkek girdi. Kn.dınla.n ,.e Şev
keti selimladı. O zamaı1 bir tak 
dim merasimi yapmak icap etti
ği için Semiha hanım işe başlıı· 
dı ve Şevket gelen erkeğin li'at
ma hanımın ocası olduğunu 
nn!adL 

Bu ne tesadüf!. Bu kadıcl:ı 
lrnc11sının bura\la işleri ne? :Sl!l! 
ları kim tnnıy-0r, Semiha mı 
l\lcliihat mı? ...... Fakat prezante 
eden Semiha old~"l.llln göre on-1 
lan davet ıCden de odur. O hal-i 
de uasıl oldu da Melfıhnt Şev · ı 
k~ti buraya getirdi. 

Şevl·et bu munmmayı kcndij 
ke!'\dine izaha çalışırken Fatma 
H&ııınun kocası, ora.dan bun:.
dan b ... hisler ederek yüksekten 

ntarnk kndmları mcşgl.il ediyor-/ 
du. Semiha hanım pek "liynde 
salıin, onu dinlel'ken göz ucu ile 
Şevketi ve Fntma hnnırnı süru-ı 
yor: aralarındaki mün<ınebeti fa 
yine çalışıyordu. Fakat mulıak-ı 
kak ki bu şeytan kaduı .onların 
dk bakışlarındaki şüph 'Yi sez -
mi~i. j 

Bu tesadüf nasıl oldu? As -
paeynnın gürel komşusu ile ·o
cam bu locaya ıınsıl geldiler? 
Merak edilecek şey dcgd mi? ... 
Bu tesadüf, daha basit bir tesa 
diifün ~seridir. A.spasy bir ter
zi clduğu için Semiha h.anınmı 
da bir ıruı.ntosmıu d!kmek iizeı'e 
evm.., Cb.vet edilmişti. Orndnn 
lnuadan ba.bsolunurken Semiha 
har.ım bir dostuna .Aspaaynnın 'ı 
yanmda Şevketin Melahat ha -
mm la ııişanlandığını söyledi . .As 
pasyu bu Şevk~tin kendi Şe~ke
ti olduğunu öğrenince gevezclı
ğe ba ladı. 

- Ey hanurncurum, ben ta
nırım Şevketi_ Çok zaman var 
tamrım. 

Diye söze atıldı. Şevketin 

cemnzlyelevvelini. kendisile .mü 
ıuıı-.:~bctini, bır sab.ıh erkenden 
nasıl odasına gclaığıni Yt: oda
sıua gelmeden evvel koıru u ıka
dıııııı cviu.e nasıl ailştüı;ünü ve 
kr1'!ası tarafından lrovalnudığ1nı 
Miyledi. Şevkete hıncı ol::ı.n ve 
omm kendisine karşı Sôb#t1klu- j 
f Jnu Melfilıate rabıtamna ntfe
ll n Semiha bu vaziyetten de ıs-1 
tifadcye knlkb. Nis eti Me1a
ibl.tle Şevkotin arasını adnm akıl 
1ı r..cms.ktJ. Bir çaresini 'lmMu. j 
Aspasynnın güzel komşusu ve 
kcl" .. SI ile tanışU. İBte böylece 
bu m.izı.:v.il' Jtadın buglin sinc
.macla~d telakiyi tertip etti. 

Sir.emada birinci kısım 'bittik 
tmı .tenra ~;urad!ı.n buradan lfı.
kıı'f';ıyı Şevket.in çnılkınlığına 
ge'-iı en Semiha: 

- Şevket bey llooi. Arbk in
ı;ıa.1lah uslanırsm11 Hattii. çol:
f <J.n uslanmış olmanız }l.zımdn·. 
'Çünkü evlendikten 0011n. & bu 
hnJe devam ed<>rseniz vay hnli
nize. Sizin değil, zavnlh lmrmı
~n haline acımak Jfızım. 

Sevket sofuık bir du§ altında 

Stafford Cripps'in kuvv.etli 
bir ihtimale g · re, listede yer 1 
alacağı zannedilmekte ve haıp 
kabinesindeki çok maruf şansi -J 
yetlerden birmin kabineden çe
kilmesini ihtimalden uzak olma
dığı söylenmektedir. Harp !tabi 
nesinin şimd!J:i azaları Çürç.il, 
Anderson, AUlee, Bea vcrboork, 
Bevin, Eden, Greenwod, Quins
ley Wood ve Litclton'dur. 

Sir Cripps 
(Baş tarcıfı 1 incide) 

miştir. Sir Cripps kabul resmin
den sonra İngiltere hükümdar
lariylc öğle yemeğinde bulun
muştur 

llnlıtmlel ira~nler 
J..ondrn, 19 (11.a.) - Röyter ı 

ajansı, İngiliz .knbinesinde a
§ağıdaki tcdillerin yapılması 
mümkiin olduğunu bildirmek -
tcdir: 

1\1. Clement .Aıtlec yeni kabine
de Başvcldl muavinliğine, M. 0-
Jiver Lyttleton miidafaa na
zır muavinliğine ve Sır Stafford 
Cripps de Avam Iüımnrasında. 
L5çi partisi §C.tliğine tayin cdi
dileceklCTdir. 

Afrika' da 
(&.!itılnıfı 1 incjde) 

noktadan başladı ise rupğl yu
karı gene oraya gelmiş gibi gö
rüniiyor. 

'lnynıi.cıin askeri muhabiri: 
"!Wnuncl ın Gazala. dolayliarın· 
dan birdenbıre geri çekilmesi 
lngiliz :kuvvetlerini üslerinden 
uzakta şidetli surette hücuma ı 
maruz bıraka.biluı üzere bu 1 
kuvvetleri kendisıne çekmek ma 
ncvrasındnn doğmuş olnbilir,, 
diyor. 

