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· DQnden itibaren 
faaliyete başladılar 

Temmuz ve Ağustos ekmek kartlarını 
Halk Birlikleri dağıtacak 

Günden glliıo yeni gemllerle taJn:lye edilen Aml'rlka filosu Rylr halinde 

?f,er aAşam : Amerikan Pek yakında 
--- ~- filosu Amerikan 

~ça lngiliz ana- tayyareleri .,Qcu ları aen111 
Ha a va~a~ ı ııosu~ mırettebau~rne . 

. np. zltzhak ettı Almanya üzerındekı 
Hüseyin Cahıd YAfil-IN · --c>- • • . 

A ~MANYA üzerine büytik nis- ınglllz Kıralı din harekata ıştırak 
~ bette Jıın-n hücumlnrı bir icc. llloya teltış etti d ki 

le basl:ıdıJdan sonr11. arkası niçin e ece er 
teinıenıı ollluğu merak edilelıllir. \'ıışlngton, 11 (A.A.) - tfp. ediL 
~erümİıınrm buJ;ndar hazırlruı • dlğinc göre, en az bir zırhlı, bir knı. 
J (](t.uı sonra n"rlcn lıal5. İngiliz • vazör, muhtelif muhrip ve gemilerden 

-<>--
lngiliz tayyareleri dün de 
ıalwilanno tleuam ettiler 

t1• ' ]ı q '-e birlll..ic ı.ı,;c-;l:ırn imllann• k. lbnrct b r n.n · u, Brlt.anya 
hna hayret edilcbl1ir. 1-'ukat blı. wı:ıyurt ttloswıa J!Uhak etml11Ur. FL 

lUJ; bir hava. filosunun uçuı; yap- ıoya tuğamlral Ll!fen t.ra!ından ku. 
ttıası ne demek olac:ığmı acaba au. mand:ı. edilmektedir. 
t'UnUyor mıyız? Kral, Corç, diln Amerikan ftlosunu 

Londra, 11 (A..A.) - A lmanya• 
ya yapılan hava a.kmlan devam 
etmektedir. Pek ya.kında Anı.eri • 

Üyte anla ılıyor ki, meslekten teftiş etmiştir. 
cıtınıyanların bunu <ltişünebilmeleri 
~e~ehien zordur. 9ünh-U bllhas ·a 
l'enı uçaklnr füğer Oçnk hUcumları 
"'1iiteJıassısı olnu~nnlann zannede. 
te'lıleri gibi basit lıir ıne~lc •leğll
dlr. Aradn sırncla ~nzetc•lcrc nk • 1 
t.ecl~n t:ıf•ilat hn.rncılığın lmcli ne ' 
liaıhr eh:'fllmlyetli 'e muğlak bir 
lnaht~·et nlclığmı göstererek insanı 

1 

1 k:ın tayyareleri kendi müretteba~ 
larile, Brit.anya ha.va kuvvetleri • 
nin düşman t.opra.klarma yapmakta. 
oldukla.n a.ltmla.1'3. iştirak edecek • 
lerdir. 

lıayretc dü,.iirüyor. 
Aıncrilı.!\cln. çıt.nn or<l? •. ve do. 

tıanrna gnzctesinin ,·cr<lıgı maır:
!tata göre, Almıırıyayıı Jmrşı ~:a • 
Ma<'ak ha\ a t.n.arnızunıı Amenko. 
ll.ııı i~tlrlik etme ı dem""k 400.000 
ltistden miırılı,kep bir Jı,·:u•Jhk l•~• v
"etine Ye 150 uçak meyd:mma ıh -
\iyaı.: göst,,.rmcJttc(llr. Rıık:ımlar. 
il '"' k"s"li"< ~ Yıınlıslık yok! 400.000 t,.ı , 
hır ku\'vct 'e l 50 u~.nk meydanı··· 

'\rn'!rlkncfa haucılık mut.eh~ ıs 
larınrn fikir ve miitaliuılnrı şoyle. 
Qır: 

Almanya 1000 Juular İngUiı. U· 

l:akınm hlicumunun tadrnı t.atntıŞ 
l·~l<fa beraber l•endislne ne t_Ur. 
li homb:ırt1ım:ınlar ·apılacn!,rını 
lı~ıu anlaynm:ın11~ır. Çiinkil JO(}ı) 
den !'>:-,00 e kadar uçaktan mürel;:. 
~en hava filolarının Almanya iı·ı:c
l'ine gön:Jcrilmesl için hnzırlnnıl
"°ıa.ktruhr Bu tıuırnmln en a;:.a~r 
8'loo u~ai: ihti\'a eden filobr ta • 
~fından yapdm:ık Jiıumdır ki her 
~Uıı 'a nti 1000 bombarllmıan o -
tl\f.rt ~' kec1ilmiş olsun! Çiufnlı ha. 
tı ger.efor ha\'a. artları ucu lara 
~İl<taade etmiyeee.I<tlr. 1ngllizler de 
"-lınaııyn ijzerine :ıydn 80.000 u . 
Clk güm'lennh·e lı:t:r.ırlanıyorlar. 

tn~ıtcrenln ·uçak i'itih :ılfıtı na.. 
tlrı dn şu mıı.lfımntı '\'eriyor: 

.\lmanynya on hn,·n JıUcumlan. 
"a istirik ctmi' olan boınbarclımnn 
ll~aklnrmd:ın ~o 'hı yeni hir ağır. tlp 
lcair. Harp b:ıslnnı;ıcıml:ı. ellmı7 • 
'1ekj homb:ırdım:ın uçnl'lnn tipin. 
ele insaatıı denm ctmI · ols:ıydık 
'mı n~rhkta bonıh:l ntabilmeıniz 
5<:itt ıÖoo den !:Ol• fazla uç:ığa muh. 
tar: ol:ıca'lttık. leni tip nj'.,"lr bom • 
lı:ıtdrm3.n tayy:ırclerlnin ynpılmıı"ı 
'-aYfal:ırm ,·erimini iki mi linc çr
lqlr\Jı Şimdi bir uçağın göv<lesi 
Co.ooo parçadan miircl•keptir. 51l 
hin ~ivi \"ardır. Bir uçnğın dürt 
tllotı.ırünün her biri ayn srrı 
1 tooo pn.1"Çadnıı ,iicude gelir. 1n~i. 
11:ı fabr1knbrınm '.I tihc;:ıliltı 1000 
llıakJoe ile ynpılac:ık :ıkınlarm çok 

• (Dcrn.ııu 3 üncücle). 

DUn devriye gezen Spitfeir av 
tayyareleri. bir dUşman avcısı dil
§ilrmilş1.erdir. 

Öğleden sonra dü.,man toprak • 
l:ırına yapılan bir akm<lı ikı diı~-
ır.an tayyarcSi imha edilmi§tir. Biz 

I bir tayyare kaybettik. 

1 Dün Bri:anya üzerinde bava fa.
! nliyeti olma~, karanlık bastığı 

l\lerbuuı Saluhaddin Enis 

smılard3. İngiltl'!Tenln cenubu gar 
bi sahilinde bir dil5Jllan tayyaresi 

1 denize dilşiirUlmU§tUr. 

Çok acı bir kayıp 

alAlladdla Enis 
ba sabah velat etti 

Basm ailesi bugün derin blr acı için. 
dedir. :Matbuatın e.skl emektarı mu • 
harrlr ve romancı SalAhaddln Enis 
mUbteltı olduğu zatUrrleden kurtula. 

• 

Bulgaristanda 
sıcak dalgası . . 

esıyor 
Çekirge yatma· 

randan tr en 
mflnakaıatı kesildi 

Sofya, 11 (A.A.) - Bulgarlstanda 
birdenbire ~!ddeUl bir aıcak dalgası 

1'UkUm sürmeye başlamıııtrr. •Sıcaklar 
bilhassa ~mal dot'U Bulgaristanda 
kendisini ~ddetle hissettirmektedir. 
Bu yüzdc.n bazı hasarlar olduğu blL 
dirilmektedir. Bu cUmlcden olarak 
Vnma eyaletinde Provad.ia yakınında 
dcmiryolu mUnakalAtı blr çekirge 
yağmuru yüzUnden blr kaç saat keall 
ml§Ur • 

mıyarak bu sabah ııa&t 8,30 da haya.· 
ta ebediyen gözleri.Ot yummuştur. 

Ceııazeal yann C&ğaloğlunda Son Pos 
ta retlkiml.zln ldarehanesl yanındaki 
evinden öğle vakti kaldırılacaktır. 

Uzun yıllar matbuat ve edebiyat A. 
leminde hizmet etmiş, İkdam, lleri, 
Vaklt, Son Saat, Payitaht, Cumhuri

(Devamı 8 üncüde) 

Pirine ve pamuk 
yağları 

Bir kısmı serbest 
bırakıldı 

Bir mUddet evvel pirine yağ'larile 
pamuk yağları beyannameye. tabi tu. 
tulntU!ltu. Bu aabah öğTendiğımlz.e gö· 
re bunlardan Pirine yağlannm satışı 
tamamen serbest bua.kılmı,ştır. Pa • 
muk yağlarına gelince, beyanname ile 
bildirilen miktarın yansı ıserbes~ bı • 

~.J 

Yeni kurulmtL, ola..11 Halk Birlik. 
teri dUnden itibaren fiilen i§e 
baş'lanuş bulurun:ı.kta.dırlar. 

ffalk Birlikleri her evde aile rc
iı:ıl erinin doldurscağı beyanname • 
lerl dün evlere tevzie başlamışlar. 
dır. Ru beyannameler Uç gün zar. 
fmda d!>lduruhc:ık ve birlik ida· 
re h~yeti x-ala.n nüfus k!ğıtla.rını 
görüp mühürliyerek bu beyanna • 
mcleri alacaklardır. 

Di~er taraftan her maddenin 
te\"zlinde cSaS tutulacak olan ja§e 
belgeleri bö!ge h~e. mUdUrlUğüne 
teellın ('(tilmiştir. Sandıkla't" içinde 
bulunan bu belgeler icabında der• 
hal tevzi olunac:ı.ktır. Faka.t öğren• 
diğim!ze göre t~vziat bütün Tiir • 
Jdyede aynı günde yapılacaktır. 
Diğer taraftan Halk Birlikleri• 

ne ilk vazife ol~ temmuz • a• 
ğuRtos nyla.rm:ı. mahsus ek.nek 
ka.nı<'lc..>rinln tevzii :&ti v erilme.ltte
d1r. Ka.mel:":T aym 15 inde birlik• 
lere verilecektir. Yalnız bulunduk. 
ları ikametgıUıtan kame alan ağır 
işçilerden b.lr ktsmmm ça.lıştıkları 

yer!erdı:n de ~ vaziyetleri dola· 
)·ısiJe ağır işçi lt~TPC$i abnlllartna 

mani olm&k için ya ~!..mdild i' yer-
l~rind<'n ekmek karnesi verilme 
ı.ıi.steır..inin kaldırtlmnsı veyahut a. 
ğır işçi karnelerinin esas ekmek 
.karnelerine munzam olarak ayn 
bir ıekilde verilmesi düşlir.ülnıek· 

(Devamı S ün cüde) 

' Milli ŞEF 
Alman Büyük El
çisini kabul ettiler 

---0-

Kabulde Hariciye 
Vekilimiz de bulundu 

Ankara, 10 (A .A) - RelalcUm. 
bur Jmıet lnönU bugUn Çankaya 
kö§klerinde Alman bUyük elçisi 
Fon Papen'! kabul buyurmuşlardır 
Kabulde Hariciye Vekili ŞUkrU 

Saraçoğlu da hazır bulunmuştur. 

Şark ecphe5lndekl hnrekflttnn 
resimler 

Almanlar 
Harkofta yeni bir 
taarruza geçtiler 

--0--

sıvaıtopola karşı 

blcaıar k esimledl 

Piyasadan nıal 
toplayan şebeke 

Londra, 11 (A.A.) - Dün gece ya. 
nsı Sovyet Kumandanlığı tnrnfmdan 
ncııredilcn remıl tebllğde Alm'&Jlların 

Harkof cephesinde yeni bir taamıza 
_geı;m oldukları bildlrilmektecllr. Bu 
muharebe hakkında ba§kaca .DUll~t 
yoktur. 

Slvaı;topola karvı Aımanlarm bU • 
cumlan devam etmektedir. Almanlar 
hlç kayıplara bakmadan hUcumlard:ı. 

bulunmaktadırlar. 

(De\'amı S \in<.'üde) -
Mcıbteklrler glndellkle adam tutarak 

ltbalAt mallarını toplayorlarmı, ı Libya da 
Alakadar makamlar_. sıkı bir 

tahkikat neticesinde garip bir 
şebeke meydana ~ıkarmış bulun· 
nıaktalar. Şebekenin faaliyeti 
şöyledir: 

Beşiktaşh şeref in 
hatırası anılacak 

.'\Jerhunı ı;;t·ref 

(Yazısı S Unclde) 

Vunaw Krah 
Vaşingtonda 

Krala Başvekil de 
relakat ediyor 

\'a,ıngton, 11 (A.A.) - Röyter mu 
habirl bildiriyor: 

Yunan kralı Jorjun Vaııingtona gel. 
dlğl ve rcL!J Ruzvelt tarafından karfl. 
landığı bildirilmektedir. 

Yunan kralına başvekil ve diğer 
memurları refakat etmektecllr. 

Kral .Jorjıµı Vaşinttonda . mtlhim 
devlet 1§lerlle me§gul olacağı bildlrlJ· 
ınektedlr. 

Şehirde bir mrrke-7.de idare e_ 
dilen ikişer, ilr,er kişilik grupla· 
rın, satcş vapılan mağ-azanm ve_ 
va anüesse.cıenin önünde toolana· 

(DC\."llmı S üncüde) 

. 
ispanya 

hariciye nazırı 
ltalyaya gidiyor 

Berlln, 11 (A..A.) - Alman radyosu 
İspanya hariciye nazırı Serrano Su • 
nelin ôUn akşam ltaıyaya hareket 
ettiğini haber vermektedir. Suner, 
kont Cianoyu ziyaret edecektir. 

--<>-

iki taraf 
kuvvetleri 

yorgun düştü 
---0---

Şlddetll .mabare;. 
beler sona erdi 

---0---

y alnız Birhakemde hür 
F ranıızlarla mihverciler 

dövÜ§Üyor 

(Yansı S ünriifle) 

_.------------~-------------, 
Perl Harbur 
baskını nasıl 

yapıldı 1 
Baskına ı,t1rak eden bir lapon bava 

llomataaıaın mlşalledelerl 

Çeviren: M. Ranm OZGEN 

PeMl u.n.nla ~ Amerikan ır.ırblılarm... lıılriDln denlr.e 
80IU1' .a. Uatü.nde kalan kuınu , 

~r .... 4 Od &a1famllıla> 
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as'anbu. Zabıtası f ari11indcn Bir Yaprak mm ~Mahkemeıerde::::&iJjf ij 

Gözlükçüler Aldatılmış kız 
. -~ 

Yenikap 
b.atakhanesi ı temmaıda karsa 

başlayacaklar ''Nafakası da, doğuın parası da kendisi
nin olsun. Yalnız nüfus kağıdına 
çocuğumun babası olduğu yazılsın,, 

Boşanmaların 
azalması için ı .. ~ . Bm l\~bucnın \"ercllğf takrir, 

mem!ekette son samanlarda 
bo~n artbğmı icldia edl. 
yor; belki bu iddfa eks~t veya 
yanhı:ı bllgilerc dayan:Wilir ve ye
rinde olmazdı; fa.kat Adliye Vekili 
bo hale mini olmak için ~ler 
alacağını söylediğine giire artık 
~Uphemiz kalmıyor. Demek ki ,er. 
çekfon aile bağlım nonnaldea ve
ya dünkünden daha !:Ok kopuyor. 