Alman orduları ba§kumandan 
lığının tebliğinde §uıı1ıa.r yazılı -
dır: Ş.iınrui .Airikac!a her iki 
taraf da keşif faıtliyeti yapm~ 1 

tır. 1 
ltr.lyan orduları umumi ka • ı 

rargühınm tebliğinden ise: M<>
Vili şarkında İngilizlerin maki- 1 
neli kc0if kollannın taan·uzlar 
y:ıptıklnn, havanın n:üsandesiz.. 
liğinin hava faaliyetine son de
recek bir engel olduğu bildiril
mektedir. 

tı(ı 

1 
Kelküta, 19 (a.a.ı) - Alınan 

bır habere göre, Ganrlhi ile Ça.n
Ka_v • Şek arasıııda Kul kiita.ı ıa 
)ap.lan ve 5 saat dernm. eden ı 
gılri;şme esnasında Hmuıstara. 
Gine 'e dünyaya müteallik bil· 
ti.in ~esele1er müwkerc edilıııı::ı
lir. Ganlıdi, Vnrdhayı dönme • ı 
cıt.n evvel r..eıırral Cnn6 · Kay -
~eke kendi dokuduğu ku:mış -
la\"dan vermiş \•e Mme. Çang -
Ruy . Şek•e bir çarık hediye et
miı=ıtfr. 

lmlmıı:ı ~bi somurttu. Cevap 
'\t•J m.:J:. r atma lıanmun kocası 
kal•k.aha arla güler ... k liı.übati bır 
eJa ılo: 

- Vay babaca.n, senin çapkın 
Jığırı o lmda.c ml;3hur mu? Anlat 
lm.kn.ım. neler y:ıptııı? 

l iv ordu. Bu suale gene 
Semiha hanım cevap \'erdi: 

- Daha geçenlerde bir vak'a 
smı işi tim. Parmağım ağzımda. 
kn.ldı. >inşallah Şevket Bey, ha
ltilrn.tcn cür'ctkar bir genç imi~. 
Dc.::'.'Dlc babayiğidin y:ı.pamııya
cnğı şeyler ... 

- Aino.n anlatın da biz de 
işitelim. !Neymi o? 

-- Anlntayun mı Şevket Bl:!y? 

tcial"e heyeti Tfirk s firiyle 
baş konsolos B. Aker, ticaret a
t~ ÖzlrJdron. &r Malkolm 
B.vrx:rtson ve Sir Wyndlıa 
Doocsdcn mili ekkeptir 

* Ankara, 19 (a.a..) - Bntıslı 
Counccil'in Türkiye milmcssill 
M. Michnel Grnnt, bugün C. H 
P. Genel Sekreteri Doktor Fik
d 'l üzer'i ziyaret etmi~ vo Lon 
dra hnlkcvinin acılmrı.s.ınoan do 
la).'1 kendisini tebrik ctmistir. 

Anknra, 19 (a.n.) - Lond 
Türk Halk evinin nçıh resm l 
doltıyısiyle Britisc Cowıcil'in 
b::.şkanı Sir Malco1m Robertson 
C. H. P. Genel Sekreterine a -
ğıdaki telgrafı çekmiştir. 

Ciimhurlyct Halk Partisı 
Genel Sekreterliğine 

19 Şubat 1942 tarihinde J..on
drada açılacak olan Hn1kevinin 
rcsı'ııi küşo.dı dolayısile, .uzun. 
zanıandan bc,..i knlbiruc yakın O· 

lan ve bu mcmlclrntte sabırsız
lılda b kleııen bu projenin tatb 
ki hususunda samimi tebrikleri
min ka.bulünii rica. edeı im. 

Temelleri, iki mC'mle'ketin 
raıruıdalri sıkı milnasebet1Prl. 
Eıembolize eden bu halkevi, bü -
tiin Britanya halkına modem 
'ilirkiyenin muvaffal iyctlerinı 
ve Jn~iliz - Türk tetkiklerinin 
teşvildni temsil etmek hususun
da emsalsiz rol oynayacnktır 
Balk Parthünin bu mnnidar ha-
r~~ etinin kararlaşbnlmasmaa 
BrHish Council'in göösterebU -
miş oldui;u ciız'i yardımdan do
layı son derecede memnun 1-
durn. 

Briti h Councfl'in Başkanı 
Bir Malcıolnı 

Parti Genel Sekreteri Dr. 
F. TiizPr de nf;ağldaki c~""lbt 
''t!I"inif.:tir; 
Sir 'Mal"olm Robbı:-.-a. 'n 

British Council'in R \~ rn.m 
LO T >RA 

Lon lrn fT lke ·iı ıb:l o 
mem'e. •d • ı ı ·ın • ı.:r murı. 
.ı;ebdleı in.le derı bır .zihui ehn 
W'!rmıli uzvu olar k çalı a.cağı
nu ı::i 1)1 ı..: ·-oktur. Bn lıa k nnin 
kurulmaSlndn olduğu kadnr ça
l ~n.ıarında da göstcı-ece :i mu· 
, ., ... ff ı.kivetin başlıca wısurl t-ı • 
ra~'lnda S?yılnn Briti~lı c:'o.ıncl· 

in de-f,crli ilgi ve \' rdırntınna 
tcı. ek kur eder. S.l \: ~t.ır una
rım. 

C. H. P G nel S~ln~tcn 
E• urum r-rı bu nı. 

Dr. A. F. Tu ~t)'T 

i~gilf~r re sip ri" 
dil3n ha'"p 

nemil"(m
4

z 
:mışlır. Sant 10 ı.la ttunen 
h!Lndosu tarafındnu :u ı
ııcın 1ngıliz milli mnı~ tle 
torplto muhribinden Iııgi
iiz h:ıyrıı.ğı hdiriltnt:, ve 
yerine !stiklaJ maTşı le 
'l'urk bayrağı çcldlnıi)tir. 
Tın:ndc ı-ali Şefik Soyar, 
Tuğgeneral Şükrü Kanad.
lı. L1g,iliı ataşesi \'e kala
b:.thk bir halk ha.zır bulun
muştut·. 

Tuğgenenıl Şükrü Ka
nndlı, bu nim m misa.fit.lcr 
ue..'°i:fi!le 150 ltişilili bir ~i
yn.f et •erecektir. 

TEŞEKKÜR 
Zarar yok camın, böyle şey'erı 
g.!"'.ll lere hoş gfö-ü.Jür. A.ramn:da 
si?.e lo7~eak kadar iptidai dfrr;ıi\. I 
nen kimse yok. j :Mııhtl!ıcm eşlm ve knrde:fıııU Ba7 

Mcliıhat de merakla Semiha 
lrnn1mın yliıüne bakıyordu. Şev 1 
ket kıpkırmızı olmuştu. Semi
ha: 

- Ef cndim, dedi. Ş2vl;et bey 
geçenleı·de bir gece sab:ıha. kar
şı. üst baş peti§an eehek sok:ı
ğına düşmüş, orada bir kadı
nın: 

ŞC\·ket hemen sözü kesti: 
- Hanımefendi, böyle .şeyle

rirı anlnhlmasın• .an bir faic!e 
var mı? Belki doğru, bellii ya
landır. Fakat C... r • ı '·" \ 

Şerafettin Alemdar'm 
ı.ırmnızdan cbediyycn nyrılması ~
yu yla büyük ncınuzı p:ıylaşrnak Q.-
7.Ch: blu.at ccnıu:csine ı~Urfık ve c;e-

lc•ık glindermclc lü!!uoda bultı 
U>l mı'r ve mektupla b:.ı unutulnuıt 

~crımlzln tnbf1rme ~lı$;ın nkTa
ba. chib.ba ve d ırtlıırınuzııı her b.ı
rinP eyı"J ayrı teşekküre dl.?l'in tees
ıdlt flmı imkan bır:ıkm:ı.aı rndan 
vırı temzi:n bu hUSU!da tavB~-
ıur.u rica cdorlz. 

ar Aı eaı 



; 
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Tü kiye 
Bank 

Cümhuriyeti Ziraat 
Müfettiş Namzetliği 

ve ·Ş f Namzetliği 

Tü 
üsabaka imtihanı 

m ar·yeti Ziraat 
ka ından 

rnti:sab:ıl~ Be 
.vu::rı:a.ıı;ı .. et göre 

eamzedi (lalmacaldır. 

yukan \obnnmak, 
D - l7nhanC'ı ifa f'\'li hnluornam:.;:ık, 

E - lful..tıl· \'t>yn İkhi.: d ll;n:Jrli eri, , asi BilgiJ r o- ı 
lfulu, Yıiffi.;ıt·I. Ticard n~ tırt~sa.t Mektebi ve yclmt !faaıif 
\rii~eünce ınm~arldal .. y~hru:tfl ~ernlelmt!erdeki mundillc
t'iıti hirini!t•n nı~un buhınnı k, 

I' - Ht»rhrutgi lıir 1ıizme1 ta hiidü ntt.mttu. olmn.: 

G - \:01 !hıcnk fahhilm.t ııeticesinde sicil ve ~'esi 
iühc ,.- '1 nıes?eı"te aJmma&uı.:t mii..ni 1~1· hali bulunmuclığt 
a.nb·'::',Jın."', ~t'rt 1.t.ir. 

8 - l. :~ıh n \ı,.,.."lh,1luı imti.h&.11htrı 20, 21 ve 2'-? Nhmn 
(}a AI:Jmr.; w t~tonblıl 7..inıat Bınmalannc ynpıtacak 

' J...1.7ar .. nlnr ~ol ı ımbm \".l'l;lerc:{{ AnJ.al'a.ya gıetirtilip 

Mizhi l~r imtihuıı.ı tahi hıtuhıroklnnlır. 
4 - :\lıtfPhi~ wımzetJ rirıe 140, Şt•f uamzetıerine 120 

lira~ a H; ı hı r a~ hk 'Nillr. · 

1 

İLE SA AH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız, 

BİR HAKIKA T! Saym mUşterilerirnlzln 
nazarı dikkatine: 

Pırlantalı ve elmuh saat demek bir kelime lo S 1 N G E R 6 A A c!eme1<tlr, Çünkü: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bi\tün hakiki ev.,ı:t1 meşhuru fılcm olan SINGER s:ıaue~ıııd<ı tc.planmıştır, 

Bunun için saat alacağınız z~mıın. tcreddildsuz SINGEFI f.3atl tılmnlısınız. Ve snatln üzcrJndeki SINGER 
markasına, milesscscmlz.in adresine dikkat ctrncııh: lôzımdır. 

Modayı takib eden her a~rı kadın için kıymetli ta~larlle ve nclls il}lemesile hak!ıt:.Uı.Tl n:.ı;u-ı dikkati cel-
beden b6yle bir harikult&de SINGER saatine sahip olmak ~dettı blr saadettir. . · 

S t • Hoşa gidecek en H d• •kt• aa 1 makbul ve en güzel e ıye 1 ır 
ve 11 pırlanbh 5r>O lim, No. 82 - O. clmaSlı ve ortada.hi büyUk olmak il· 

zere 11 pırlantalı 650 lim, No. 82- E. l'lıu:ısb ve crtndald ile iki ke~nncbld büyük olmak 
ii7.ere 11 ınrlantalı 800 lira. EMSALI~ERİ GlBt 15 SENE GARA.~İIIDİR. 