--0-

Yazan : Re ad Ekrem KOÇU 
0rtamektep mezunu 

olmıyanlar gözlük~ülük 
yapamıyacaklar 

Z:Ulı\1' IMIZOAN üc )Üı. 
kırk yedi !-lene kadar ev • 

'el miladın 1095 nci yılma rMth. 
n~ .hicreUn lOM )ılımla, t tan. 
bul halkı, blrlbirini ko,·alıyan _es. 
nrcogiz kaybotma vakalan ıle, 
n' ln.rr.a, h~yecan \e endişe içinde 
)'il <jaD\~ t.ı ••• 

l':n nfak bir iz, ~üçUcUl: hir ip 
ur.ıı bırakmadan yok olanlar da, 
rcngiallkleri lle tanınmı!I kimse • 
lcrdl Guct~oin bolunms.dığt o a. 
ırda. İstnnbul ~ibi muazzam bir 

tıt-Jdede, bu gibi vaka1ar, ağızdan 
ağıza bire bJn katılarak dol&.5mlı. 
Meseli bir lkiodl vakti Bede!Jtea. 
deki ı.-uyumca dükklinmı kapadık. 
tan sonra, bir daha hiç göriinmi • 
ren bir elmıu tüccarının l mi, bir
kaç sast içinde hütiin ~ehrl dola.. 
ır, urla1"dan rıkarak payitaht et

rafmdakJ kö)lere karlal' ~derdi. 
lstanbullularm gerilen sinirleri 
lılraz yab!';ır gibi olunr.a, falan a
raaın veya pa.,anm dul kart'HJlm 
Koeasnna binip çıktıktan soura 
ile: d~rt gllden beri konağına dön 
mediti ~ ltiliml. t tanbulun sema. 
ını yeni bir lnir ha\-a ı kaplıu • 

ılı. İ'ifanbol kadNr, yenirerl a~aı;;ı, 
-.\iba..~ı ağa. ,.e bo<;tnnm ba..~ ai'.,'U i
le payitahtın bu büyik idare ve 
~abıta amirlerinin emri altmtlaki 
tr. Idlatın biitün mıyretlerl hi~bir 
netire ,·ennemi,ti. •• 

tstanbula heYttanh \'e korkulu 
giınJer ~·a.51'tan. bu esrarlı kaybol. 
ma vakalarmm ~r düğlimUnü, bir 
gıin, hlr yofoanon l;UçUk bir ılikka 
ti cözü\·erdt: 

Akpmm alaca karanlığında l."~ 
nlknpıdıı. bİ'r sokalrt:ın geç<'n blr 
adam, önU 9ll'8. yürüyen iki kişi • 
nln, bir koııa~ nrt l•apısı önün. 
cie dnrdoklannı ~ördü. Bunlardan 
biri, gayet gllzet bir dellkanlrydı; 
obUrU de kthğl kıyafet! dt\xgU.n, 
ııarah olduğu ilk batn'ta belli o • 
lan ya."tıca bir 1.nttı. Delikanlı, 
knpry, cebinden -:ıkardığı anahtar
la a~ış, biraz mütereddit gibi 
ı,."iirlinen ya.,bca zatı, izzet ve fk. 
ramla içeriye ~oı.'lnuc;tn. Kapı kL 
p:ındıkt.an sonra da bir kilit ~r
lrst, \'o wırul:ın kapı kolanmrn gü 
rliltiisU işitilml,.ti. Gayet bliyti1i 
bir b:ıhçe f~inı1e bulonnn bn ko • 
nak, C'.cbeclbaı ılıktan m:ınıl fe\'• 
k:ıliide scn·etinin kaynakları meç 
ilmi. :ırav erkanı nnl! mclıı kov • 
''r.tli ha.mlleri ol<lui:"U c;(h'Jenen 
Halil al"•ıınm konnğly<lı. llıtlil ağa, 
ii<'iinrli Mnr:ıt 7am:uımcla sarayıla 
F.ndenınu hiımaymı gılmanlnrm • 
dnnıh, hav:ı v~ hevc<ıine fe\'k.:>.la • 
ele <lii~kiinHiğilndcn ötfüU, arl.."ll -
<lı>_şlan arMm<laki Wcabı "forsa,, 

1
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11 HAZiRAN 1932 
* İspanya hükilmcti eski İs· 

nanya kıralı Alfonsun şahsi em.. 
!Skini müsadere ctrneğe karar 
vermiştir. 

* lngilt.ere ile İrlanda arasın· 
da ihtilaflı noktalan halletmek 
i.i1Jere Londrada topanan kon!~· 
rans müsbet bir neticeye varamı. 
varak dağılmıştır. 

• Ha.zırlanmal-taı olan f span· 
vol ansiklopedisi için Faşizme 
kelimesinin tarifini bizzat Mös· 
vö Musolini yazmıştır. Bu tarif 
sudur: 

"Faşizm, in.sanı; karş1S1na çr 
kan bütün müşkfillerl bilerek 
bütün insan enerjisini kullanma· 
~a mecbur eder. Havat devamlı 
bir m!icadeleden başka bir şey 
değildir. Muvaffa.Krvet vazifesi
P.in. yfücsekliğine layık olan insan 
içindir. 

Faşizmin telfiltl<isine göre 
hayat ciddilir. haşindir, din ve 
manevi kuvvetler tarafından 
tnkvive edilir. Fcrd, hayat kar 
şısrnda hiçten başka bir şey de
ı:'?ildir Devlet haricinde hiç bir 
ey binnefsih kıymet savıla

maz. Faşizm kütlenin bütUn 
ihtiyaçlannı k~ılar Bu itibar
in kütieyi ekserivetin emrine ta_ 
bi kılan demokrasilere muhalif 
bir rejimdir. Faşizm bütün öteki 
ideallerden daha samimi ve da· 
hn ahlA.lddir ... 

• Surive parlM'ıentosıı elim. 
hurrrcisiı'Hne eski maliye nazın 
Mehmet Ali bed'i escıni!'dir 
l\f Phmet AH A~rl hrnt .,""'; ·n 
m"~hnr mnbeynci i lzmt pasanırı 
oğludur. 

ı:ıkılımştı. Uy~unı.uz tahımmd:ın 
gayet glızel ~enç n~lar, hoppa 
\"e fingirdek cariyeler kullanmak. 
la meshurdıı. bte bq nevch'lln u. 
~alilardan birinin lrnoağın ani ka
l'IG!U<lıln içeriye ı:oolduğu aclam, e. 
i;er, Forsa Halıl ağanın misafirle
rintlen biri olsaydı, ula orta, bu • 
yiik kapıdan girertli. ı~in içinde 
bir kurt yeniği olduğuna sezen 
ılikkatU yoku, üphelerinl ilk ras. 
l:ıdığı bir dMtuna açtl, o da arka· 
<fa lnrına anlattı, \'e l<onak, ma -
hıdleli taratından c;ıkt bir göz ha. 
pisin~ alındı, Delikanlı ile bera • 
brr içeri giren adamın, iki giın 
;;"C'Çfiği halde çıkmadıitı gl>rUlılii, 

'e <ltıha ilk geeeden itibnrcn ele, 
İ tanhula. bir kic:inin daha kay -
boldu~"tl hı:.berj yayıldı. l'ertllf<aıu 
semtinin ileri ~elenl.ertnden beş 
on kt i doğruca 1st:ınbnl kadı~ma 
ı,1derek forsn Jfalll nğanm konağı 
haldnndal<j c;Uphrlerini bildirdiler. 
l\onıılc bu ~fer, s\lbasıağa tarafın 
dnn crıln bir kordon attma atmdı; 
lfnlil aj;;"!lnm ı:lft1i~nıle bolnntlu. 
ğu bir gftn de, bir bacıkm yapıldı. 
Konağı has:ın :zabıta memurlan i
le mahalJelf, kenilllerinl, büyük 
b1r batakbane1'iıa karşısmtla bul • 
dolar: 

Ç-eşitB zevk ~hlbl 7.engfn ka • 
dm ve erkt'kler. odalarda, dünya 
güzeli kızlar ve oğlanlarla kapan. 
mrşlardr. Ortaya frkt sofralan k11. 
rulmn,to. Dört beş takını ffa7. C0'9 

kan bir ahenkle çalmakta, ı;enı; 
\'e köçekler de bu ıııefahat filemi· 

GözlUkçiilük yapacakların yeni 
kanun mııcibince ehliyeti ha.iz ol • 
mnlan Iô.zun~~ldiğinden Sıhhat 
Vekaletinin Anksrn \'e lstanbulda 
gözlllk~ulük ynpu'ak1nrn mahsus 
k:.ırsln.r açacağını yazmı~tık. Bu 
kurslardan ılkı temmuzun birinci 
gümi şehrimizde :ıÇılacaktır. Sıh • 
lıiye MüdürlüğUne kursa devam <'· 
deceklerin kaydı için emir veril -
miştir. 

Kurs:ı ancak ortrunektep mezun 
lnrı kabul edilecektir. Esasen göz· 
lUkçillilk. yapacakların en az orta 
mekten mezunu olm:ıları kanun ik. 
tızasm

0

dandrr. I<urs iki ay devam 
e<lecek ve sonunda yapılacak imti· 
handa muvnffaluyet gösterenlere 
ehliyet verilecektir. 

Kanun, ehliyet verilmiş olan 
gözlÜkçülere göz ha.'ltnhklarmm 
udavisile 3.10.kadar olmamak şar. 
tile -gözlük nums.rnlannın tayini, 
tebdill, ve buna. müteallik işler fl. 
zerinde be.z:ı sal!hiyetıer vermek • 
tedir. Bu suretle gözlük~Ulllk şizn. 
dilti vaziyetinden kurtularak kuv. 
vetli blr meslek haline girecektir. 

Çocuk ~sirgeme 
Kurumu kongresi 

Ba sabah Aalıarada 
toplanıyor 

ne ay&k U)'dunnaktaydr. Zabıta, Aıik.:ıra.d9ll bildüildiğinc göre, 
konakt:L hulunaalann hepsini tev Çocuk Esfrgeme Kurumu kongresi 
kif etti ve kona~ kaptlann ı bu sab3.h Çocuk Sarayında toplan
mühUrledl. Fors:ı Ham :ığcl da maktadır. 
çiftliğinde yakalandı. Sıla b'r is- Merkez hcyetlnin iş raponuıa 
tlntak, gtizel dehlauılılar ve kn • göre, Kurum 941 yılmda 726 ıu
lar VMltıı."IJ"le bu tcoHp dH!!llrii- besile birlikte 949124 çocuğa. bak. 
len kadmtı t'rkekli uvk ve saf& llllŞ, 5imdlye kadar kimsesiz olduk 
l"hthttn banclaa •i ~addıtlan- lan için 876 uktr çocu~ da 'hı
nı, birkaç gün eğlendirildikten mayesf rutma alnu. trr. Jıdz doğu • 
\"P bir yoluyla. !!izli ervetl ri de rnn a.nnlnra bez ve kumaş hediye 
~öylettJrf1<1i1<t.en c-onm hııyta usak edildiği gibi en az 6 çocuğu olan 
lal' elinde boğularal< c~etJerin1n blıı aileye ~ 9810 metre ku. 
bah4!edekl kuyulara ahlılığı, yahut maş veri~tir. Kurum, yeni but. 
bir "öc-.eye ~örn\ildüğünU meydıı • çesine 10 bin lir.ı.hk pa.bahlık zam• 
nıı kovdu. Rata!<h.-ıne germaycle • mı tabS.satI koyduğu gibi bU~e a. 
rl, forsa Halil ağa h:ıkkm<la: "f.;. Ç'lğmm ka.patrlm:?SJ fçin de 75 bin 
femlimb:in eslıfdcnheri huyu 'e liralık fat.ikraz sallhiyeti istemek· 
hali budur! .. ., «lcıliler. Knyula.ra techr. 
• ,famlar indirildi, gösterilen yer· ı 
le:r kaT.Jlclı. onclan fa7Ja knclm 'e 
erkek ~tt~rl ~karıldı. Cellat - Kampa ÇI kan 
lık vazıfesinı giiren rr~t ,.e u,ak. 
fardan Uc tanesi i .. ken~ ile iılama tal b 
mah,•\Jnı oldu. :Fo~a Halit ağa lla, e eye 
ıcln<lııM atddı; \'C ıindımda kay • 
bol<lu. Kurbanlannın akıbetlne uğ 
ndı. 

Halka un vermiyen 
fırınlar 

Mal •atmıyanlar gibi 
cezalandırılacak 

Ağır İ§Çİ İ•tihkaln üzerinden 
ekmek verilecek 

Her sene olduğıı gibi bu yıl da or
ta tedrisat talebesi aııker1 kamp gör. 
mcktcdlr. Kamp& çıkan talebeye, 
kamp mUddetı devamınca, ağır l§çi 
latlhkakmdan ekmek verilmeaı karar
laştırılmış, emir vilft.yete tebliğ edlL 
mlştir. Şu hale JJ&Zaran ukerl kamp_ 
ta bulunan her talebe, günde 600 
gram ekmek &lacakUr. 

••- 1 • Bu km bcnl nerede tanı. 
mışbrf 2 - Kendistni nerede iğ. 
fal etmişim ve mUnasebetlerinıi7. 
nert!de vukuhulmuştur!,, 

Delikanlı birdenbire yerinden 
fırl:ı 1h ve kendi yanlı mUdafıınna
me"int okuyan katibi ustur.ınk 
~ amntlald genç kıır i5aret etti: 

- Ewcl!i, ıledi, bu iki suale 
celıLp ver in ele mii<lafaaname • 
mln J:eri ynnr ö~:lc okon<;un ! 

Hakim: 
- Bur.ısı sorgu hitkimlii!i de • 

ğfüllr. t tic\·ap yapmıyonız, müdn 
fnannmeni okuyoruz. Dedikten 
ııonra. katibe dc,·nm etme ini süy 
lerll: 
"- Ben Ayla)'f fc;tanhulıl.ı 

Temmuz aymıh\ tanıdnn. şim ılo • 
luyrslle İstanbula ht-r !!tin gele • 
mezdim. Çok çok rıltı dPfa ııOıii,_ 
tük. Bu vazivete sı;öre bir genç 
krz, böyle altr defa göriiı;;tiiğü bir 
cr!iC~e nao;rl teıılim olabilir:' 

Kt"ndisi, -hatta ailesinin te5dki 
ile,. her gece, !\ıli t4pl:ıntılanlıı, 
birçok erkclder tanıyarllk onlarla 
gec~lenieğe nhcım1<1 bir kadındır. 

Mf\hkeme<le dinlenen s:ılıitle!". 
Aylanın her ı;cct" c\'ine ~eç \'&kit
ler gold;ğfoJ ıııliylefllle1". fivet, bu 
flo~rudur, kabul Nlh ornm, ammn 
Ayla, gcı: \'aJtit r\ine. henılen ny
nhp gehniyordo. 

Kendlsile Şohzadl'be"lı ı;rihi ka • 
labalık caddede biı'kıu: defa gc7 .. 
dlm. "mç böyle bir caddede iğfal 
eclU<lim,, denilirst", bu ne dereceye 
kadu do~ro olur bilemem. 

Ben kendisi ile arkadaş ~ib1 ko
nuştum ve arka<la3 ~ibl aynlarak 
Anadolnya. gitthn. 

Anadolu. mal6m, l'lf.anbula hen. 
r.emez. Ben lle, alı~tığım ııc-hlrden 
uzakta khrnıe<1'11i'k acısı çekmemek 
leiu trendkine blrk~ mt-ktnp ytı7 ... 
dım. Bu, beH<i de. b:raz, heni de 
memleketimde diişünen bir genç 
kmn bulnnrlu&'11nu icıtemek lhtiyı> 
C'mdan ileri gelmi, olabilir. 

Ben kettdi int iğfal etn•edim, 
müna"lcbetta bulqnmadrm. Çocuk 
hiçbir zaman ben1m dr.ğil<llr.,, 

Dellkanlmm mUıfafaanamesi bu 
rada bttiyoroa. HiUdm, ait,·itrı ~cnç 
ktzı kaldırarıık ne diyeceğini sor • 
do. AylA: 

- Bir suretinin bana veriJıne • 
sini istiyorum. Bu lrtlrnlannm, ya . 
lınlamım hep<ıine bir bir ce~ap 
,·erece~lm t <hai. 

Orta bollu, 7.:tyıf, nalılf bir gene 
kızdı. S~1an, modası ~eçmi'! gri 
bir par<lfü,ünlin yn1<alarma dökü • 
1ıiyor. sJnirli parmaklan a,:uçla.nn 
dnki J<UçUcUk mendili di<lil<liyor, 
ıUclikllyordo. 

Dihinın oıe\-zuu ''bahahk, +ı. 
Genı: l<n, kendisinin yanmdnkJ de 
likan~ı tarafmdan iğfal edilılijz"İııl, 
rocngon d!\ ı.endi"lindcn o ıh•;:;'lı 
rıu irldi:ı edirorclu. 

- Mektnplar.ı \"ereceğinizi ~i•y. 
ıcrulı;tini.ı! 

A~·la, titreyen e-Jleriylo masa.nm 
üıerindeki ı;a.nhıcımı alılr, muhak. 
kale, ki her zanıan gayet kolay • 
lıkla nçtığr ı:ant:ısnn bir hayli ağ 
raşıırak açabildi ve cıonra içinden 
7.arn:ırı yrpr.ınmıc; lkl mektup çı • 
karnnık mübaşire uzsttr. 

- Bo mektuplan <;fz mi yaz<lı· 
nrz, ) azı ''e lm:za siıtn midir! 

Detikaulı. klmbillr. ne vakit 
genı; kna gönclercllf;-i, genç lcmn 
ılıı o :zamanl:ır hiç dilsüntilmiyen 
bir a.nıfa hf,JcimP ibrnz ettl~, ni· 
h.:-yet lıiikinıin <le sirr.di tekrar 
l~ncllcıine ver<llğl melifuplıı.rmı u. 
~un uzun ı:tôzden geçirdi. Kendi 
mektııplan olclui:"Unu blliyonlu, hl 
liyor:lu amma. bun:ı. lmş ne di
yeeeiöni diişünüyordn. 