Dlkk•ı.: Singer saatleri 1stnnbulda yalnız Emln6nll merkezindeki mağazamızda satılır - 1ı;t:ınbulda ~bemiı. 
yoktur. Acır..: 8lNGER SAAT Mağazaları, lstıınbvl, Eminönll No. S 

5 - 1-.fr ,m rhı 18.4.9ı2 tarlhine kadar AnlfJ:ı:r~tL'\ 

'r«"fU'!' 1 ı·. t•ti U!"i• ıjFu" hlr nwk1upla miira~t f>tmeleri ve: 
- Tiirki, c Cimıhuri~cti zmı t Rankusındaı me

murluk bte~t-ı>!ı-rt• ıuı hı.us hc·~~mn·ımr. i•Bn m~thua lJan
ı.-ltl .. ı-ınuzdan uh·ı.• biiir.,, 

ı .. - \ .. ~n~ırnnı ~~teret ·i.i tahiııten almıuı ~a~ık 

ra.ııoru. 

( - · :ılı., t1 iplom!iı-ı, 

n - ·u 11· tn. ,, n·-.i, 
f'. - "'"• rliı. h .. ılw1..1, 

Aslan ve E&kihisar ( 

1 

Müttehit Çimento ve 
Su Kireci Fabrikalan 
Anonim Şirketinden: 

lsta11bul lıava mıntaha depo 
anıirliğinden: 

1 - H.ıvn blı'liklcri ihtiyacı l~·ııı n~~ğı~ıa rirn.: vcı mıkt.-ıı·ı y:ızılı üç ka
~I\ yağ pıızarlıkla satın nlınac:ıldır. 

2 - İsteklilerin kat'i tcminntı ol.ın MO llrııyı Baıurkuy '4nlmildilrlil
ğiine yatırnı ak m:ıkbuzl:ırı ile biı·llktc :16 12/9~2 Jlf'.l'Şembc günü sant 15 rle 
Yc.nipostnhaııe karşısında Büyük Kınt.l!JYnn han iklncl 1.nt 9/10 No. da 

1 tı.ı-.uııh:•! ,,u·.·k .• ...ı, 
G- 6. • .ıtıt.Jı."ln• t•bıulı ·~Lt dlir1 adtt ı.uriıo~uz fo... 

u.,;rn.ii •~\ili c h'lı ı .. i ~l·1·~ir. •· Utı n:8ilaıb.r İsh ıtbul , . 
~ıı lımir Zır.mt n rıı.:.ıbu ı cıı~nnsi~ lo de tevdi e<UlebUir.,, 

6 - İnıfilutr1 pro~ramı ilf· :'!~lir rt.farı ;;il t ren mat-
.. ttal' A.nkı>ı ı, btanbui '~ fzmir ~ira ·t Thuıkabnndan 

<-1( e-tlilt~ımr. <2~fi1) 

AS ·şLE_Ri_I 
Yedek subayların şubeye daveti 

F;;t tı Aekerllk ;ubesi reiıllölnden: 1 
H<r &:ne ı Hllrcnda bıı.~lıy:ın fe

llek oklsmaı:ı i •ı sene 15 şub t 04l 

de b:.el•mıştır "e ı Mart 042 de nı-ı 
hcıyct bulııraktır. 

1 - Her yedek nıbay yoklama:ı;a 

1bi1ı:ıt gelmek mecburiyetindedir. 
2 - R h:ıtsız olup clmlyccck h .. ı

de ofanl:ır (m .. halli hukCımct tal.ıibııı 
d~n mus. dd. K rnpo a baglıyacakla
n t:ıahh ıtıu rnt iı..ba şube dc!tcrin
de l".nyıtlı oldulliı ıra knyıt numarn
sı v~ rütbe ile s.n •ını bıldırme:C ~•ır
tı JlC ııube;> ç. gl ndercccktir. 

3 - Hukfimet iT' muru olup ta be
r:ıyi \'nz!fe şube rrınt.: kası haıicindc 
olnnl:ır (*n\7Jf e<lıld:klcri emrin su
r.ti) tE'rb<- t mc ı .. ı, . bibi olu9 ta 
tı:ıı ç ,. l:.uluı: ar1lar (bu me;.;burl:;~u 

lıul ndukl::rı m:ıh::ıllin emnlyrt mii
ıhirHı veya fım rlerlııden afacakla
TI 'C'::ık .. I&ır). Yoklamalarını kerrel 
d h'Jin<h ki Vc"aiki m{•htupla gön -
dermE>'t ıı:.ırcliylc y:ıptır:ıc:ıklardu', 1 

Ve. ık • ~öndcrilcn mcktuplrır mak ı 
11111 cı<'lflldir ve yoklnm:ıyn gelmemiş 
.. dd('O,lcceklerdlr. 

cilzcl .. m. C - Hekim, Eczacı, DLıµ;ı, 
Vctermer, (DlplOOJn ,.c ihtJs:ıs vcsl
kn) purctleri. D - Mühendis ve kim 
yogeı lerin hangi şubede ittis:ısları 

lıul 1Jnduğu (Su, Elektrik, Yol .. ilf, ) 
1 'f-Stl<:ıJan 

14 - Hrll hazır nmhalll emıu,rct
lcr taı·afındım tnsdlkll ikau.df'l\h 
f'"M<li. 

15 - Her sınıf için tayın edilen 
gunkrdc yoklamaya gelı-nt."'!!lne i'ltı

.; et edilmesi. 
•G- Şubemizde k .. yıtlı ve bu kere 

tl·ı hl~ edilip le iUbeyc mi\racııat ct
miy n yedek subaylnnn da hemen 
miırncaat etmeleri aksi tal(clirdc ko
nunl muamele yapılncagı. 

17 - Yoklamaların sabah saat 9 
dım 12 ye k:ıdar öğleden sonra 13,30 
<lan 17 ye kadıu· (Cumartesi giinlc- 1 

ri 13) kadar <k:vam cdect'ğl Han olu· 
n:.ır. 