Erkek Ayliinm hoyunda. geniş 
omu71a, lomım enseli, kanlr, canh 
bir gcrnti. Ilayalcn ikisinin neka.. 
rlnr birbirine yııluc:ır bir rift olııcnk 
larmı clü iinılüm. Rıın:ı mani olan 
bir §ey de yoı.tu. Kimblllr •.• 

fü\drj mektuplan tetkik C<ler • 
ken, müt-emadl:ren hfıl\ime iı.ahnt 
\'erıyordu: 

- Mel<t;ııptıı hastalığını kimc;e. 
yo sö~·Jeme, demesi, gebe olduğu
nu t>aMa. demektir. t"mlnıi her 
uunan Ay diye ı;:ıı"lrdığınclıın mek 
tubu d:ı böyle ~·:ıı:mr~tır. Onu gök 
lcrde u~urtaeağmı, demesi, ı;ocu. 
ğumn:m b\ivüyünre tayyarerl ya • 
pn<'n~ım, demektir.,, 

l>e1ikanh. nihsyet gözlerini hL 
kime kaldrrdı: 

-- ~tektnplar benimdir, faliat 
lılr ~ey ifa h etmez. Arlcttlğim 
gibi, c;adec? rkac1a~n yazılm15 
~eylerdir. 
-· Pek fı.Ja, ba,·an ı\ylil. Çocuk 

kııı: }'tlc;ıncln1 r? 
- lleniiı 11 ayma yeni ba.."ta. 
- Adı! 

- :r.atJMJ !roydo: Göksey. O 
umanlar h<''rıi k:ınclmyor, büyü • 
yünce onu tnyynrecf yspnc:ığım, 
diyordu ya .. 

Şahitlerin bepsi (fnlenmic;, iddia 
w• miiıl.'.l.fa!l cfa y:ıpılmı tı. Hikin: 
c:9lon<l:ı bulanan bir arnkata hitap 
el ti~ 

1'~hlirnkufhık ynp:ır mısı • 
nızt 

- Hayhny. 
- Simıli . ir. ae isittiniı: Orta. 

eli\ 1 1 ~ylıl< bir ço<'uk \ 'nr. Kendl. 
,:,ine neka.da.r nııf:ıka vermek la • 
zımgelir. ~lııllım ya, nafalmmn ya 
rısmı an~, arı mı <la tınb:ı \'ere • 
cektir. 

A \'lf.ınt dilsUn<lü: 
- RO lira. 
- Çolc olmaz mı? • 
S::mılln nrnsımlalii lıir ihtiyar 

lrnılın, yanında herhalde ~cUni o. 
lan lıir gen(' knfünı dürttü: 

z bile C\"tftdım? 
.t\\11lml: 
- O lı:ıı.Je 2.;. yahut 20 lira 

iyi olur. (Oevanıı .f iin,.iiıl c ) 

NiHAT ŞAZI 

A tatüı1; 1!)24 de Dumlupmard• 
baskıımandan meydan mtJhareb&. 
sinin yıldönibnU men.slmlnde c1e. 
mirti ki: "Medeniyetin esası, te
rakki ve Imvvctin temeli aı1e ha. 
yntıncladır. Bu hayatta fenalıti 
mnlıakkak içtimai, ll<tısadt, siyasi 
nczi mor.ip olur. Aileyi teşkfl e. 
den ka<lın ve erke!c UDSUl'la.mı t.. 
hii haklarına mnlllt olmalan, aile 
vuifelerini ifayn muktedir balon. 
malan l!izlmedendir ... 

Millet denilen bUyillc varlıktaki 
en lriltülc topluluk ailedir: bo f;op
lulnk ne loclar sıkı ve bağlı otur. 
sa milletin <le o kndar IrovveW o
lacal:ma Uphe yoktur. 

Allrnln sağlamlığını temin eden 
~beıı bir <lei;.ilılir fakat en mühi· 
mi ve bfr.inrbi • ·iktr a<li"dir. Aile. 
!1 ıteçinıli mıek va:.ifec;i erkeğe ıı· 
ittir ve ""~İm olmayınca dirli1' 
diizenlik bozulur. Kadın en zaruri 
lhtinçlarmm bile temi• edilme • 
ıllğini görilrc;e, çocuklarmm sefa· 
let -:ekti'klerine "'llhit olursa, ken· 
di ini bir hizmetçi ve e\i bir malı. 
b~ halinde görürse sinirleri bo. 
zulur. Bu \'Rzl!et knrşısmda sinir
leri horolmı:yan, iradeleri c;arsıl· 
mıyım lcadmlar her hnlde pek çok 
cle~ilılir. ErkC'k l:Ie 'azlfeshıl yapa. 
maıhğmı, iiciz knldığmı, sc' gfJls1nln 
ve yavrulan mn 11:tırap çchtikleri· 
ni görürse elbet ii:ıülür ve nihayet 
iki taraf tla birbirlerine ntırap 
Hr~n hn ~ ıJı-n knl'tulmak, ta!;ıya • 
madıklan ) ük\i :ıtmak ihtiyacmı 

dnvarlar. 
fl1r hı.nıdığun \'ar ki t1ctbcst 

m~•cı· !>ahibi Ye kazancı mna)yen 
clefil, dalgalıdır. Ço'kçn lmzıımlığı 
zıtman evdeki iUbarınııı \ ' C aile ~a. 
nd~tiııin :ırttığmr, nile lıağlıınt!!>ı • 
um lmn·tıcc.dlğioi, fakat k:ızanç 

nzalmra azaldığını söyler. 
P.ıı.zılan "bo5311mayı azaltmak 

için IJo,a.nmayı kolayJııı;;tırmalulır." 
<' erler. Bence adliycııln alar.ait 
tedbirler sun'idlr. Boşanmıı olnıa. 
elan n~n ynsıyanlar az mı? B'! 
daha fena dei;-il mi? nu işi lktısacli 
cr.ph~len tetkik etmelidir; çare .. 
11inl de ona ~öre aramalrılıl'; ra. 
halılığm bny:c dörfnııl . r}lcselmes1-
ııin önilne geı:melidir. Zira açlJk, 
nlıliık ve cc1.:ıdan lcuvvctlldir. 

Kadircan KAF LI 

z raat işçiler ne 
piri ç dağıhılacak 
Zlr:ıl ekim işlerinde çalı§n:ı l§ı;llcre 

tağılılmak üzere vllAyct emrine 2S 
bin kilo kınk pirinç verilmiştir. l i · 
rlnçlor, lnsıı:ı ~~ muayyen miktar 
I;ın se-'memek !J&l'Ulo ziraat S,çl!crin& 
d:ığıtılacaktır. llk tahminlerde her 
ziraat lşçls!.nc lkl kilo pirinç verilebl· 
ıcceğl anıa.,ılm1"tır. 

Ekmeğin bir gUn tam bir gün ya· 
rm ~tihkak verildiği gilnlerde halk.!===::::===::=:=:==::========.==================:;::========::.::=::=::::=::=::::::::=======================:::::====================::. 

::.."" .;':n:::::!:.·:.. :: .• :r..~·f" g<l="!~~r;: \VRUnA NI \l ~ ıi:iiniıiıinıiiıiiııiüiiH 
lann §imdi de bu hali devam ettirdik.. tU!}melere derhal, önce .. Şimal A rA 1 M UA MM AS 1 
;~~g~=~ıı:;~rBö~!':ı m;::~· ~~t~~;·~a~~~~ ~::::e:t~ !!W!!~Jm~ll!!!!!~!fil!!~I!!!!! ~ 
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deminlnln ketumluğu ile pek ma• 
ruf bir lokantada. yemeğe da\·ct 
ettim. 
Kıralm adamı ne~ ini ve iylnı.. 

serlif,..fnl kaybctmemlsti. Fakat, 
gcı;ici olarak fo.\'sif ettiği, muvaf .. 
falnyetaiz.Uğini itiraf ediyordu: ne un verileceğini bildirml.§tır. ya ekspres sill''atiyle. yahut da 'JUL ROMEN 

Fırmcılar buna !Uraz ederek kaç daha doğnısu tayyare hıuyla gl. 
kart ııshlblnln un aıacaıtmı evvelden diyonını, çll:ıktl bu işlerin, kuş gi. 
tayin edemedikterlnl bunun için elle. lti. kanı:ıtlanınaden pek hakkından 
rinde un kalmadığını vo bazı kimse . gelinmez. 
!ere bu aebeblc un veremedlklerlnl l<L !cabcderse bıns, bütiln hareket. 
dla etmişlerdir. Fakat yapılan •tet . terimden haberdar olacak olan, 
kJkler bu Uirnzm vant olamıyacafuu Brilksclde, Joi soknğmda, 8 sayıda 
meydana koymuştur. ÇilnkU, tırmlar Hariciye l:c.lcml mahsus mUdürU 
umumlyeUe ekmeklerini günde Uç a. M. Le Ghait vasıtasiyl~ ynzab:Jir. 
gtz olarak c;ıkartmaktndırlar. Un a_ sll"iz. '.l'ahii zarfın ü~erine hususi 
Janlar öğleye kadar unlarını aımı'ş ve :t'\ta mahsus iş:-.retini unutnıaz 
olmaktndırlıır. Bund:ın dolayı hıı.lkn ıınız. , 
un verilmesi ~kmek işinde bir akaak. Bu teUis ve acele iı:.lnde size, 
lık husule ~tırmlyecektır. hayır!! seynhailiır, samımi seIAm. 

Pazartesi gUnlert her ne vesile o. l:ır! X. 
tursa olsun tstıyenıere un vermlyen Tnm hare'ket eıleceğim t1ıralor 
tmnlar hakkmdn mevcut rnnllannı ıfa aldığım ikin<~i bir mel<tup bana, 
eah§tan imtina edenler mlalllQ ve tr.~lllr.lerden \'C Be~lerclen yana, 
muıt korunma kanunu cezaı hUktım her sc~in yolunda glttı~i, "Ber. 
terı mucibince mua~le yapılacaktır. lin li <lo'lt,, la görüsüldiiğiinU, yal

Lokantalara bardak tevzi 
edilecek 

I.okantalarda miltemadiyen kr. 
nlan bardakların yerine yenileri • 
nin konulnıası mfüıkül olduğun • 
dnn bir pıı.rli oordnlt lokantalara 
ten! '>lunmn.k llzcre lokantacılar 
ccmi\•etı emrlnr. ve:ıilmistir_ 

nı7. ~imal kutbu,, ile "cenup kut. 
lm,, n la. bazı gecikmeleri gö7.e a.J. 
mak frabett.iiönl haber veriyortlu. 

Afrikooa, bir ınüddet hiçbir ha. 
her alamaıhm. Kır:ı.lm adamiyle a. 
ramudaki mesafenin !DZakb~. son 
rn brnlm hiç donn:ıa..o yer de. 
ifütinnem bono za.._i kılmıştı. 
Sonra kısa, mUpheın almakla be
nıhe.r oldllku dlkut,,. dder lılr 

mektap aldım v~ bn melrtııhn ller 
h:ıl lorj Boıınr.ye gönderdim: ı<.ı. 
ml bir konferan'lm foplanmasma 
l:nki\n baoıtl olduğu takdirde Al. 
m:ınyanm hava siliıhlannın tah. 
dlıli bal,ımmdan bugünkü duru. 
ınumuıun değil, ileride, tayin ohı
nııc:ı k blr tarih~ iktkap edeceği. 
miz durumun hesab'.1 :ıhnmac;ını 
kııbul edeceğini biliyor gibJymls. 

Sonra Romadnlq Çemberlvun -
llalifnl.s • J\fıısolinj • Çinno muliı. 
kntının, lmıılıo tahmin ettiği gibi, 
l;irhir nefi r:? \"emedijtinl guzete . 
lrr<le oJmdum. 

.:\pn ylrmi<ıi yaklastıkra hiçb·r 
lun·ncli<ı vol<tu. Jl,,tF ne 22 c;in
do, n e <le 23 Ünde... ne~ luralm 
bir 1ı('lmbn gibi p:ıtl·~·arak mektup 
larına dair ki"~ük tir ima b:le 
roktu. "Her hnlde bir nkc:IUk çık.. 
mı5 olmalı'\ di~·e dü<1iin<lüri1. ,\. 
~·m son gilnlerin«le Tunusun ·• 
mal 'ahalannda. Ub;\a f'iililne 
karşı. meşhur "Mareth hatb,. ti• 

da hir ~eziye çılunıc;fıın. nu yüz • 
den bazı miihim hav:ııJi,.lerin ~r,_ 
dimd..n kllJ'mı" nlabiJet'rC:lni dfüıii. 

(,'.e\'lren : 

LUT F I AY -- FranS!l, İngiltere ve Be~ 
ferle lıer ey mükemmel surette 

nerek Tunu<1a döner dönmez n- yolııııtla gitt!. C rrlinde de Abctz 
mumi nliyo maswwuıe bir taur. e1lmlcn gelmi yaptr. Bann ffitler. 
la, sorduııı: le bir görii~e , ll3dettiler ... 8d 
-- Rom. miilaJmtmdan <1onra ~iir'isme bir tüılli olamadı ••• iki 

milletler arası durumda, hltblr flefn "'C~'lthat ettim... Romada. 
scy olmadı mı? kıralı ı biit ün ısrarlnnna ra!'111ell, 
lTmıımi \'a11, lııırıznsınr :rokt:ımı. J\iasolini beni kabul etmtmek ve 

:rn çn 1 ışır ~lbi, biraz diisiinıliik - ('innoyn Jın,·:ıle etmek için emri .. 
ten sonra: • \ nldler yaph. llo~u bo nna geri 

- Hayır, de<1i, hi"bir Şey ot- dönmemek iç'n lc:ıbul e tme -:.e m~ 
mııdı. bur oldum. Çinno beni ~ :ıciecc g6. 

~ulı~t ro"larmıla Franc;aya <l'Jn 7Cl c:özlerle il' uttu. Onrl n mü!!
ılli i;i;m Ta man \'., den bir mektup ı et h~bir scy ekle edemedim. 
nl<!ım. Kısa \ 'e mli ihrmdi. Bu Z:nten JiitJer • m c·zdikten !onra 
ı , .. ı ;•uptn"' lm-qlm da. ndnnımın lfomn.nm bir c;eyc h:ınsmak iste• 
ılıı ~ l\'r>t i"~ini lmyhctmemr k için mivM>eğinl hl<ı~tmi t im. 
ı r ,·iik lJ i .. ':llYr<-t :ırrettffclcrini, Iliitün hu hc~cmnlı ziyaretleri 
fı•kıt ne ele otıııa buglan~ıçtnld \"c giirü~meleri e nasında, kıratın 
ıııırlnlc ümitlerin U\"n diiştui:;'iinU nd mı, çok laymctlj bazı intibalar 
nııladrm. edlnmi5U. OnlRn bana söylemek· 

1\ınılm ıvlnmmı ancak b1r Bl' ten çPkinnıl' li. 
onrn tekrar giirebiJdim. Pııri 'e - İster m'slnlz, dedim. simdi 
~elrli-ini h:ınn s:ırk istasyonunda. ~izln'e beraber Jorj Bor:ne'~·c gi· 
ki ot.clinclC'n telefonla blldir'.li. ılip, hUtiin bu olup bitenler hak. 

Benimi .. bıışba<ı:ı ve rah:ı.t rahat landa bfrnı: .:;olıbet ed"lim ! Kt'n. 
ı.ou11şab1lmesi itin kendisini, hıı disinı ncl< nliıka<lar edercğlnlzden 
i"I ns, ona pek vnı, ın olnn \'e ~e. eml:ılm .•• 
rPk lıu ıısi od.::ıl:ın "rH'f~ miW.Ah.. ( Dcvatr.ı t eti J 
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SON HAHEl~LEU 
6a.bJbı ve J.lic;,ıiyat MOdürU 

hakkı tank us 
~ yer: Yakıt Matooaııı 

UONE ŞARTLA.Ki 
:rorkfye Ecne bJ 

iSVEÇ 
Almanyayı 
şiddetle 

protesto elli 

Llbyada 
Kahire, ı J (A.A.) - Her Jki tsra. 

tın yorgun dll§CD zırhlı kuvvetleri. 
gUnlcrdenbcrl devam eden §lddetli 
.nuharebclcrl şimdilik kesmış görllD. 
mektcdirler. 

·Amerika Bahriye 
Nezareti sözcüsü 

Her şeyi yapmıya 
kabiliyetli insanlar! 

ılf..00 Kr. 27.00 Kr. 
'JJIO ., 14.00 • 
4.00 • 8.00 • 
ı.ım • s.oo • 

Gazeteye ~Underhen 
Ennk geri verUmC2 

Diğer taraltaa 
Bu sabah bir İngiliz '.lçağı 

Blrhakem mevklindc şiddetli muha. 
rebelcr de\•am etmekte ve :hUr Fran. 
sıı.: Jru\'1.'etlcıi bu me\'kıl mUdo.faayn 
devam etmek~lrıer. 

General dö Gol, buradaki hUr Fran. 
sız kuvvetlerine göndcrdiğ'lı mesajda: 

Alusyen 
adalarına 

Japon aıkerıerJala 
çıkarıldıtıaı 
tekzip ediyor 

Ne gariptir ki: "Ben olıaydım §Öyle yapardım, ben 
ol&aJldım §Öyle yıkorJım; ben olıaydım §Öylece hareket 
ederdim,. diyenlerden çoğu hay:ıtları müdcletince ne. 
yapmış, ne yıkmış, ne hareket et mi§ ın5a11/ardan değil. 
dirler. Söylemekle hareket, aör.le yap113ak, dille yıkmak 
kadar kolay bir fey mevcut olmadığına bu ne güul bir 
misaldir. 

mayn döktü BUtUn Fransa, iftlluırln size bakı • 
yor, deml§Ur • 

::-itfll>lıolm, 11 (A.A.) - Bd.ŞVC· Burad:ı.ki hUr Fransız kuvvetleri 
~ kil Han.ron İsveç Uzer.nde uçan ya kumandanı general Könlg, hUr ı•'tan. 