* Beyoğlu Yerli As. Şubcoinden: 

942 yılı tütün ikramiyesinin t..ıhak
lnıhuna esns olmak üzere mcılül :ıu· 
bay ve eratla &ehlt yetimlerinin se

'!ıc·arct kanununun 361 inci n ad
fü·~i ve şirket mukavelenamesı ata
kfıınına tevfikan Asl:ın ve Eskit !sar 
mliıtchit çimento ve su kireci :ab
"lk:ıları :ınonim şirketi hisseda am 
20 Mart 11142 tarihine rnUsaclif cu
ımı gUnii snat J5 tc Beyoğlunda ts
lıkJal caddesinde Serkldoryan ( Cf' ·e
le d'Or:eıt) binasında ın'ik:ıd c
clc.-t ek adi hlssedar:ın heyeti U• umi
Y • toplantısına dnvet olunuı ı. r. 

1 - Meclisi !tlore rnpoıı.ı ile mü
raldp raporunun kıraati, 

2 - 1941 E.Cnesi muamclflıına ait 
J,('sabatın kabuli\ ve meclisi idne 
:ıztısının ibrası \'C me2kiu· ,ene n•.
tn~ ıd muamE.-lUtrna dair meclisi ıd .. -
rernn teklifi, 

3 - Meclisi ıdru·e :ıuısın:ı ,·eıik

c.ck ücreti huzurun tayini ile beı~
bcr umuru irketin idaresine surct.i 
nıııhsusnda memur edilecek nuı '~ 

dal nHl tesblti, · 

4 - Ml!elisi idPreden çıktın cız:ı"ı ı 
~cı ne yenisinin intihnbı '-C s~rıe 

~ .. -ı• fında meclisi idarece intiiuıp olu
ııan :ızalan intiluıbıııın t:ı diki, 

5 - 1942 s rıesJ için bir mOr kil> 
1nt'h:ıbı He nldatının tesblU ve mü
::-n~ibfn nrnı.Cl'1!ti halinde ifayı \•az!
!c t>ylemek ilzere diğer bir zııtın in
tıhabı, 

Uıaknl 25 hiııSe senedine malik o
lup t::ı bu toplantıda hnzır bııl•ın

:nrık istiycn zcvnt Ticaret kanunu
nun a71 inı'i maddesine tevfikan t6p 
l:mt.ı tarihinden bit· hafta evn~ı hl!;
ı. terini şirket merkt"zine te\·di ct
mtl!dlrlcr. 

&nkalnra tevdi edilecek hi e se
ıı~ntı mukabilinde alına<'flk ınck-
tUJJlıır şirket merkezine te\'diat >n;ı
bivctinde olarak kabul edilcc<"ktir. 

İstanbul 19 Şubat 1942 

MECLiSi iDARE 
<!J .. !cktuı 1.-ı yo'kl::ım:ılarını yaptı 

n ki. r yoklamalannı blzz:ıt s.ıbay
Lın"\ ı!C 're..•eklcri m:a.,,'ldakı vesaiki 
, , t, h • tI l mektupla göndcrecek
h'.lllr 

nelık yoklnmnlarına 2 Mart 94'.? gü- ============== 
ntlndcr. itibaren ba~l:ıııarak 15 nl -ı L':;TANBUl.. 

5 - ŞJl;;-7~tııknsı h:ırlcinde ~": 
Ju t.• ::1· ıkl:ımal:ınnı yaptıracaklar 

rı.kn w• :ılki bir dilek~c ile şııbc 
• nL •• a rr.Ur:ıcn:ıt etmek wrc-

tıl p• ~ bi!ccc!derdlr. (Maliye nıU 

san 942 de sona erecektir. Bu sebep 

~~t~~~~~ &~;:; :e
8

~r~~i':::rı~:~ 11//J~!/~/J/ı~~ 
15 marta kadar resmi senet, rapor l/ı · 

~~u~:~~n;:i'ne 2~ü~:~~1~e ı;·enı':~~! ıııii'/ ıııill// 1 

J.ı.ad:ır h:ılcn dul vo bekfu- olduklaı ı • l. /i111/ W 

Sehir 
Tiyatrosu 

1 

lfova Satın alma komisyonuna ınüracıı .. U::ırı. (25[)'" 

Cinsi 

Zeytin yagl 
Pamukyoğı 

Susamyağı 

Mlktarf 

20GO Kılo 

2l1l'O ~ 

2(11)0 .. 

Yangına karşı sigortasıı olanların 
nazarı C.ikkatine 

Gerek eml~k gerekse mobilya, <lV rtı)'ar.J, z.ıü 01.YC\ V<ı her nevi tlcnrt 
cmUu, makine ve nlCıtil edevat ve saire :flyutlnı ıııdn mahs\\s derecede hu
sule cclen tereffil hıısebiyle, ilrkiye Siı;oı t.-ıcılr.r DnirPJ Merkeziyosl, mııll:ı

rın:n yangına karşı olnn ıı1gort.'l bcdcllcrln, kıymet\ ht12.ır.ıları ile mnte
naııiı; tir surı·Hc nrttırmal:ırı hususuna f'1f.k:ıdnrnmn u:ı2.:ın ikkntlcrinl 
eh< mmiyetle celbcder. 

Bilfarz, bir gayri menkul veya ımıntcvJ.> atı lO OO<I - Türk llrusuıa sl
goı ta edilmis olUL· dn yangın \'tıktH.Jı1ric-.kl klyn't•tl 15.fıOO - Ttirk lirası 

olarak tesbit cdilecelC olursa Sigol'l.:ı h..ımpnnyası lıinnmn t:ımamcn ziy:ıı 

b:ııındc sigol'tn muknvele;nomcsi umumt ş:ırtl .. nnıı ve mer'i lrnmmt hü
künıkre tevfıknn, sigortn sahibine :ıııcnk 10 00. - Tiirk lfra..,ı ooiyecekiiı\ 

Binn ısmen basıırn ui;rndığı takdirde, slf,or~.ıınııt kump<ınyadan nlncngı 

tazmi•ılt, sigorta edilen malın yan_ıın dJııml. ki Jnyrr.etiyle sigorta edilmiş 
olan kıymet nrıısınduki nisbcte ıöıc heş&n ı:;dilh•ek ol::ın p:ırndır. · Yani 
cks~r tarafından usulU dalr~nde te~lıit edilecek olan hns&1r kıymetinin 
iki .ı:ülfisüdür, Bu suretle Sigortalı her iki • hvalıfo <ılac:ıi!ı tnzminaUa ne tıl
gortn ettirdi el malı yenileyebilecek: ve r.e d ıwk hıısnn tamnmt~ le ln· 
mir ettirebilecektir. 