Japon siyasi mahfilleri iıe 
Amerikanın ilk müdafaa 

hattının yıkıldığım 
söylüyorlar 

Bu görii§ bize ıunu da anlatır ki: Hiçbir §ey yap. 
mıyan insanlar, kendüerini her §eyi yapmaya kabiliyet. 
li görürlt-r. 

t>an"' uçal<lar hakkm{ln bu sabah ııız krtalannn. ;ııaptığ'ı bir hlto.bede 
bükfımetten ,ynpılnn istizah~ N~a- demi§tır ki: 
ben lıadıseııiıı diplomasi yolu ıle Alılığım emir Bırhakenıı tutmak 
Beriin nezdb1de şiddet.le prote:;lo tır, tutuyoruz. 

lıerı e<lild !ğinl söylemi§ ve d~miş~ir li~: Londra, 11 (A.A.) - JWyter: 
!et lnd u Stol•holnı<' gldc..-ı habi'r • ":~unu kuyd~mek tsl."r.Lı k~, Knlgtsbrldge'dc muvaffaklyetslzll • 

'l<a. deıı ı:ı.nln ılclıAına gore Sh stoıın • .ı halk efkarı Uzerinde uy:ındıı <lıg; ke uğrıya.n Romel, ~imdi hUçumlarmı 
it ~1 J-npıbn 50n Alman hücuın;;ı, aksüliımellcr dcl:ı.yısile biz içtin&· Blrhakeme tevclb etmektedir. Blrha. 
~ llle\"Ulerlııin J;Ul et l lll.ınıııd:ı go hı ld.? .. m ve müın.kiin '.>lan bu hiıdi • kem, tabii bir mUstahkem mevzi o • 
~o :ilse ı.anlı çarpı ır.:ılarb bnş · eclerin ilımaıl \.<:ya kıı.yıts17Jık yü - lup buradan Almruı malzeme kollan· 
"- bulunulor. Alnı !lbr u ttııılıiğü zünden tekerrllr etmemes:ni tsnır- na hOcum edip onıan <bo7.guna uğrat. 
~ ~illa' için roı. ~ hanıll'ler in istiyoruz. Bununla beraber ht;r mak mUmkUndUr. Keza Blrhakcmdcn 
lı~Ptnııı. m \l,llntl hadisenin nyrı ayn tetkiki. netice. kıırş ıtnarruı.:lar yapmak imkAnı da 
ı\~Jnlşlerdlr. lwrl ı lı:ıb ı:ıinde nnl:unlmışt.ır k'i. 5imıliye ka • vardır. Çoğu Alaaıılı general l{önJhln 
~ r:l.ır Shnshıa-1 ı dar lsve~ lizerinde knı:ıten hiçbir emri altında HUr Fransızlardan mu • 
ta re !{adar J1ll,l t , rı '•' \Jm:ın yalnnc:ı uça'> uçmamn;tır. Bu, ls- rekkep olan mUdafilcr şimdiye kadar 
~)tltt>krlnlıı ı; brl ngır urcttr d<.:ğ. vcç Uzer nele UÇU}l bomb:ı at.mtŞ o. lngiliz zu·hlı birllklerlnin 6 hücum 
~te olduJ.l:ırı sL~ ı nm ktcl di. AL ınrı Jn.gillz uçs.'k l:ı.n için olduğu ka yapmasına. yardımda. bulunmu§lar ve 
\lacı l<'bllğ-1 Sha topol uıılınde yupıl:ııı 1.for tweçlc bazı vel'leri makineli Romel tar&f:ndıın yapılmakta olan hU 
\ euı muharebeler mı~ıııd. \e h:ı. tUfe.lı,: ate~ine tutmuş olan A:lmen cumu zaptetmeğa devam ctml§Jcrdlr. 
, " kQ\;\ tlerJııln tl lrll •"rdınıı bll. "al•l::ırı ı01•in de do"rıı<lıır U ı •eaıncı "" . u~ • ..,.. "' · çuş a• Alman generali Blrluıkenıe taarruz 

c ~on lü;Uhkı mbrm it> gı'\'lrıı· ıın <;oğunu son zamnnlarcln giLtikM için ltullandığI to.nk1nnn pike bombar 
bUıılnc nıunun hC"t ita ıl olu u~hır. ı;e fazfalaş:ın Stokho1nı.l>:giltere \'e dnnan tayyarelerinin ve bataryaların 
clt- <:eııhc~cn Pm\d ı g. zc·tl'Sııır gl • Norvec-l"'inliincltyn :ırası posta ve sayı.sını artbnnl§br. Sa.hlldcn takrl • 
ll!ı ıı 1 ~r tdgmftn AJ .. n Shıısto. yolcu nakliyatı teşkil ettiğinden ben 6 kilometre uzakta muharebe lblr 
~la har,.. talnl.} km\ b~nları meşru ndcletmek icabeder. yayla olan Blrhakem müstahkem 
r, /e clcnım ettl .ı rl ı Uç-ıksavnr bat.ııryala.nmıza e-.imdi mcvldlni dört ta.raftan kugatan ~l. 
ı.1ız. tın hUcumıarı mu\ f daha .slrih emirler verilm!ştir. Ea • maynlarlıı doludur. Ortalık kararır 

lluı.tt•rı ı;o~lenn1 l•t •-ryala 0 lk" "ht t · 
\tın " ~ rnnız ı vnce ar a esı a. knrarnuız 1'.uvvetll müfreı.eıer, çıkı~. 

a nıı t bllJI llım n c;accldar ve Ş!lyct UQQk layin ı:dil - ıar yıuı.prıılc RomelJD lca.filclerine hll· 
l:.ı ru Jnıta c r lan ı:d · ı ıe,-zJı mu • miş olan yolu fa.kip etmemekte <le cum ediyorlar. Bomba toplnrlle sflAh.. 
ı ~ b ''rde S har.irn ıd ı.ı G hazinııın vum oderae hıı!'diki ate~ açncak\a~ ıı Kltty.Havk İngiliz uçaklarlle av 
([ııJ 4 r 488 dli man tanı. ııı tahrip e- dır kl lldat 
L '4Qlıb.ııı lılldi~. ktndlr. \ oll. of c~p • • u~a arı m aaya işUrak elınekte. 
., • ... • Hnnson sözlerini şöyle lbltinniş • dlrler. 

lılııcıc nu l:ırın bir kuprll ba~ına lir: t 
~!\ hn"tır•ı toplu hllcnnılar Alınını. H-n.•-· --•- '..ııü • )"··· Kahire, 11 ( A.A.)- mpara· 
""· ~ ., b uı~• meı~ " şmestne uz.um torluk u<;ak filoları, kara kuvvet_ 
~t ~1'".ıfmclıuı ıurılını::;tır. Bıırndn dıı ~oktıır. 1sveç a.razlsin~ tecıwü.z 'kas lerini ya.kından desteikliyerek Bi· 

tank t.ılırlp uUJml tir, tıyle giımey;e teşebbüs oo;cer-o- rlilhakemdeki mihver. t.oplulukla_ 
~~t·oNLAmN ı>E~ız lan y:ı.'lxurnı h:ı.W: ~v-:et]enn; kar-~ nnı bombalamrşlardır Rom· 
ı-en 4\nf,nmsı 11.\KMND.\ :k:hal ve iteeı.rlı bir ateŞ açı~ inel'in top mevzieri çok . tesirli 

.ı LlGt: Stokholm, 11 (A.A.) _ Dlllı ge ~tte bombalanrnrştır. Pılotlar, 
P aı>fııı ınnıunı: l<nrı:ırı;- hının radyo 1 .. . d U"'"" .,..,,,,, .. ,:r duşman uçaksavar topçusuna 

3 pıl'ııı tcbU 1 J ce sı.-eı: uzenn e ,,..... J.....,..... 11.: h · -!.'I __ ,~ 
1 ıı. "P°'1 deniz blrl1k.. _ 1n u· le •t oldug·u _L-,., !LUÇ. e emnnyet veıımt:Uen ~ a. ı 'lııın Alru;l.nd:ı n Hnrbura ,.e A. uçagın g ız re ru ~ cak uçuşlarla taamızlar ya:pmak-

~ ~ n d::ılarıııa 11 r,ı .ı.~ h~zlmnd:ı öğrenilmiştir. Bu ~çak ~}marka ta, dü.~n müret.tebatiyle top 
"I ha ı.ıo taarruz 1 ~ ptıJ,farını bil • ile tsvoç ve Ha.;lsıngforg ıle 1sveç I akl. k~-' 

1
-

" l'rtı ı&..· iktAr •tnatrslı m.a\•n arma, n ıye .~ı.cuarma ve ana · 
ı. kt dlr. Telıl 7 1 zlnında ordu arasms. uır m mı • zenle j]rolJarmaı ...... ~ • .;.ıı..I ..ı--
'lı\' ex_ dölcn~'~tlir. tsve" mavn. tarayıcı 

8 
'<VA ,...,.. nU<ın a.. 

h. tlı rllo •1•1 1 1 il 1 ;) upan Ja - "' ~ f""" ,..,,ak ... adrrar 1 
"" 'J • b "-h MÇo.kto.n itı.öa • ~ .,,.-•• ·~ o 

'I'okyo, 11 (A.A.) - Jllpon siyasi 
ınahfillerlnde bellrUldiğine göre .Ale· 
8iyen adalarındaki Uıtlerln işgaU nü. 
ticesinde Bırle§ik Aınerlknnm ilk mU. 
dııfaıı hatlı yıkUml§tır. Bu yıkılı§m 

:Slrle§ık .Amerika atratejisinln altOst 
olmıısı maııasına geldiği söyleniyor. 
Taarruzun <!e\'amı, ve §iman Amerika 
kuvvetlerinin uğradıklan kRYJPlar, 
Vll§!ngtonun bu Uslcrl verdiği çok 
büyUk ehemmiyeti i.slxıt etınektcdir. 
Japonya, kaYJPlıı.nı uğ"nyacak dahi 
olsa, ~de ettiği mul'affQk1ycttcn çok 
memnun olması iktlzıı. eder. Bilhassa 
Birleşik Amerikanın Japonya §imaıy: 
ne akmıar yapması imkAnlannın mı.~ 
volduğu gözönUne getirlllrse, bu mem 
nunlyet daha yerinde olur. 

Va§irıgtun, 1 l ( A.A.J- Bahri· 
ye .nazırlığı sözcüsU, Alesyan üs_ 
lcrınin işgal edildiğini iddia eden 
mihver radyolannın neşriyatı 
hakkında sorulan lbir suale şu 
cevnbr vermiştir: 

.AJaska'nm lherha~i :bir yerin· 
de Japonların bulunduğuna dair 
hiçbir lhaber.imw. ~ur. Her_ 
halde meskfuı ıveya kalabalık 
çevrelerimizden lhigbiıi isteniJ· 

miye.n ziyaretçiler tarafından 
taciz edibernişt.ir. 1 

Hamamda yı/uıntlıktan •onra 

Giderken 40 kilo 
sabun çaldı 

Galntad:ı Necatibey caddesinde 
Hacımemi sokağında ()tuıfın 1!eh. 
met admdıı birisi, c~lki gece 
Mercanda Örilciiler hamnmrndcı. yı. 
bnıllken 40 kilo sabun çalınış, ka
çaıiten yakab.nmıştır. 

:M~hmedin ilzeri arnndığı zaman 
1 gram da eroin bulunmuş, adliye. 
ye ver.lmi,tir. 

l:ı ıı d nlz kıın eti rlıı!n !\I !il~ 00 ad:ı. genn.en u ı;n:.,.. ,...... Bo.sto ti · çald ttı'kl 
' tınaa blrÇOlC Anı rll n ın \"Lllerlnl rt"n anıştırmalara ba§Jamrşlar ve n pı" u ar, a arı Piyasadan mal toplayanlar 

her akşam 
(Baş tarafı 1 uclde) 1 

d ha ~ık sık tekrar edilme hıc nıb. 
&ah. bir dereceytı vannı tu. Al • 
manyanm Ustline ~lmcllkllt'rdcn d:ı. 
ha ağır bombal:ınn atilinası muhte
meldir. Bir buncılık nıütdıas ts1 

uı;ak hUcumlıt.n ·hakkında su lza • 
hatı ,·eriyor: 

Bir gece Alm:uıya üzerine 3000 
uçak 9e\ kedilmek istenirc;e bir u. 
~k meydanmdan iki :filo ha\--alan. 
tnl'k ı:-arUle 100 elen fazla meydana 
lüzum vardır. Fakat. hu blivük bir 
mc"SeJe ~kil etmez. IA~kaster, 
HaHfoks. Sterffng tlpinde <lört 
ınot.örlli ta~-yarelerde 7 tayfa, 2 
motfülü \'alllngl~nlarda beş tayfa 
bohıııur. Deınek ki .S0.000 0~3k için 
18.00B pilot \ 'e tayfaya lüzum hi!I. 
J'Cdllecektir. A~rır bonıbardrman 
uçaklanm harekete getlmtek için 
ha\'lıla.nan 1000 kişiye mukabil 
:yerde hizmet hususunda en az 2 bin 
kf~ll'e ihttya~ \"ardır. Onun için 
böyJ~ bHyüJc ve ~rr bombardıman 
fil<>!'Unu uçannak 360.000.400.800 
Jr.İ§inln taalyetlne '-lbdır. Karan
hğm biıtiç sa~ iııhbıar ettiği 
ba yaz geceleriııde 3000 &in' n. 
s;alda meşgul olabiJıınek mna!MM 

bir vazife teşkil eder. ÇUnklt mey,. 
danJardakf Jconüol zabltlerinln u
çnklıınn tam \"llktinde hedef tiEe.. 
rine \'armalarının ht'Sahı (ok zor. 
lıir me eledir. ilk 7.8!JWllar 4 mo. 
törlii büyük :tnyyareter kullanrT • 
kt:n bunlann sayılan azdı. Jl'almt 
"İttikçe 11rttı, 8000 uçak h~lc 
bfr ~e<'.ede ı;imdi Almanya üzerine 
·500 tonilatolulı yiUcsek infilAk 
,.e :rangın bomb:m ablabillr. Al
manlann en cıiddetli ruunlarda nf. 
giltereye atmıo; olduktan bomba 
ağırlıı;m1n 600 tonu gC!'menıl.ı ol • 
doğu dli<iÜnÜfüNe bunun ne müt • 
hi' hir n.kam oldu~ tAkdil' edi • 
lehi lir. 

tul"duldarmı 'e bu ç 'liredckt dUş. snt 11e kadar be§ mayn bulnuı • bombaların duşm~ ~ tqpçusu .'!e 
ltıaıı deniz; tnk'l~elcrin • uJ{ır haJ;arbr alrdrr. Bundaıı cvvelld hiidlsek--rı'l.e ~~~ •. taş;tlat:J ~üı.ennd~Jdmr 
;erd!kterlııl JUhc etmcı.t{dlr. .Japon nek nadir olarak bir taneden fazla ~~ go~üşleroır. Tayyarcle.~, 
1"'\vetıerı bir uc:ıı. gcıuısı tuı3 ııcı11115 may.n bu:lunmuştu. Hunrlan dolay; usl7rıne donıne1C 'üzere bedef u_ 
('p '<o kt>ı.a bir uçak cc-mblle bir knı bu son 1hi1·liı;e rlnha ehemmiyetli zer;ndenıkaynl~tkları sırada yan· 
~.ı<lrtt'rl hl!SSm uğrnmıştır. ıs.; ur:ııı; eayılnmk icabedr>r. Danimarka ile g-rn 8:" ç ~ıştrr· Bu tayyareler 
"lll!rJııe dwım nıl tır. Telıllğ Alesı. tsveç :ırncımd:ı ft"ribot servisi yeni s:ıyesınde, Almanların baş]amak 

(Baş tarafı 1 h<'İde) 

ra.k bütün malları toplamakta 'e 
bunhırr gizli lbir ele havale <.>el<'_ 
rek stok halinde saklanma.sına 
vardım etmekte ol<luklarr görül· 
müştür. 

1:ık klS:ı birt:ıkım mali'ıma.t kt. 
uı;ıtk hiicnmlarının lranşıklığt. zor
luğu \'e cleh,eU hakkmlla bh:e bir 
fikir Yerebilir. 

)eıı bir e.onrn ı-.~a"r "-tıı ,.__,,lmi.,tir. üzere olan taamızu VRrıdn kal_ lldııtarıııd.-ı, harcı. tın dt•\,1111 etti· "" - ... "" '-"Uı .. t J-

~ ~~ "il blldirm kte(Ur. Jupoıı tebliği ?llld <>-
~ay adar ctra1rııı1a twh rı 9900 toııı. Şark cephesinde Al 

1
---

.~oıu" .ııtrepı ıııırınt1:uı btr 'e man 8 IDllDID 
tı tııet ınıfınd!ın dl.,t r ı ir Amt•rlknn (B&ı; tarafı 1 ncide) blldlrdlAlae gAre 
~lt gomıslnln b:ıtırıldı!:mı \e 120 o. Almanlar Slvastopol ccpbeslnde 1 • 9 U 
~ lerlediklertnı bildirmektedirler. Bura. 
llltntı dti UrUJdü -<'inü il \l' etmet.te • da vazıyet ciddildlr. R~ • 1 
~11'

0

E l'.ARDllU: Alman radyosu Slvastopolun dünya us ar gaz 

llCSJ<~YlX CAHtT \ ' LC1l1ıı· 

Plaj hırsızları 
faaliyete başladı 

~ 

DONYA=- -~-~ 
DONOYOR 

Olümünden ıonra terfi 
ede ngeneral 

Amerikan ayan meclisi bir ö· 
iüy.ü !ko~ral tayin etmiştir. 

Ölümünden sonra korgeneral 
rütıbeısine nail oJaıı lbu zat Bllli.. 
miçel isminde birisidir. Vaktiy
le kendisini gô1xJeiı düşüren se
bepler )'Üiiinıden ölümünden son 
ra bu şerefli rütbeyi almıştır, -

Miçel tayyareciliğe itimat cdi 
yordu. Ve bu itimadını ço1{ 
mutlak bir surette ileriye götür. 
müştü. 

1889 da doğmuş olan Miçel, 
Mak Artüııün lbabasmın kuman· 
dası altında Filipin ordusunda 
çalı~Iştı. Büyuk harpte de Ma-
reşal Petenin kurmayında bulu.. 
nuyordu. 

Harpten evvel Amer.ikan aske· 
ri tayyareciliğinin en ileri telen 
simalanndan birniydi. Harpten 
sonra da lbu Uo<Yurda rnUcadele 
etti. Miçel tayyareciliğin yalnız 
bir lkeşif sili:bı değil aynı za. 
mandaı bir harp silMı 1 olduğunu 
iddia ediyordu. 

Askeri maikaı.'nlar MJçelf n bu 
fikrine istirak etmiyorlardı. Mi_ 
çel 1921 de bu !hususta bir tec· 
rube yapmak müsaıı.cksini istedi 
Tayyarelerle gemilere hakiki bi; 
hücunı ~aptı, Amerika ibükilmeti 
bu tcıcriibenin yaprlması için 
·Versay mua:h.edesiyle Amerikalı
lara bırakılanış iki eski Alman 
gemi ini tahsis etti. Tayyareler 
vazik!erindc muvaffak oldular 
iki gemi battı. ' 

Fakat lbu tecrübe Amerikalılan 
ik1;1& etmiye kafi gelmedi. Yalnız 
MıçeJi susturmak ve hatırını 
kırı;naınak için tümgeneral ıilt_ 
besıyle Amerikan !hava ordusu 
kunnaıy baŞkanhğına getirildi. 
Bu tedbir neticeyi vermemişti. 
Zira MiçeJ fikrini daha jyi yay
mak mevkiinden istifnde etmeyi 
bilen bir adamdı. Derhal kaseme 
sarıldı, Tayyarecilik lelıiQde ya· 
zılar ~87J.'iı ve bu arada amirleri
nin yeni ordudan ve askerlikten 
hiçbir şey anlamadıklarından acı 
acı şikayet etti. Ve bu yümen u_ 
zak bir Amerikan eyaletine nef· 
yedildi. 

9tııe .)<'Diden İngiliz ''" Amerlknn =~~uvveuı kalesi olduğunu söy . h b• 
:Plstndan t.ırçol{ ııı;aldıır glUlği tt · l\loııko\n, ll (A.A.) _ SOvyet geoe ar ıne 
1 l:,ı bllulrilnıcktcdlr. nıı ,Jupon şehir yarısı tebliği ekinde deniliyor ki: h 1 
ıııtf?ıc \·e d'>f;'ll Çfndl'ki it ' alanları. Katinin cephe.sının bir kesimJnde azır anıyor 
lı tııııen ele g~lrme~c !:lllısan Japon hareket yapan I<:ızılordu topçusunun 
ıt~\\etıerinc luırşı ynııılnc_uk hava t~ı. bir birliği bir ay zarfmda 18 :h&van R 
•tıı •- ıı· us generalleri Alman ~ ... naa bir bıı bıngı~ !i1\.)ıl:ıb ır. topu ootaryı\..'Wlı, 37 ınltralyöı.:ü , 3 

Ilı Ottava konfcrnn ıııda Çin blıincl tanksı!Var topunu suaturnıuş, ıa Blok taarruzunu durduramayınca 

Bu lhal bilhassa \herhangi bir 
ticari müesseseye ıg-clen A>azı 
masnuat ve ithalat eşyası üzerin· 
de lkendini !hissettirmektedir Bu 
gibi vaziyetlerde satıcı. malı 
satmadığı için satıştan imtina 
töhmeti altında ka.Jmaktadır Sa 
tıncada, lbir iki saat iİçinde 

0

mat: 
!ar, müstehlikc değil. muhtekir_ 
lerin gizli stok deposuna git. 
mektedir. Alfilcadar]ar bu husus_ 
ta yaptırmakta oldukları tetkik 
!eri bitirmek üzeredirler f*rok 
vilayet ve gerek bölge i~ı;ıe mii · 
dürlüğü bu hususta ~iddetli tc-ı· 
birler almakta.dırlar. 

Merbam Şeref ı.. lltıııııı:ı ı gC'llı-ml 'i<'n on günlerde havz, lG zırhlı zeminlik tahrip etıni§ gaz kullanacaklarmı§ ! 
\ 

11
de .)Pnl tıa\ıı alnnlıın luprdığrnı takriben 50 Alman öldUrnıU§tUr. B~ (Bao;; tarafı 1 nclde) 

•·& burn'-rd3n Tok"o \C dlg~nr ·•apon h sı d .Ber.lhı. il (A.A.J - D.U.B. ajanın 13 Hazhıın cumartesi gUnU gn· 
"""' ... ,, <~ " haber • .Kalioin cep e n eki aavl\~Ja. t · ' 
ı. «.ırlerfnln bombsl:ınm:ı 1 ıçlıı uçııl>. fU malQmıı.tı veriyor: Bir müddetten· ze ecı. muallim ve ,por<.'U Bc~ik • 
~ttll hamlannı:ısının ı.olo;, olal'ıtf"ını rın şiddetini gÖStcrmektedlr. beri Sovyetler faallyetlc gu harbine taşlı Şerefin ölümünün 9 uncu yıl 
~~ı:nıı • fakat uı;ak ckıılldlfinl lllh·e Londra, 11 ( A,A.) - Sivas_ hazırlanıyorlar. Esir edilen teğmen dönümüdür. Hayatında tok geniş 
.. 111,u. t.opol'un dı m~dafaa hatlarına Levkof deml§t1r ki: ''Resmen yatnu: bir kfitleye ,kendini sevdirmiş. te • 

Sultanahmette oturan Hasan adın. 
da birisi, dllD lo"Joryada banyo yapar
ken, soyunduğu ka blnesine, gene Sut. 
tanahmette oturan Ahmet Uçak adın 
da iblrisi girml§ ve elbisesinin cebin. 
deki 35 lirasını çalml§t1r. 

Hrr.ııız kabineden çıkıp kaçark~ 
g-örülerck yakalanmıf, paralar cebin. 
de bulunarak adliyeye verllml§Ur. 

Sal Ahad din Enis öldü 
(Ba5 tarafı l ncide) 

>·et ve Son Posta gazetelerinde yazı 

nılidUrıUgllnden muıınhhihllğe kadar 
muhtelif vazifeler görmüş, aynı za. 
manda geni§ a!Aka topla.yan bla çok 
romanlar yazını§ olan SalAhnddin E. 
nis geçen nesııo en rçallst romancı. 
sıydr. Bilhassa "ZnnlyeJcr,, romanı 
ne ytlksek kudretini gösterml~ ve 
haklı bir şöhret ve a!Aka toplamı§tı. 

Fakat Miçeli ölümden başka 
vasıta ile sustunnıya imldin yok
tur. :Nefyedildiği yerden de hG.. 
cwrJanna devam etti, Amerika· 
n.~ İJ-'.İ müdafaa edilmediğini 
soyledı, tayyarenin müstakbel 
harplerin en kuvvetli silahı oldu
ğunu, müstakbel zaf erfoıin tay_ 
yareye bağlr olduğunu acı acı 
anlattı. Bu neşriyata Amerika 
bıle tahammül edemedi. Miçelı 
amirleri~ hürmetsizlik ve as1re 
ri disipJine ay'kın !hareket suçuy. 
la harp divanına :verdi. 

Miçel harp divanr tarafından 
mahl."fun edilmedi fakat buna 
rağmen tekaütlilğünü istedi ,>e 
tekaüt oldu. Eski tümgeneral 
1936 da bütün Amerikan ordusu 
mensupları tarafmdını kötü bir 
gözle görüldüğü halde öldü 

\ girdiklerine dnır~ ~mani.ar tara- rnnda!a.a tedbirlerinden bahsedfllyor. miz ve dürüst nhlakı, çnlr.:ıknnhğı 
1/GosLAV ımAı.ı l'lTV\X fındnn ileri süriilcn ıddalara sa d:ı, Sovyet Rusyada gaz harbi fçin ve blitün bunların tistunde yüksek 
t l! \LININ l'EGEM lLE Moskova radyosu ce\•a:p olarak bUyıtk hazırlık yapılmnktadrr... inı:ı~nhğı ile hatır:ımm obedileştir-
\'l.ı,:1'ı'ECEK b'·t·· h .. tunların ımuvaffakıyct_ Esir edilen dl""er blr t:elh..en de de. mıs olan merhum Şeref Beşiktaş 
h.. u un uc ••dafil b 5•u 

~ ""~sıı Sk{lÇ gn~ctesl 1·ugoslnvyıı le püskürtüldüğün~. ve mu ~ ~· nıl§tir kJ: "Uzun zaman genelkurmay kulUbUnll bugil!ıktl lınli:ıe getlr .. 
l\tı Plyer ne HPlenkr l•r h Çorçıın rin sık sık !karşı hucuma ge<_;tik. da çalıştım. Rus generalleri .Alman melde en kuvvetli fi.mil olmu~. Sc• 

~ ~· nı prcn es AlcJ.snııdnı nrnsmd.ı ferini söylemektedir, · . UE'rleYf§inı tamamen durdurmağn ım. nekrce çaJıqarnk !kulUbe Şeref stn· 
ltı.ı\1\-etn bir dostluk du.Hru,;ıı oldu~. General Von Manstein , piyad.:: k!Ji olrnadıtuıa kanaat getlrml§lt'rdlr dmr temin efmi-, ıleğerli bir ida • 
bıı Uğrenmcktcdlr. Premw zo lıı m • vi, tankları ve uçakları şidde~ı Bunun için en bUyUk ço.rcye ba~ vu. reci ve hakemdi 
~- Harpten sonra u.ı inin e,·ıcn • bir hücuma sürmekte devam edı_ rulacaktır.,. Cumartesi günU me-rhumun kab-
ltı~t rl mUmkUn obe ğı \C bunun l·u. vor. En son defa 12 Alınan ta!l· R k d ri basında bir ihtifal yapılacak ve 
lb.. ı . a ı an zehirlenenler - . l kt n ... u. ~staııla Yagoslı\\ n~, blrlPSt ren kı tahrip edilmiş ve 10 tank yo_ hatırasr taziz o unaca ır. ;uc~ • 

~ scbcbUo Oıncmıı &l.)a"lı lılr ol:.ı.) lunu şaşırmıştır Son birkaç gün hakkında tahkikat tnş kulUbUnün buna ait tebliğ,, a.. 
~etını nlacağı nnılmal t.ıclır. zarfında 29 düşınantayyaresi Knrtal Maltepesindeki :rakıdan ş'lğıd:ıdrr: 
-------------ıdüşürülmüş, hava sava.:ıJan esna· zehirlenme bidisesi, hcnUz morg Besiktaş Gençlik KulübU Baş.

Halk da ... gıtma B"ırlikleri smdn 16 tayyare hasara ugra-tıı_ raporl:m alı:nm:ı.mış olduğundan kanllğnıa: 
csrarengizliğlıı.j muhafaza etmek. KuHlbilmUzün \,ilkselm~lndc en mış, 20 tavvarc de verde tahrip 

t (Da tnrnfı 1 nclde} edilmiştir. tedir. liyük amil olan sevgili arkadaşı-
~dir. Bu husustaki karar bugiin• Tahkikatı OS:didar mUddciumu - ı .. rr merhum Şereim ölilmUnün 9 

1
dc verilecektir. mis.i lı.ret ile Kartal jandarnı uncu yıtdönUmü mün..'lSebetite 13 
tn nıuvnfık eklin ~!kamet. ZAYİ - Emniyet mUdtirlOğU 4 neti ikomutanı y:ı.pmaktndırlar. D!ğc lfozirnıı cumartesi giinil saat 14,30 
~~z vaziyette buhuı:ın bilhassa şubeden aıdığım 31/39072 numaralı taraftan Kartal hfüd\mct tabii da Şe~ef atadyoımu kat'§ısındak: 
ı.e.ııiz \lzerindelti teknelerde yatıp ikamet tczkcrt'ml zayi l'tUm. Yenisi. Ati Rızanın vaka yerine geç gitti Yahya efendi ':tabrlslımmda meze. 
k::lltnnlarm temmuz m._c:ınn kndar ni alacağımdruı eskisinin hUknıU yok. ğine dair yapılan ihbarın aslı ol . rı b!l!'}tndalti iht~falc onu sevenle ,. 
~Cmehnl jkametgah:ı rııptcdil • tur. .., mıviığr anlaşıltnIŞlır. Doktor, ken• rin ve aza.ı:wznı l§tirAk etmelerini 
~eleıi olacat'llld3 ittlfnk edilmek- Kumkapı - IAleıı <'addesJ « dine haber verildikten 20 dakika , rica ve azala.rın saat 14 de Şeref 
Cd.ir. Yalnız btmun tatbikr bir numarada. 8 ilncü kat. llaclt eonra vakı. ma.h3Jlinde haztr bu • ı stadında to,P.b.nm.alannı rica. ~e-
~ 'Ji milskUl.BÖ.r!i!Jll~ktedir,1 , ..:..__l'eb!le '1..~B I • - . . !i;.JJ 

SalAhaddin F.nls neşriyat liayatrnn 
1 l YB§ında, 1ken ba§lamıı, ilk yazısını 
Konyada !;ıkan Anadolu gazet.esinde 
ne_şretmi§tır. İlk romanı olıın "NerJ· 
man,.ı 17 ya§mda yazını§, 20 ya,md& 
kitap palinde çıkarmrıtır. Zanlyf!ler, 
~ra, Cehennem yolculan, orta malı, 
Ayarı bozuklar ve Endam aynası adlı 
romnnlan vardır. Gazeteclllk hayau. 
na 328 de •'Tanin,,c girmekle başla. 
ntl§tır. J.llltarekt'dc ''Kaplan,. isimli 
bir mecmua çıkarınıg, fakat snn11Uriln 
tazyiki ile kapatxnağa mcebuı olmuı. 
tur. 

1308 de .Antalyada doğan Saltiıad. 
din Enis emekli albay Ahmet Eminin 
oğludur. Hukuk fakuıtesinden mezun 
olan merhum aynı zamanda devlet 
denleyollan ne§rl)'&t ,efU#lnt de ID\L 

Bugüniln hadiseleri generalin 
baıklı olduğunu i.c;bat etti - . 

Fa.ulye İ.ıe ekmek kartı 
çaldılar! 

Fani, Levl ve Pepo admda Uç mu. 
stni ı:ocuğu, evvelki gece, Kasım 

pqaad HUseyinln dUkkftnma kepenk. 
len kmp girml !er ve bir hayli :fuul. 
ye ile ekmek knrllan çalrıu:lardır. 

ırnC'ük hır~r.ıar sırtıannda çuvalla 
kaç:ırkcn yakalanmışlar, suçlarını iti. 
raf' ederek ndllyeyc teslim olunmu§ • 
lardır. 

Balya teli dağıtdacalı 
vatfakiyetle ita etmekteydi. VilAyet emrine ı:s ton balya teli w.. 

KederH a!Jealne ve bOtlln doılıUanna ı rihnl§tir, Bu teller, balyalarda kulla. 
en derin tazlyetlerlmisl aıunar Jfüye nılmak Uzerc ot sahiplerine ve diğer 

A{l\Ja.IM .-.ıt,Aill* ., ........ --~· 



Mez r ktaki a em 
- Dağıtma birliklerinin kurulması münasebetile -

DUNYAYI yıkan ve milyonlarca insanı ateş ve kan seL 
ıcrı içinde boğan A\TUpa harbinin serpintilerı savaşın 

•. şıruıa kalan ulusıarı da epey sarstı. lstihUik ve istihsal du_ı 
. umları darl~tı. Bınalmn yiyecek ve giyecek maddeleri a
zıı.ldı, bazıları. pılıyı, pırtıyı toplayıp kayboldu. Nereye gitti· 
ıeı ? •• Nerede buiunuyorlar? .• Hangi ardiyede, hangi bodrum· 
da, hııngı malızende sinmi§ler, meydana çıkmak için "eşref 
eaat'' bcldıyQrlar? .. Allah bilir. 

Hiıkümet, malların eks.diğini, eksildikçede pahalan_ 
.iıklannı. gorunce, bu eksilme ve yüksemeğe çareler bulma1ya 
başıadı. vurguncuyu mahkemeye verdi, dükkanlarını kapadı. 
.::;Orgun.o yoHadı. Pahalılaşan maddelerı 1ıcuzlatmıya çalıştı , 
bazı madde ere el koydu, bunları halka dağıtu. Piyasada is
tcdıgini bulam·yan, bulsa da alMıya maddi kudreti olmıyan 
kim~elert tevzıat yaptı. Velhasıl, haıka sıkıntı çektirmemek 
içın li..zım gelenlerı yaptı, bir taraftan da incelemeler yaparak. 
~ daha geniş ölçüde ayarlarnıya çalışıyor. 