Buna binnen y:ıru,rın vulmund~ nl ~l,ııdıırlar.r. o gün m~ıh.ztırl:ır:ı m:ı
rw: kalmamı.ılannı temfnen Türkiye Sı~• ı l<\eılar D~ıreı .M('rkeziyesi, mıı
moık~himin enwııl, e<-,;ya \'e miilkJedıı!n ~ort.ı <-'l-'lılmiı; ulan bedellerini 
tekrar tetkik edc1ck bunların hali nrzır k:ıy.r.~·tlcıintJ gl\J c tcı.yıdlnl sigor
ta<ılı:rından lstemelerlrti ehemmiyetle ta• ~iye eder. 

Na/la Vekaletinden: 
6/3/94-2 cumn gUnU saat 11 de At!karadn N.ılJrı Vdrtıltıı bhı:ısı i~·fııoe 

Malz.~1<! MütiürliigU odasında t-Orılnn :m M:ıJ.,.,..n1~ Eksiltme komls,Yonunda 
cG75'> lira muhnmmen bedelli cbeton.ın ihriwz ettirıl~t'clt sıkıotırılmasu 1 

ac!lı eseıin tsıb'ı p:ız.'lrlık usulilc eksiltmesl yopıl.-ı ... :ıktır. Kit:bın kaplık 
karırrıu ile kiiiiıdı VekAl~tce verile~ektil', Diter tf'ferriilt Malzt>me Mildilr
lüğiir·den öğrenilebilir. 

Muvakkat teminat <ô50 lira 62,tı h.11ru0hır. Jeteklilcrln nmvokk:ıt te
rnln:ıi nıakbu:i'l:ıı·Jle biı·llkt<: &Ynl gün Scıat 11 e lu:rlar meı.kOr komisyon-
da !"ıozır bulunnuıJ:ın. (2522) 

lstanbul P. T. T. Alüdürlüğünden: 
BOyük post.'lhanc binasında Adl fyP.nln iegnl t1tU.iii kısımd;ı 6 ıncı ceuı 

malıkemcsi kaleminde yaptırılacak ta ınlrat ::çık eksiltmeye konulmuştur. 
Ekcl~fme 11/3/042 c:nrıaınba scıat 15,SO <la Büyilk posl.'\hnne binası birind 
katta Idnrt munvlnlik odasında toplanrcnk Alım Satım komlsyonunıh 
yapıiuraktır. 

. -, 
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20 SUBAT 15U 

B11klenmokte olan 

o 
Tras bıcaklan 

' gel ·ştir 

DiKKAT: POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
perakende olarak bütün TOrkiyede 5 kuru~tan 

fazla satılma acaktır. 

1 - ?darcmb. ihtiyacı için c5000.1 Kg, l'rezolin ik ~000> Kg, F, 
seda pazarlıkla atın alınacaktır. 

2 - tı'az.arlık 27/2/~2 cuma ıünü r:aat 1>,at) ela Kaoot~ ~.vnrun 
aasındıı Merkez Milbııyan komllıyonundo yapılacaktır. 

3 - Şartnnme sözil geçen ı;ııberlcn p:ır:ı:az alınabilir. 
-t - İ~teklilcrin pazarlık kin tnyln olunan giiıı ve saatte % 7,!l nu,·en· 

mc pnra .. ılc birlikte nwıJcOr koml<-yon:ı miinıcaatları. «2070> 

10 tonhılc Çanı-.k~ 1 alııı:ıca.t.,; 
1 adet 10 tonluk çaraskr-1 :ılın.mıktır, Vcrmege talip olncaklru'l21 

en r.eç 2::ı Şubat 942 aks:ımına kadar mutcıss:ıl teklif \'e J;nfaloğlarını Ka-
mmn..ş:ıdn bulunan komisyona veııne:C'rl. (2441) 

• • 
20 metre yiiksck evı;a.fta takımlık yağ Çt!liğl SO m/m 
lU > > > > > > 65 m/m 
10 > > > > > > 75 m/m 

5 > > > > > > 95 m/m 
5 > l > > > > 110 m/m 
~ ., > > > > > 130 m/m 
5 > :ıı ., > > > 140 m/m 

Yu'karıdn cins ve mıktar1 )azılı 7 knlcm çclik 23 Şubat 942 paı.nrtef! 
ı:ünü s:ı:ıt 15 de pazarlıkla nlınncaktır t~~klileıin belli gUn ve saatte Ka· 
umpn:,..'ldıı bulunan ı,omlsyoııd:ı h zır buluı>mnları. (2442) 

• • • 
1 - Tahınln olunan mecmu bedeli C.P900 lira olan 15000 kilo valteln· 

nın ~3 Şubnl 942 pazartesi gUıı(ı saııt i5 dr• pazarlıkla eksiltmesi yapıla• 
cnktır. 

2 - ilk t<•nıinatı4745 lirn olup şııı ln:ımeı:ri her giin mesai saatleri de· 
hllinılıı komisyondan 350 kuru:; beclcl ınukabillndc alınabilir. 

3 - Eksiltmey~ Ural~ c:dcecldeı ın h<:lli gün \"C saatle Jronunun hı· 
tcoltti veı-::ıik ve ikinci m:<ddcdc yn:ı:ıl! tcmlnatlarile birlikte K:ısımpaşada 
buluııan komisyonda h!lzır hulJnm~l:wı. (2304) 

tstanbul L nzım ~mirlifi sstını~ma komisyanundH 
• 

:it·heıine 20 lira hıhmin edilen 300 nd-ct yarıgın 6Ö11<lünne lıleti altvıa
<·nktır. Pazarlıkla ekqJtmesı 2G/2/942 per.c:mbe g{inii saat 14,30 do Top· 
hont>dc Lv. ilnıirligi satın alımı komlsyonıındn yapılacaktır. ilk tcmlnnil 
45tl liradLr, Nilnıuııesl komlsyoncln göı-illilr. J'alıplcrin belli vakitte komis-
yona gclnı<•lf'ıi. 1575 - 25GG) . . .. 

Dı?lıcr kilosllna 435 kuruş tahın;n edıl<"n 20 ton kadar 'an sabunlu 
kösele alınaccıktır. Pazarlıkla cksihıntJ~i 26/2/942 pe~embe giinü s:ıat 14 
de 'Ieoplınncdc h.t. Lv. flmirligi &atın :ıl:na komisyonunda yapılacaktır. 1:;
tckiJlerln teklif cdect'klctl nıiktnr tizcrınclen kat'i icıniııntlıırile belli va• 
kitte komisyona gelmeleri, (F'i7 - 2558) 

• • • 
Belıeı· kılOJ<uııa 450 kuruş t.ıhrnin ~d!Jcn on ton kııdnr kundur:ılık va• 

kcta alınacaktır. Pa7A'lrlıkla eksiltm ı ~ti/2/i/42 perı;embc günU saat 14 
Öt' Topban<.-dc lst. Lv. unıirllgi sntııı :ılm.ı hoırıisyonuııd:ı ynpıllh1t1khr. İt' 
teklılcrln iı•klJ f ı..:dccckieri miktar llZU ınclcn kat'İ ternfnatlruiJe belli ~at' 
te konılsyona gelmeleri. (676 - l557) 

• • • 
B~hcr kilosıın:ı 30 kuruş 75 s:uıt'rn fiyrt tahmin edileu beş ton lcır'"' 

mızı mercimek nlınacaktır. Pa1..arlıkla t·k~iltmcsi 25/2/942 çarii<İnba gütıll 
'3nt H de Tophanede Lv. fımirliğı s.ıtın :;lm~ komlsyımuııda yaııılaca~ur. 
Kııt 1 teminatı 230 lirn fl3 kuruştur. Numunesi komisyonda görillür. fstekll 
lcıin belli \'akitte komisyon:ı telmclcri. (57-1 - 2555) 

" . " 
M:ıçl::ı kışlasında su tesisatı yaptırıl; ı aktll'. Pazarlıkla elaı.iltmel 

24/~/942 snlı gilnU ı::ıat 14 de To;:ıhane.:le Lv. ümlrllği aııtın nlmn koml!
~ o·ııınan ynpıluc~ktır. Keşif lıeıleli lj'.)7 Jıra 5 ırnrus ilk teınimıtı 113 lirJ 
3 l·uruştuı-. Kcşıt ve şartnamesi kc..mi.,yonda gfüülür. Taliplftin belli va 
kitte komisyona gelmeleri. (570 ·- 2357) 

• • • 
lliı adet mıı tefcrrünt h1otopomp alınacaktır. Pnzru-lıkla c«clltmot 

24/2 '942 sah gilııll snnt 14.30 da l'vplı:ınede l.N. Amirliği satın :ılrlıa konıl 
Y"nt.rcl:ı yapılacııktır. tste'klilel'in teklif t'dccı•kleri kat:ıloğ ve ksıt'f ml• 
nntır.rile ı,clli santte kombyona J<t!lmdııri. (571 - 2358) 

• • • 
2 ~dt1. 0,503 M. M. 3 m<'l:e ağ:ıcı, 

.JX0,50 eb'adında dUmenlik kııı o a~aç. 
1100 kilo zirt. 
4237 > çır:ı. 

144 > kotranlı ilstiipü. 
Yukarıda y:mlı ınııılemelcrin pazarlıkla eksiltmesi 2-l/2/942 salı ıünil 

saat 15 de Tophnnedc I.v. Amirliği satın almn komlı:yonundn yapılııc:ıJı.hl· 
TaHrılcı in knt'i iemlnııtlarile belli valt.ltt-? komisyona gelmeleri. 

(572 - 2418) 

• • • 
8 kalem evmkı matbua tnb ve ciltleti.:rileccktlr. Kıiiıt, nlUkavvn ~t 

bezi C'iheti askf!riyece vcl'ilccektir. Pazarlıkla eksiltmesi 24/2/942 snlı gilr 
nll saat 15,30 dn Tophanede Lv. Amirliği sntın nlmn kemlsyonunda yapılar 
caknr. Knt'i teminatı 30 ltradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gel· 
mt•leri. Numune ve snrlnıınıcsl komisyonda görülilr. (573 - 2419) 

1cttişlerine) :ıittlr. 

ı - Gerek mcldupln gerek dllek-
1't' ılc milrac:ıntlarda nfltus cilzdnnr 

rındn 041 yoklam:ııunda yazılmış 

he cefter ıır:ı k~yıt numarıısı "°' 
Hbe ile suufının bildirilmesi ID.
md r. Mescld (Yedek top, Teğmen 

m tevsik eder Belediye veya köy 
ftmlıh:ıberl, nfifus ve ikramiye cnz
a:mlariyle birlikte cuınarle$1den mn
ada her gtın öğleye kadar §Ubcyc 

lstild.i.l Ced. Komedi Kı anında 

Bu akşam saat 20.~0 da 
BiR MUHASİP AnANn·or. 