Mahallelerde kurulan (dağıtma birlikleri) de bu çalışma... 
arın guz ·i ve önemli bir mahsulüdür. Hükümetçe yapıl~ 
dağıtma araan ve iase tertiplerinden istifade alebilmck için 
bu birliklere girmek Hizımdır. Halkın, sevine sevine, birliklere 
~ırccek:eıinde şUphe yoktur. 

Bu kadarı kıüı mi? •• Daha birtakım tedbirler aJmak la· 
zam degıl mı? .. Elbette lazım. Hatta elzem. HükCtmetimizin 
daha başka tedbirler n acağına, yiyecek, içecek i§lerini o:aha 
esaslı bır surette halledeceğine şüphemiz ~tur. 

'felüşa düşıneğe lilzuro yok. Bekliyeıirn. Gün doğmadan 
ıneşimcı §Cbden neler doğar. 

Akşamcılardan biri, bir ~tin Topkapı meza~lığınn dalar, 
şöyle bir köşeye çekilir, belinden okkalığ1 çrkanp başlar çak_ 
mağa. Rakı bitinceye kadar akşam da olur, ortalık kararır. 
Göz kapakları ağırlaşır, sızmak alfl.metleri ~lar, şöyle etra· 
frna bakar, gfü:Unc bir lahd ilişir, kapağı kaldınr, içine girer, 
yatar. , 

Neden sonra uyanır. Bakar ki rakının hm geçmiş, fakat 
ağzı çiriş çanağı gibi. Ellerini gözlerinin üstünden geçirir, 
ba§mı <;ıkarır, bir de bakar ki, meclis kunılınuş, mezeler, rakı
ıar t~lann üzerine konulmuş, mezar ta.§mm oyuk yerine zey_ 
tin salatası yapılmış, mumlar dikilmiş, rakı şioe}eri U>prağa 
yatırılmış, bıri bağlama çalıyor, iki kadm da göbek çalkayıp 
duruyorlar. Birkaç asker de çakıyorlar. 

Keyflerıni kaçırmak istemez, kendi kendine: 
- Varsın, eğlensinler .. - der - Elimi uzataynn, Elbette 

bir kadeh verirler. 
Elini ur.atır, •. Vay sen.misin uzatan... Kadınlar, çığlığı 

basar, neferler tel~lanır, bağlamacı sazını fırlatır, rakı 3işe· 
lerinl, mezeleri bırakıp: 

- Hortlak çıkıyor! 
,piy.crek, tabanı kaldorm kosmnj!a başlarlar. Bunun Uzcr~

ııe bızim akşamcı, mezardan çıkar, sofranın başına geçer, şı_ 
şelerdcn birini nlır, d'ker, peynirden meze alır. yemişlerden 
ı$İmlenir. Birinci şişeyi tnmamlayınca, ikincisne el atar, onu 
da hakiuı. Mwnlnrı "Söndürmeğe çalışırken, taşların üstünde 
br kese göztine ılişir, açar, bakar, para oolu, kenarda bir de 
bıçak, birkaç vaket tUtün crörür. keseyi oobine indirir, bıçağı 
beline sokar. Bağlamayı eline alır: 

- Allaha sükür! 
Dıyerck tekrar lahde girer, sızar, 

Gelirse böyle gelsin adamın ayağına devlet! 

LARDRI 

!lir ayya§ hatırtaraını yaz.dı I naroettığı ıçi!1 Or~:1sız tabiiyeti· 
Holivutta bir aktörün neşretti_ ne kabul edılmiştır. Albayının 

ği hatırat bir çok akisler uyan· k~aatine g?r~ Cim Gcrnld ekse
dırmıştrr Bu hatıratı yazan Ho- rısı çok lçkı ıçen bu alayların 
livudun ·tanınmış yıidzlarndan gece gündtiz körkütük gezen en 
biri değildir. Cim Gerald isminde büy~k ayynşıdır. Cim Gerald 
mütevazı bir Fransız aktörüdür. 190<:> de Kanadnda kovboydu. 
Aktör hatıralarını fransızca yaz.. Sonra Los Angelosdaı hayvan 
mış Rober Florey tarafından in· yetiştirdi, daha sonra cirkte pal_ 
gilizccye çevrilmiştir. Eğer Cim yanço oldu. Üç dırekli bir yelken 
Gerald'in §Öhreti Holivuda kn- gemisinde tayfa olarak bulundu 
dar gitmemiş bile olsaydı mace_ ı Meyhanelerde klarnet çaldı, Ar 
ralarln dolu hnyatı uzun bir ro· jantinde muz yetıştırdı, Harvda 
mana mevzu olabilırdı, Cenevre tal\.st şöförlüğü yaptı bir tivatro 
de doğmuş olan Cim Gerald 1914 kurarak Fransa.da turneye çıktı. 
den 1918 e kadar Fransız or_ sonra sinema yıldızı oldu. Şımdi 
dusunda yabancı Lejiyonlarda 53 yaşındadır. Hatratından çok 

• 31- v azan: NEZiHE MUHİDDİN 
koca 1stnnbul1 Se\'imll 5ehlr! Dıı. 
ö.aklarından tınlbine inen hazin bir 
titre)i le: 

- \"efn ız diynr! Diye mırıl.. 

daııdr. 
Dört yd koynunda ze\"klcriııi 

tat.lan gen~ :ıclunı oııimdi boynu bü. 
lıük aynlıı<:cen !\rknsmd~n ne bir 
clo"t ~i. ne ılc bir dıımla göz 
yaı;r ... 

r.ir nn şoföre es'cnlp (loktor 
Tarı~ \'edıı etmek 1 tcdi. Faknt 
~ene dcrhııl \'87."CÇti: 

- Doğru Iln) clnrpnsn. iskelesine 
• dfyc gic'lcN'ği yeri haber 'erdi, 

Tnrı~ı artı\, ne<lem•c bir ctert 
ortıır;., tclr kki cdcmi3' ordu. Onu 

goriln<'c' lmro bir \'ednhı "eı-emi -
,-.ıtelr, belkJ e 1. bini SÖ) Jiye
et-kti, TanWıl ince dtt<lnklıırında 
dolasan ıtbU htllım gözlerinin ö.. 

rıüne geldi. Onu da., o et.'ki arka
da ı da bu lıayıtMz ,.e koca ~ch
rin sisl~rine gömerelc ses iz. se • 
clasız aynlnıağ:t. hazin bir iç (C• 

k1'1le karar verdi. 
Ne olur, u direksiyondaki şo • 

förün yerinde Haydar olsaydı? 
Onnnla konu~ıqydı •• Ruhu bu Jm.. 
clar kırgın olanık t ta.nbulo ter • 
ketmlyecektl. Tesadüf bu teselli
yi de ondan esirgemişti. 

lstasyons geldiği zaman vakit 
pek daralma tı. Zaten hiraz <lüşU. 
necek ,11ıctc malik olmak istemi • 
yordu. On'l bUtUn hi lerlnılen sö-
1\iip koparan \'nzlfcye kar ı sada • 
lrnt"lzli!c korkusu hepsinden kov. 
\'et 1 İy(ll, 

Ayni trenin yolculan telftş n 
heyen.an içinde ,·ııgonlara yerle~ 

mc.c:< lt;!n acele ediyordu. Ferhadın 

ilABKEMELEBDE 
(Bs~tarnfı 2 ncide) 

- :reıc aıa, 20 lira yapalım. 
- Ya doğum ouı.srnfları için ne 

tnkll.lr edersiniz T 
A\,ıkat cok genrtı. Do~am ma"

rnfmı ne bitecekti. tş yalnız ebe 
'(larasile olcıa ney§e: 

- 80 Jira da onun irin koya • 
lım. 

Deminki Jhtiynr kadm, a:vukat 
"30" der demez. "hlli,, diye az 
k:ılclı kilçük dilini yutar,aktr. 

Haldm bu sefer taraflara dön.. 
<lli: 

- l\fohııkeme bıttt. SJz Kadri, 
çn<'Ub'tl her ay 10 Ura nafaka \'e .. 
l'ecekc;inlz. A~rnc:ı ~O llrıı. da d°" 
~m parası ödiyecek• iniz. 

Japon filo kuman· 
danı anlaııyor 

"Gemilerimiz gözün delemediği karanhk 
içinde ilerliyor. Okyans bomboş ... ,, 
Ertesı sabah çarpacağımız meçhul Akibetin 
tesirı altmda hepımızm sinırlerı gerilmışti - Paranın ehemmiyeti yok. Fa 

kat hcnim olmıyan bir c_:ocoğun 
sct:im pamo;mı ben \'erecef,rim. B~- ntım:AÇ SÖZ 
na canım yım~·or. ('.-0<'oğu kimbı· Amerika ile Japonya arasında, 

E!S'GİN DE~1ZDE 
Koyu, gozün delemediği bir ka.. 

rnnl ık var. lir klmc\en p<"ydahlndı. harp, 8 ilkkar.un 1941 de başladı. 
na oıözler dcliknnlının aırzındl\n Bu başlangıç bir hnrp ilam ile 

çıkar ~ıkmıız da ı:\'rnç kt7 boşan • uc~J. yeni usule uyularak. Jnpon 
eh. Hıckmklıırla. ağlıyordu: c.lcniz ve ha.va kuvvetlerinin bır 

_ Uillyo1', benim kendini !fCV • baskını ile vukua geldi. O güniin 
rllğiml blliyor. Renim avukat tu - Eabahı, Birle§ik dev1etler Aınert. 
tup kendimi müdafna e<teınıyece- kasmm Pasifik donanması, biritaç 
~mi ... iste bıınun foin hnnıı bu ha.. dokikn. içiade, Japon havacıları ve 
knrctıeıı ediyor. Bunun kin beni denızci•eri Uırafır.dan hıı.rbedcm:• 
bir bu~ "enedlr nı?rnc;tmyor. A: yecek bir hale gıotirildi ve Japon
\'aım1 çıı.tı~ icarlar bnğıryonım, lu ya da bu sayede, büyük cenup de· 
bu çocuk onunrlur. t~tersenlz kan. 1 nizi ile Hint Okyanusunda, iste • 
l:ll'mım tn.hlll ctt!dnız. ne yapar • diği gibi, at oyna.tmnya muvaffak 

Harp ::emilı>rimiz, drnlzin üze -
rinde ~ .:ıl alıyorlar. Ru iri çelik 
kütleler, karanlıkta, dal~alaım 
lieyfine göre ıml'8ılarak, sallallJL .. 
rıık, \'c yuvarlanarak gidiyorlar. 
Hu~ tarnrtan ıleniLe gömlildulıç.e 
lıir u parça ı yültseU~·or, ııhh 
kulelere ı;arı>tıktan sonra, güYer • 
teyi yıılı}"or ve 7.trh kaplamahı.r • 
ıian, birer şelale gibi uI.ıyor. 

l'ukand:J. direklerin tepesinde, 
ntibetr:iler, ell .. rinde diirbi.ln ka • 
ranlığr a.mşhrryorJar, Hiç, hiı,:blr o;:ınrz ynprnız! ol<lu. 

_ ;'\lohaJceme bitt!. Hayıll çrkm . . h t ·hı !)ey. Denizde, bir kikücük duman 
~~tık dış._eın, Karan knlt>mden öğ. 
rcnirııini7. 

Genç kn ~mcU dı<ıanda cılnir • 
den k:ıhlı:'l.halıırll\ glifüyonlu: 

- N:ıfa~c:ısı <la, doj;rum p.'l.rası 
<fa, her ~·vl kendisinin oloıun. HIQ 
bir Şef ist.emiyonım. Y:ılnr7. nü • 
fuoı k§ğıdına çO<'nğumun bahası ol 
'luji,o ya1ılsm, diye bağırıyordu. 
Nihsyet fazla tahnmmUI ecfeme(li 
\'e btr SITaYJ' r.ökerek havtldı. K11 

nrkadaşlıın kendi ine telaş içinde 
kolonya kok'1ıtrrlcen, delikanlı be· 
T!\~r gelen bir ari<adasma do~ 
elini "Mla.m !'ilen de,, ~ibilerden 
wllaya.r&k kolona girip dıı;an çıktı. 

NiHAT ŞAZI 

• .r\nkaradan bildirildiğine gC
'rc Eroaa kayır..hkamı Avni DUmcr, 
ı:nrl.ılen !Uzum üzerine ,. kD.let ~-
rıne R hnmı~t1r. 

* Bir tenunuz deııizcılik bayıcı. 
mıdır. Her yıl olduğu gibi, bu yıl 
ua bayram şehrimizde zengin bir 
programla kullanacaktır. Frogra • 
nım esaslarını tcsbit etmek üzere 
illin belediyede vali ve belediye 
re.isi Dr. Lütfi fürdann bn!!ka.nlı• 
ğı altmna bir kt>nılayon toplanmış 
ur. Komisyon, trıplııntılann11 de • 
•·am edecektir. 

* Bulgar..siandnn manga' körr.u 
ıU getirmek Uze:t> giden beş :no 
Hirden ikisi th.irı gelmiş ve Bulgıı• 
;·ittıı..,daıı 200 ton kömür getim1i~ . 
lir. 

\fnhruka.t ofisi Alemdağı, Ça
ta l<'a. Si'ivride yeni odun makta• 
lan bulmuştur. Bu m:ıktalarda. ya. 
kınd:ı faal(yetc gq;eceklir. 

• Bölge lnşe mUdilrlUğU, nafta • 
Un fiya+ıarını tetkik etürmckteöir. 
Naftalln bol olduğu hnlde gizli 
eat!~lnrda. kilosıınun 2 liraya ka • 
dar satıldığı c.nle.ŞJlmıştır. 

* l!kokullunn i"ntihanlan yarın 
bmanılanacaktır. Haziran devre • 
sinde lmtihanlaro Rekiz bin talebe 
ir:tlri.1~ ctroiP.tir. İkmal fmtilınnları 
ayın 2n sında yapılacaktır. 

%ra kazundı~ için b'r günUn 
-ıbalıından erte-si günün sabahı· 

na kadar m 0 yhane meyhane <lo_ 
taşmakla mcşgCıldUr. 

<la ancak biletini alııcak kadar 
kı!l& bir zamanı vanlı. Trenin Udn 
d hareket. kampanası bile vur • 
muştu ki birlnci me,·kl \'8goııuna 
girdi. Herk~ pencerelerin önUn • 
ı1e teşyi e<lenlerin !M>n veda !leli. 
nıına muknbele ederken Ferhat 
Jıir köşeye ı;eklllp bot ve kamn. 
lık t arnftald pencerenin önlinde 
rslak ve hll2in geceye balnyor, De
cliıınm mahzun v.e masum yUzUnil 
gorme~e ~alışıyordu, 

Gf'!cenln hu ilerlemiş ıa.atlnde 
tnn, kanuıhğa gömülen ıs n vıı. 

dilerl a.5 Lrken ağır uykunun unut. 
tunıcu ha\ıLcımda dinJenemlyen 
hicran ve ha..cıret çekenleri uzun 
yollarda avunduran yegane bir va 
r:on r.cstorundır. Orada. ya bir "1s
ki kadehinin ba mda. dilsUnen ga 
rlp bir yo1cu, veya geıcclerlnt 
zevk fi.lemlerlnde geçirmeğe alış • 
ıımı hirk~ uykusuz, ve.vnhot tlca. 
ret maksaılile seyahat eden iki 
lir arkada,m bir ma.sa başında 
kfır proj~lerini hesaplıya111.k vakit 
ge~lr<likleıi görUlUr. 

Ferhat da sinlrlerhıi geren acı 
dHşüncelerint ~evşetmek irin ağll' 
ağır vagon restorana geÇtJ. Orası 

Bıı harp hlidı~, .arp arı _ e• lıir belir.iz ~öljte bile yok, O~ I&.. 

rıuin keyc!etmedıgı, bı~ teııebbus, nu'i, Ronln ile lla\'aj ara<>mcla 
bir cUret ve meh~:C.~~· b' B~ndar. 1 bomboş. l':ı.!nrz lmnı hir knranlrk, 
dolay• her~este. ~u):u 1.r ~y • dalgalann homurtusu \'e makine -
ret ve bUtUn ta.f!'dlfltıle bllınmıyen 1 1 - it . • d.Ird t:r n ugu usu ... 
bık m'!rak uyan 1• 1941 senesi ilkkanununun 7-~ 

Aylar geçti bu merak Uıtmin 0 • ~e<'esi. Yokuluğumnzda, bizi en • 
ıunama.iı; çü;ıkU nt> Japon, ne de di5eye diişürecek hiçbir §e!Ye sa -
Amer~a. gazetclr•ri, bu baskın lıit olmadık. ÜyJeykeo, hepimiz, 
hnkkmda tafsilnt venn•diler. Nı· filocla bulunan binlerce Jd~i. erte• 
bnyet ··~ninhner tlilstriyerte Pres si sabah çarp:\eağlmız me~hul ılkr. 
isminde bir Bdç-i.ka mecmu~ betin teıslri altınila, sinirlerimiz 
aıu bu ham baskınını 0 hücuma gerilmiş, bir an rahat eclemiyo-' . . 
deniz tayyar~ filolanndan birine 
kumanda etmek suretile i3tlrak 
etnti.'.l olan bir Japon yilzbsşısmın 
kalemindeıı nakletmeye muvaffak 
clarak, ortaya, heyecanlı bir men• 
kıbe atmtştl?'. 

Buı;Unkil dünya ha.rbinin hMi· 
selen içinde, h6.1§., emııalsizllğ ni 
muhafaz:ı. eden bu menkıbeyi ruık. 
lo geçmeden evvel, burıu hMi:s -
ııln cereyan ettlği ~ekilde tc.5-bit 
t-<len Japo'l yUzbaşıSmm ıtskerllk 
hııyatından, pek bilyük bir ibret
le karşılanması icap eden bir fe. 
rııgat ve fedakarlık hususiyetine 
işnret edeceğiz, 

Bu yüzbaşı da .Tspon ordusıumn 
yirmi dört bin zabiti gibi, b ~ok 
senelerini, tam bir mahrumiyet ;
çlnde geçir.ni3, bir tahta karyo'a 
tizeıinde yntarnk yalnız pirinç lfl
p:ı~ı yemis, ask .. rJik vazifesinden 
b:ıŞka. hiçhir cğ\ence, hiçbir zevk 
bilmcm'şUr. Halbuki, aldığı n}lık 
fena değıldir. Bizim paramı.,;1a ı:
line nyda, yüz lirndan fazla pnra 
gc.r.ınektedir. Bu parn)•la muhnlı.
kak hayatnıı dil.ha keyifli ve dr
ha zevkli geçirebilirdi. Geçirme • 
mesinln sebcbl, bUtün zabit arka
ı'lnşları gibi aylığının dörltc bir'
ni, ''gemtslni,. ta.mir v" rshh et -
meye lüzıunlu olan masrafa işti• 
rake tahsis ediyordu. 

Yüzbaşı diyor ki: 
"Evet, biz ail 0 lerimiz:i fak1r ve 

rr.ahrumlyct içinde y:ı~attrk ve bu 
hali gördiikı;e, pek iiztililyo!"dıık: 
foknt bizim bu mRhnımlyetlerinı -
zın p~k tatlı b;r tı-o.Pl]jo.i van.iı· 

hükumet, eski rremilerl tamir V'" 

ıE:lah m:ı.srafından art•rdığı para 
iie, Uç ton s!.s~-;-ı harp gcmlsinı 
inşa edebiliyordu . ., 

da t.enhaydı. Biife memuru karşı. 
ı.ına ha<: garsonu alnu, he ap kiı.. 
ğıtlannı yoklıynrak kahve içiyor .. 
lardı, ~ıklar kısılmış, heı'ke ye -
nıeğtnl yemi,, alonu bomboı; hı. 
rnkmL5tı. En nihayette a.n ın daz 
lak bir ecnebi yanında.ki çirkince 
bir gc:nç kadınla hafif tertip eli • 
,-ele!liiyordu. Gündiiz yorgunluğu. 
nn mutlaktı. gece hayatının :ıevkl. 
le avundıırup dlnlendinneğe ah~ 
mış bir ma~erd,.n bir çift örnek. .• 
Belki bu adıım kan .. mı veya ni • 
~nhsnu arknsmda brra~ış ola • 
lıilir. Falcılt t:esadüfUn önUne çı
kardıw fırsattan zevk çıkarmak 
hakkına. her r;aman matrkttr. Oe • 
celer Juu'2Lnlık, yollar uzun. !!tkrl. 
mak fani in anlar irin ıtUnah ... 
Mutla,ca biraz kadın kokusu. biraz 
ela içki çeşnfc;f.,. 

Geceyi holK'& geçiren bo (iftln 
nra.1ım fıkırdıYan hafif kahkaha • 
lnrma ha.1ret, biraz da ıttPta ile 
bal>an ta öbUr t6mftnkj tek ba,ı. 
11a bir yolcu içinin ate,ını. dn • 
dnklannı mUtemnrlfyen daldırdığı 
~üvii<'ek bir ka<lehte ıöndiinnıoğe 
çahc;tyor. 

Ferhat heosf.nd,.n 07.alr blP kö. 

ru:ı:. 

Bu gece, tesadilf edebileceğiml1. 
bir harp sefineo;i, hn•tu en ehem
miyet iz bir }'Ük gemi 1 bile, deh. 
ş.etli hir me eledir, ı,:iinkli radyo. 
un~ dayanır, .Jl\pon dona.nm:ıı ma. 

nıt"n np bir km"Vetln Havai adnla
rın doğru ı.'1tt1ğinl, bir anda, bii. 
Hin dünyaya ilan ~ehilfr. O an
da, otun urun hanrlımmııt ve ar
tık' het,efinc yakl:ı mıoı bulunan 
hir teı:ehbüs, ifla eder ve bir ba.. 
lon kiipüğli gibi !'önüp ~ider. 
Yazık olmaz mı! i\IUtehM"ll"llar, 

ı;eneleree uğra,c;m, iğneyle kuyo 
kazar gibi ç:ılı~m Ye bir saat ma.
•linesi gibi işlivecek bir plan kur. 

un <in, bir kömür ~tıepl, bir rad 
yo haherile. b\it ün bunu, sıfıra, lal 
~e indirsin v~ hn hyan harbin, 
hatta Japon nıukaddeTfttmın is • 
tlkhalini bir ~liphe ~ölge<ıllt- kn .. 
rıırt m ! 

BtU SANCAK 

Biz, her §ey(l~n hahf'rıııi1, yola 
çıl.mı tık. Bir ısey:ıluıte mi, yoksa 
hir manevraya mı gidiyorduk, bil
miyorduk Harı>, a.klımmlnn bite 
gE~ınemiştl. 

tki giiıı, hiı:bir gemiye tesadüf 
etmeden yol ahlık. Gemilerimiz, 
hurunlarmı <i&t~ta doğru dikmişti, 

Uiiylece, Eonln adal:ırını arka • 
ırın:clıı. bır.ı ıtt ık. 

Sarfı hıırp gemilerinden, deıJtro~ 
yerlerden 'e tıı:;yare ı;rfineleriıı • 
rlt n mtirekkeı> olan filomuz, gör. 
ıncdcn \'e ~örilnmeden ilerlerken, 
hır ıi~le vakt l, bir hfldi~ oldu ki, 
lın1'azların•ıı:da nrfeslerimh;t tıka -
dı: 

Biı. taynrecilcr, klipe.stelere 
<la,·anmış, :ı:ırh 'ıb rımızılım hidıı:n 
eıfalı, nzıımetli :rürüyü ilnii eyre 
dnlmıstık. nu, otu1: bin tonilato • 

şeye "indi. Artık içinin bütün Is • 
t e"tderlle Dedi ayı dti~iinmeğe ba;1-
ladı. nimbillr n.eler olmuşta? Za • 
\'&Ih krz ! Zavallı çocokçağn! .• 
Belki bu n.kşıım, belld yarın., Bel 
kJ daha sonra, fakat mutlaka bir 
gün klakıp kendlııinl aramağa, ge
lecek... l'u,·ayı bomb~ bula<'..al<, 
ona hiçbir iz, hltblr l5aret bırak. 
maksızın kayboluveren bu garip 
insana ~aşa<"..a.k, hiç ştiphesl.z mu • 
tressir olacak ve l>e1ki ağhyacak. 
tıt Eğer o da kendi kalbi ~lbl ba 
his~o hağlanmışsa, UmltcJzliğe dil. 
secelc. hi( kim~eye inanmamak f. 
c;ln bu M'I bir ders olaraktt ona .• 
Sonra unuta<>ak, gene gülecek, ge 
ne ağhyac:ı.k, gene inanacak, ~e • 
ne alda.naca.kh! Oh, böyle çalJm .• 
na çalkana hiçliğe doğru akıp gi.. 
den hayat! .. 

Fal;:at, bir K.-ce, acaip bir rlekor 
l("inıle karşı ... ma. ı,:ıkrr.eren o ma • 
rıum kızı l·endi a.c;la onutamıva • 
Mt.1r 1 Ruhunda, şimdiye kada~ ta 
nımndı~ ı,:lç.eldıorin "87el kolmla. 
riy1e dolu. nadide renklrrfyle bo. 
y:ınmı-, ufuklar ac:~n o ilk sevgllt. 
yi ırene tec;adllfün m~hultlnft at. 
malı n"' hazin hlP w.: - .:roı ı.ı .. 

11 HAZiRAN - 1942 

(Uazetemlz.ID btrtnd aıı~tusDd8 
beflık yanmdald tarllı oeıyeweıdnl 
Uycre.lı ~uderooeJl oıruyucula~ 
tlcar1 mablyeu ILab olıılJYaD KUı;tlll 
!Anlan puua oetrolunar .) 

E.cJlenme teklifleri: 
• Yq 24, boy 1,71, kfm,!ıesiz, ~ 

80 lira maaşlı bir devlet mı-muru b& 
Türk bir kızla. evlenmek ı.steıneltle 
dlr. Dul ve faklr olabilir, (Etn. S. 
remzine müracaat - 377 

* Adliyeden mütekait aıtmt§ ) 
§mda bir bay, ne zayıf ne de ot~t:l 
elll yaşında kiıwıeaız iyi bir eJled 
bir bayanla. evlenmek istemcktedll'· 
(adliyeci )remzine müracaat. • S78 

• 1,67 boyunda 27 yqmda. c 
eerbest meslek sahibi aylık kaza%! 1 
100 lirayı geçen, asil, iyl J<araktC~ 
yalnız, içki kullanmıyan; renk ye td 
meyzuubahs değil, 18.25 ya§larıll 
mazisi temiz namuslu (anası bs Jtl 
ve evt bulunan tercih edilir) b1l' tt 
veya dul bir bayanla evlenmek is 

11 
mektedlr. (Serbest i'.-:J xeaızı.ne ti.) 
racaat.. 379 

lf anyanlar 
• Lisenin son smıfindıı ol<U)~ 

askerlikle hiçbir altı.kası oımıynn 
1 

genç; allevt vaziyetinin bozuk!Uft 
yUzUnde.n hE:rhangi bir i§le çalı§:. 
istemektedir. (L.Öz) remzine J%l 

caat. • 
• Lisenin blrlnc.l smıfmda. oJ<1l • 

yan, 17 ya.,mda, hesabı kuvveti!, ) to
BI gllzcl bir genç, bUtUn tatil ve ı.sde!l 
nlrse mektep zamanı hergUn öğle , 
sonra yazıhane, tıearethano ve t>tıll 

l!Ş • 
benzer yerlerde az bir ücretle on z111e 
mak istemektedir. .,fM.Z, ~T). retıl 
müracaat. 

Aldırınl.%: . 
Aşaflda remlz.Jerl ,.urb ~~ 

ıroyucuJAnmızm oamıarma •-
mektuplan ldarebanemb.deo (~~ 
tan bartÇ) bergtin ııaba.btan o_ğ~ 
kadar ve aaaı 17 den eoara ııJılP""'"' 

tan. 9~1 
(H. 450)(S. GUrcan) (Ş.C.K.) (42 1'.) 
(E,N.O.) (Sevgi) (F.Z,) (Ş.t1~ıııl 
(Acele) (Ar) (H. Önsal) (GcJ') 
(Ş.F.) (N,N.) (B.T. 43) (N. ı;ıJl-
(PembegUl) (GUn 40) (Yedek V~s.rl 
el) (E.L.) (Tekcan) (R.R.G) ( tI.l 
(T.H.R.Z.) lE. Ural) ( A.M.) (Ş;ııt> 
IŞ.B.) (E.O.) (Naciye Dindar) (~ı,·I 
(H,B. 888) (Yardmı) (fUı~l 
CMihra~) IE.N.S.) (S,T. ~a 
(!amel) (B.L.M.C) (S.T, Ya~ 

lult geminin bütün mar.enısın•, ~ 
rnrmr bili vord\f.'l:; çünkli onııll .... 

• nv•-
lik, 40 hk toplariyle tok 0}11a b'• 
tık. Onun, J3CO k15llik milı·ctt~ • 
tının toğu arkada lammıılı. ~1'· 
larm çoiu ile birlikte. 1'okOSU ti• 
da, Knrdn, en yeni harp gcınllC • 
miıin, denize in<"!lrilme~ın•lc ';; • 
ur lıuhınmuştuk, Onbrın, her rfı
rlnln, basta \'e kı~ta bulunan "\rı• 
lı \·e he~·betli tmlelerl, nn.znrırı1:1l. 
Jn carka kar~r ı.tikreml~ bİ';r "'' 
le~·ıli. JSöyle c;cyJcr çolc ~"rtf\~ _ 
bthiil< hevecan 11 nnl:ır geı:ırrtı1 1 • 
ti~. rnı,at hiçh'.;- z:unan, k ~b'rl1 tı
ıin hu kadar clerin \'e hızlı C:~~cıt 
ğını, heyecanımn:m sidılctn • 
ho:';:ııımızm tıkındığını duynı• 
nır<ıt ı'k. y 

İıh:I kendimizden geçiren lf~ 
bir -.anea.ktı \'e bu sancak, tııı 11 
saftı nizamının sonun(ln butun:i 
!Jir zırhlının di:"eğinde l'iiko;etrl1,..: 
ı1al~alnnmııy:'\ basln.mı<;tı. nıı ! .. • u,. 
<'ağr hf'plnı1z ta"tı ·onluk \'C oıt _ 

reldlme11indckl mlnl\yr ela. ı.1Jt1 • 

l'ienln izah etme ine fhUynç g8t • 
miyc:!ck lcııcfar, ,·uzııhln tıjllyor 

11
• 

duk; çiln1•ti, o, lılr"o't seneteı·dCA 
• " lP.., 

lıert, h:ıynllmlıde, lıep bil•;le 11 f• 
ı1l\lı \'e canlı dal_s:ı.fanıp durU) 0 

du. ) 
(Devamı t<Jf 

ıtı111 acıyflr ! .. Of, geceler ne kadar ~_., 
yollar ne ka.wetll ! .. Oh 1 

*** 
AJliyenin ağır ceza tllllon~. e~ 

diye k:ıdıır misli az görlllınUŞ 
tluru5maya sahne oluyordu: . {jl• 

İki genç ve kuvvetli erkeii r1ııl 
dünniye teŞebbils ctmiıt ve -~...t~ 
yaralayıp öbürünü tüy~r ÜJ'PC"-011 
cek bir \'nh~t..le öldünnUti olaJl eli' 
seki:c yaşında. gen.; bir kızID ~ 

1 
• 

Jet önünda hesap ,·ereceğini 1~ 0 
denler hayret ve dehSet tçln~U
köhn salonu dohlurmoo;Jardı. l\et' 
başirler, halk arasından yUkse 
o~ltuyu bastrmıabra ~tı5ır1'tl1J 
iki heybetlJ jandarmanın_ sUn~U~ 
anLSında 1mdcliye sencleliye ~i1 

k k • • . dl "i ısı· yere maı.nun TL ı~erı gır "' dl' .. 
man bu heyecan \'e uı;.,ııtu son ,, 

1'0" receyl bulmuştu. 11d genç e~·ııU· 
katili maznun sandalye!lilnln ° dil• 
ne getlrlldJ. !riyan J3.11dtırınıı r 
bakı ı gözlerinde saklyama<lığr ?rt: 
rek a(•rsını bıışmı salhynrak ~lı ır 
fi. ön sırada oturan lhtıynr bili 
kadın da lu!;kınğa benzlyen der 

lıü St'tılo: ""' ' 
( Dova mı ı rı 



e 
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Ma 
ast davasında Pav of müdafaasını yaptı 

keme, öoümüzdeki çarşamba günü kararını bildirecek 
Oğ/eden •onraki celse 

O· 
~den eonra saat H ,20 de 
~tı, Efn1:lye tekrar devam olun-

~Ortıilof, yeniden okumağo. ha§
~ nıüdafaana.mcslnde Fon 

· 'ııe SUikast yapıldığını isbat 
lllcttııt, kuvveUi delillerin ortaen 
ltıı ile obnadığını, ne maznuıtla-

dc eolritkrin pa.tmyan bom
~: 1"on Papcni öldürmek için 
~·~ olduğunu söyleme&kleri
,~ iddia maknmmm bu bom 

llııı...~on Pa.peni öldilrmek iÇlll 
~ olduğunu söylediğini, 
~~ ~ durup dururken 
~e blr idd.inda bulunma.smm da 
lıbccıisUnat ettiğini anlamadığı. 
tto 1:dL 

l'rlilot bundan sonra, Mdise · 
~UUndanberi bu isle olan ata 

1
• nasıı ynkafandığ-nı, uzun 
~ ~ izalıa başladı. Polislerin 

kendisini nasıl takip ettik
. '~Y5.eride memurlnrm ken
lıdllas?l tevkif ettr"k1erlni, ya. 