Ke{lf bedeli 545 lira 57 kuruş, mum'. ~:ıt !-En ıımıt -41 lıı:ıdır. tatoklilc
rln clbaptnki kc if vı! t;artnaınesini ı!örnıE-k ve muvakk:ıt tc~innUannı ya-

tırmak azcre caıı..mıu giinıcıınde meı:kiır mudrtımk icııırı :ıtaıem levaıım Astır1 fab(kal~r Satınalma KomlSY'"'U 'l'T 1 kısmına ve en nz bir taahhütte 500 lirrılık bu İiC benzer iş yaptıklnrma .._ ______ , _., _______ U_ll _, ~ti~' a~r;;..f' _ _, 

, :.60) gibl. 
7 - Yoklamaya gelmiycnler usule 
vfıkan melttupfa yaptırmayanlar 

i' gayı1ı kr.nunn göre 50 lira cez:ı
!ra tiıbl tutulacaklardır, 

8 - Bu yoklılmalnra a=ağııiaki 
ilnkrdc mür:ıca:ıt edilmesi ~b:ıt 16 

:441.ı.n 21 ine kadar piyadeler. 
9 - Şubat 23 den 26 sına k~dar 

op<;u, Hesap memuru, Nakliye, ts
;a hküm, Oto. 

ı O - 27 ve 28 günleri Kimyager, 
tAv:ızmı, Veterlner, Eczacı., Tabip. 

11 - 2 Marttan 5 marta kadar 
u!mb(>re, Süvari, Demir yolu, jan

~rrr.a, Bava, ölçme, H1rtlta, hnam, 
ı l J.filsavir, Sanııyil harbiye. 

12 - Mnrtın 6. 1. gilnlcl"l DcnJz, 
aınldnc, Deniz Güverte, San'atkAr, 

urunel memuru ve J.ıuziktı. 
13 - Bu yoklr.mnl:ırn aşc,tıclakl 

nik ~rı ile birlikte t:ısdikslz 

ak bcr:ıbcrlerinöc balundurula -
'1:111.tU<l.l;'U ır. 

- T<!rhis 

gclmelerl illin olunur. (8097) 

* Toprak Ofisi Umum 

d..-ıir idarelerinden alınış olduklan ve~ikalnr:ı istinad~n isUınbul vilAyetlno -
rnüra~anUn eksiltme tarthlnd n tatil g i!nleri h riç 9 glln evvel :ılınmıs eh· 
liyet ve 942 yılm:ı :ıit icarı~t Odası v csıknsı ve m1ıvakk:ıt teminat mnk-

Zeytinburnu silAh tamirhanesine yil1'.sek kudrette ve mastar yapma iJc• 
tlılarını haiz tornacı, tesviyeci, ti.ı·cz~ti \'c sucu alınacaktır. 

İsteklilerin niifus tezkeresi, ve bonı;ervlslerile mezkfu fabrikaya miir buzlle komisyon:ı mUrncaatl:ın. c!!~Sb 
Teı-ıeba§lnda Dmm Kısomıda 

Müdürü tetkik seya- Bu akşam saat 20.30 da hatine çıktı 8ahlbr: A. Cemaleddln Saraçoğlı.ı Ncırl)'at MUdU,.u: M. Sami Karayel 
RUZ GAR ESİN O IJ Baaıldıiıı yer: (H. Bel<lr GUreoylar ve A. Cemaleddln 8araçc61u matbaası) 

'l'oprak Malısulleri Ofisi U· ---------------
mum Müdürü B. Ahsen Anaclo-
luda bir tetkik seyahatine çık
mıstır. Umum Müdür tetkik se· 
ynhatinden avdctte Ankarada 
atlHmdarlara izahat verecektir. 

"Yeni Sabahın,,, 
ilan fiyatları 

il 

• 
DördUncll 

:&. 

'150 
Dttmi 500 

u 850 

" 800 
n !.00 

le • 
1 

Nevralji, ırıklılı ve Biltiln Ağrılarınızı derhal Jıeser 
lcabmda günde 3 kaşe ahnabmr, Her yerde pullu 

racaat etmeleri. (685) 

• • • 
Tchmin edilen bedeli 510 lira olan beş kalem sebz.e Mart 942 başındııJI 

Mayıı; 942. sonunn kadar günlük lhtiya r.lsbctin<le alınak üzere 27 eubat 942 
c~ınn gilm\ saat H de Salıpazannda A~kerı Fııbrik:ılar yollrunnsındnk.i aatııı 
almo ı~omlsyonunc:ı açık eksiltme ıle ihale cdilecekUr. tık teminatı 39 litılr 
dır, Sartıııımesi her gün komlsyoııda guı Utebilir. 

İsteklilerin o gün VE' saatte komisyon,;:, bulunm.nlı:ın. (230n) 

• • • 
Kınldınlcde (iu tesisatı ya.ptmlaca.k 

Kf'Gl! bedeli 45310 lira 65 kuı us o•nn yukanda ynzılı tesisat Askeri 
Ftıbriknlnr Umum MUdUrlUL'ii merke7. sııtın alına komlı;yonunca S/3/942 snl 
gtinil saat 16 de knpolı larfla fh:ıle edil•cektir. Şartname 227 kuruştur. Mıır 
vakket teminat 3393.30 lirndır. TallpLrin teltllf mektuplnnnı meır.kCır gfl'ır 
de saat 14 de kadar komisyonP. vermeleri. (2188) 

Yeni neşriyat : 

Geoınem 

öğretn1en Ali Rıza B:ıygo tnrafm
dan yazılan orta okul üçüncü sınıf 

~ometrı yardımcı kitabı bır cok 
çözülmfü; problemlerle Çığu- kitnb
c" i tarafından 4-0 kUrus fjyntla ~ka- ı 
nbnı br. 

D biliye Mütehassısı 
Divanyolu 