ığı snuda tutulan zabıt va. 
~~ nı ortadan yok olduğunu ve 
~ lanzim olunan zabıt vara· 
~~da knnunt hiç bir kıymeti 
,,..~ne anlattı. llk tnhkika.t m
~ ''göz kırpmak., gibi işaret
tıı Bıırctile vaki olduğu iddia 

~ oıcı lltılaşnıanm kntiyen uydur-
~~ bu srradn kendisine 
it~ fimhiei tarafından "Pav 
~t~ltı Şeyi itiraf etmiştir. Siz de 

' • .. "• denildiği zamµ kendi. 
ltı fferkes kendi söylediğin -

~~l~ür. Ben bir şe~. 1:iimi
~ "• dıyc cevap verdfg.nı. Bu 
'.'tJ~ haztıfanan ilk tnhklkat n-
~- llla.hkernc huzuruna gel

' ıu 1 ifade etti. ve Türk cv.:a 
'-ta,~ llı.u'hakeme1cıri kanımunun 
Ilı ~· 273 243 244 ve 249 un
~da ~ele~in ilk tahldka.t m -

td ihlaı edilmiş olduğunu be-
......_ ı:rek: 
~~ll kadar uzun bir zaman -
. 'llatll'ı.ddeVanı eden muhakeme sa
. t a :ne mba.t edilmiştir? Bu 
~et~ t;eylel' neye lst.ıınat et-

llıı 1dl'apıJ.m:.,~? P:ıtlaynn bom-
~ j beıı· d ;;.:,, ~· ,lı!kaa , ı e ı.;.u • 
ı ı..... t 'Fon Pnrıcne knrşı mı 
~ı~li değil! 

\~il adam Ömer nıt idi! Belıi 
() . 
%a haıde beni olan nedir? 

t oıunan tek şey benim a. 
~ İ.eonlt'.! Kornilof olnşudur.,, 

~~h Süleymanın her 
'tıt .... ~r:ıf yolunda verdiği ifade. 

İddia maka.mı bunu yerinde gör
miyerek okunacak her türlü evra. 
kın ancak zabrt klitibi tarafından 
ckunulma.smm miimkün olscağuıı, 

Komllof tarafmdan bu müda.ffa
namt>nin okunulmasmın kanunen 
mümkün oüunıyacağmı bildirdı. 

'1ereği düşünüldü: 
Pavlofun y!l.ptığı bu taler.in rec~

dine ve tilrkçe olarak verilı-n mü
dafaanamenin ı.abıt katibi tara
fından okunulnınsma karar ve
ıildi. 

Pavlof ayakta müdafoııBmı rus
çn yapmakta ısrar ediyordu. Bu 
talebinin iJtlnci bir kararla tel:
rnr reddedildiğini görllnce, bu de
fa takdim edilen türlere tercll
ı:ıesinin kendisi tarafından taıı:hih 
edilmediğini ve bir <;ok yanlış'nr
la dolu olduğunu söyledi. Reis: 

- Sonra tashih cdi!ıni.q bir niis
hayı bize verebili.N:inlz. Biz de onu 
aynen dosyaya koruz ... dedi. 

tO:> SAYFALIK HVDAFAA~A:'\IF. 

Bunun Uzcrine Pavlof, tllrkçe 
müdafaanamenin okunulması smı. 
enıda tashihler.n Kornilof tara. 
fmda~ yapılmaBmı rica et.ti w~ 
daktJlografl.a yazılmış olan lOn sa
JıiMik müda.fannamenin zabıt ka. 
tibi Bayan Münevver tarafından 
okunuJmasrna tınc;landı. 

Saat 15,30 da okunmaya basla. 
nan bu mUdafaaname kraa b"r iki 
fo.'!IJla ile gece sc.at 21 de sona er
dl. 

Bu uzun mUdaf:ınn::\mede Pavlof 
hak ve ndaletten emin olduğunu 
söylamekle söze ba.c;leıh. Kendisi
nin evrak mahzenlerinde çn!ışan 
bir mm ada.mı oldu~mu, bütlin 
varlığiyle 00.ğlr bulunduğu Len.iıı 
prensiplerinin §ahst terörleri me. 
netliğini, bu gibi suikast ha~ket~ 
lerlni ya.pe.nlam kendisinin dahi 
bUytllt blr nefret ve istikrahla baic 
tığını, iddia m:ıkammm Sofya ve 
Romada sııikastlar yapmak, rejim 
devirmek gibi fddialannm hiç bir 
esasa istin2t etmediğini üade et
ti. tddin makamı tarafmdan kf'n. 
disine atf~n davayı \ızatma.k, tah
kikatı işlil etmek, -:ve yine id
dia ~ammrn tabirile- blr ta. 
Jmn şytani usullere mUraenat eile
rek icıi Ç11mulza solonnk gibi iddi
n:larm her türlii osıl ve esastnn 
uzak bulunnduğu11u iddia ettikten 
sonra, muhakementn devamı sr
rasmt'f a ve ondan evvel tahkikat 
esnasmda usu.len yapılan hataları 
!!nymağn bnşlndı. Tevsii tahkikat 
hnkkmdo. ıamn olan imkanlardan 

lüzumu kadar istifade edemediği
ni bildirdi . 

Abdurrahmanm avukafmtn mü. 
dafna sırasında eöylediği söı.ı1eriu 
eevaba Uiyrk olmadığını, ifade e
den Pn,·lof: 

- Bu bey:ı.n:tt dnh\ Abdurrah
manııı bir fa~st ajnm olı\uğıınıı bit" 
kerf' daha isbat etmiştir. dedi. 

Bu umumi mülfilıazad:ın sonra 
dava muhteviy:ltına ait itirazla
nnr dermeyana başladı: 

B•ı mev~ncla tı:vkif edilcli~i sı
rada, tevkif sebebinin kendi.sine 
sliylcnmemis oldu/hınıı. bir .!?"ün 
sonr:ı i!!ticvnhı lnz1 m~e lirken ken
clis1nin istil!vap edilmemi~ o1du;"U
mı, ve buna br>nz~r h:!ll.-rin Türk 
ceza usulii muhnkernelcri kanumı
na mııhıı.llf bulunnuğtınu d'lha !lon 
ra yapılan iAticvaplnrm kımunııuz 
clduğunu ve i Ik tnhltikıı t ~ırasm
da kendi il'aileııine alt bazı kısrm
lar:rn olduğu gibi zapta. geçmemiş 
olduğunu iddia ve jsbata çah3tr ve 
ilaveten kendisine iı.a.feten bazı 
hareketlerin uydunılmak suretile 
zapta geçtiğini ve bu ı!abıt vara -
kalarınm kendi tarafmdan Unl:'il

lanmam~ olduğunu söyledi. Bura
da celscy~ bir müddet fuda ve. 
tildi. 

sttunlAN iEDEN susu 
VORMUŞT 

Yanm ee.a.t sonra olrunmasma 
devam olunan mUdafaaııamede ilk 
tahkikat s•numıde kanunun emret
tiği halde, kendisine verilmiyen ve 
fahk!.katm tevsHni icap ettiren hal 
terin ta.dadnıa başlandı. Bu aradn 
tercümesini fst~diği evraktan be
zrlannm va.lctindf> kendisine verı1-
mediği id:iia olunmaltta, bu ~ebep· 
len dolayı uğranılan mUskntlt bil 
dirilmekte ve bundan müdafaa 
!'adedfnde iddla m:ıkammdan §ikA
yet edilmekteydi. 

Pavlof, yine c.eza Usulü Muha. 
kemeleri Kanununu zikre<krek 
Sü1eyımanın neden mahkeme hu
zurunda tek kelime ~eonediği_ 
ni , sorulan suallere niçin cevan 
vermediğini t.ekrar etti. Süleyma· 
nın bu sükutunun muhakkak se
bep!eri bulundu~nu. SGleyrna . 
nın bilindi~i kadar budala bir 
adam olmadığını, bazı knsrttnrla 
sükutu tercih ettiğini bildirdi . 

Pavlof, bundan sonra kendisi
nin hak ve adaletin tecellisi iri ' 
bütün samimiyetle nasıl ealıştı. 
ihnı anlatmağa başladı. Bu arn· 
da. avukatın yersiz ve manasız 
sözlerine dahi ceval> vermiş ol-

makta elinden ~elen her gayreti 
sarfettiğini tebarüz ettirdi. Vf' 
avukatın geçen celsede komünfa. 
me yaptığı hüc'U:ml:ırdan doayı: 

- Doktor Göbcls avukat•n;ı 
bu parlqk (!) müdafaasından 
dolayı herhalde altın bir nişan 
e-önderecektir. 

Pavlof bundan sonra, in!lakı 
müteakip. parçalanan adamın 
kim olduğu meselesi Ü7.erinde 
durdu P?. t1aran cismin bomba 
olduğımu. ölen adamın Ömer o. 
lup olmadığl, sormasının sebebi -
nin, eksperlerin vermiş olduğu 
raporların muhteviyatına dayan
dığını, kendisinin hi~ bir hava.l 
esaslara dayanarak iddialarda 
bulunmadığını, sorduihı ve cevap 
]arım öğrenmek istediği soruların 
hep eksper raoorlanndan alm
mıs olduğunu beyan etti. Hadi_ 
se hakkında bir ranor v~ren 
orofesörün izahivle iddia ma. 
kamının ileri sürdiiğ\i mütalea· 
lar arasmda:ki mübayenetlere i
şaret etti , şahitlerin kimisinin 
bombanın Fon Papenin önünde. 
kimisinin de arkasında pat.lo.mış 
olduğunu söylediğini, pat\ıva:l 
cic:im ile Fon Papen ararnldaki 
m~afenin her şahit tarafmdar" 
ayn ayrı bildiri1'nıiş olduıfonu ·. 
mh ederek: 

- Bütİln bu esa.c:ılar gösteriyor 
ki, infilak. bir suik:ı.sdı istihdaf 
etmemektedir." dedi. 

Bomha:vı ta.şıvan adamın 1:iom 
bayı elinden bıraJanadığına ve 
Papenin üzerine atmadığını gö
ren tahkikat Amirleri tarafından 
bu hadisenin bir suikasdı hedef 
ittihaz etti~i yolundaki 11lütale_ 
ala.rda nasıl olul> da bulundukla· 
rına, ve böyle düşünmek için 
ortada hiç bir delil ve emarenin 
mevcut bulunmadığına dair iza
hat verdi. Ve bu arada Omerin 
mevcut raoorlar aleyhine bir a . 
meliyat geçimıediğini, yaşı v.? 
boyu hakkındaki raıpoı- muhtebi
vatı ile örnerin va.,r ve boyunun 
birbirini tutmadığını ve bütU.n 
bu tenakuzlarla dolu ifade ve 
delillere dayanarak iddia maka.. 
mının maznunların. tcczivesini 
nasıl olup da istediğini , SÔrdu ve 
sözlerine devam ederek: 

- Ben ömerin ölmediğini id· 
dia etmedim. Ölmüş olabilir. Ben 
eksper raporlarına göre ölen a
damla ömerin maddi varlığı hak 
kında görülen müşabehetin beni 
tatmin etmediğini söyledim ... 

Dedi. 

Pav1of bunu mllteakip hazır_ 
lık, ilk ve son Uılıkikat csnası:ı· 
da ileri sürülen ve adına maddi 
rlelil denilen hadiselerin rnahive
t ine e"Cçti,. 

Abdürrahrnantn kendi hakkın . 
da ileri silrdüğü mütalealardaki 
tezadlan anlattı 

Bu devamlı müdafaaname er 
kunınasmdan dolavı hM<imler 
heyeti celseye yeniden nihayet 
verdi 

20 dakika kadar sonrn. müoa. 
faanm okunmasına- devam edildi. 
Bu sırada Abdürrahmanm if adc
sinde Fon Pat>Cne ve Fon Rih. 
bentropa suikast yamlmak iste
nildiı?ini bildirdiği balde diğc· 
bir ifadesinde ktmdisinn bu va.. 
zyeti vukubula.n h5.diseden istih· 
raç ettiğini ve bu ifadelerdeki 
tena.kuzlarm tahkikat A.mirlcri 
tarafından lüzumu kadar tetki
ke tabi tutuJmadığrnı bIJdirdi 
3. 16 ve 17 tarihli ifa.deler ara. 
sındaki aykırılıklara temas ede
rek: 

- Bu anlatılan ~}erin hicbi· 
risi hakikati ifade etmiyor. Be 
münasel::rctle yüksek mahkeme. 
den bu meselevi daha sıkı bir 
şekilde tahkik etmesini rica ede
rim. Göriilüyor ki, oynanmak 
istenen draıın ivi haz1rlanmam·~ 
ve artistler rollerini iyi ezberP 
vememh~lerdir •. , Dedi 

Bundan sonra Sülevmanın ver 
diği ifadelerdeki birbirini tutmt
van kısonları bahis mevzuu e. 
den Pav1of: 

- Silteyman bir ifadesinrle Ö
mer Ankaraya Fon Papeni öl_ 
dürmek için geldi, dediği halde, 
diğer bir ifadesinde ise. O:nerin 
Ankarn.ya nlc:in geldiğini bilme· 
diğini ve ondan sorduğu zaman 
Talebe Yurduna girmek için An
karaya geldiğini öğrenmiş oldu. 
P.unu söylüvor. Süleyma.n ,.e Ab
dilrrahman, uydurduklan bu ifa. 
delerle Türk polisini ve Tilrk Ad· 
liyesini yanlış kararlar vcrmeğe 
sevkediyorlar Bu dava, bütün 
teferruatiyle ·aydınlanmış değil
dir ... 

MAHUT BAVULLAR 
Bunu müteakip bahis mevzuu 

olan bavulların neden posta ile 
lstanbula g-önderilmevip de eL 
den, Abdürrahman ve Süleyman 
vasıta~iyle gönderildiğini ifade 
eden Pavlof, Yoguslav Faşistle· 
rinin Tilrkiyeye elden sokulan 
bazı eşyaları bulunduğunu, Tür. 

kiyede muayyen provakasyon 
hareketini idare ve tatbik i~in 
Abdürrahmanla Süleymanm TUr 
kiyeyc geldiğini bu· bavulların 
hiçbir zaman Moskovaya ~· 
rllmek üzere lstanbula ~elmedi
i{ini \'e bu husus hakkmda 95y. 
lcnen sözlerin aremioe ve budala
ca uydurulmuş bir yalan oldu • 
ğıınu hildirdi . . 

.!\Tuh:ıkeme sırasında Süleyma.· 
nın sef arethn.ne ile temas temin 
etmek ic;in neden bu yalanlara 
lüzum hasıl olduğunu soran 
mahkeme reisine Süleymanm: 

- SefarcUınne ile temas et,. 
mek için bu yalanları uydurdum. 
Da:nesi de bu adamın bunun ~
bi daha birook yalanlar uvdur
mağa müsait bir karakterde oı .. 
duğunu bildirerek bütün bunları 
hazırhyan ~"& ellerin tneVC'Jt 
olduğunu iddia ederek: 

- Süleyman bir if adeeinde 
komünizm prensiplerini bilil> an· 
lamaktan ~ci7. olduğunu, US:üp
te iken sırf issiz kalmamak iein 
bu cemiycle ~irdiiini sövledi.ğ'i 
hnlde, di~er bir ifadesinde ko. 
münist scmpati?.ant okluğunu bil 
diriyor .• , Diverek Siilcymanm ft 
arkadaşı Abdürrabmanın komii: 
nist olmadıklannı ve bazr cina· 
vetleri ika için komüni<:t ma81l1e
~i takındıklarmı.; iddia etti. 

Tekrar müddeiumuminin iddi. 
annmesine tema.~ eden Pavlof 
dedi ki: 

- Müddeiumumf benim he! 
şeyi red ve inkar etti~mi, fakat 
bu inkarrn beni kurtara.nuyaa.ğı. 
nı, çünkü mıı.ddt delillerin ortacfa 
bulunduğunu, bu bakımdıı.n be 
nim inkıinmm dahi bir kıymet 
,fade etmiveceğinl söylüyor. 

Fakat bu maddi deliller han. 
r.ileridir ve nelerdir, han~i doğrJ 
dürüst ve han.gl tenaku!ldan u· 
zak bulunan ifadeler bu maddi 
delillerin cJkma.._qna yardım et· 
mistir! Dedi . 

Bundan sonra Pttvlof hasta:lr~ 
"1 hakkında ileridenberi '-Alcl o_ 
lan sözlerini tc5aarladr, hastslr 
fmın Tabibiadli raporiyle mu· 
sadrlak buhmd~u. ş:ıllitJer -
den bir kısnmın kendisiyle gö
rü.'Jf;Ukleri tarihte, kendisinin ra. 
hatsız olarak konsoloehanede 
vatmak-ta olduğunu ifade etti, 

Tütüncü Yusufun. meyvacı 
Enverin, ve çıraiının bu müna· 
sebetle verdiği ifade1tt:nin ya
lan oldu~nu ilave etti. 

Pavlof AbdUt11Lhmanın ifade. 
sinden de kendisine ait olan kıs-, "'i1.llıs mevzuu ederek: 

~ liir adamm kendi kendisine,_ _________ _ 

~ tdeJ'ek itlı!ı.m etmesi, bir er
------------.mı ele alarak: 

- Müddeiumuırüden soruyo _ 
~ deID1öir • ., 
>ıı l'tınot eon saz olarak bu işdc St allkasrrun hiç bir esasa is
~ Clnıediğini ve kendisinin 
\'len bu i§dc masum bulın;: 
~~-~mahkemenin vereccgı 
~~' emin bulunduğunu ifade 

lt....~ Ocraettni istedi. 
. ~Ofun 64 sahifelik daktilo 

"'atılnuıı mildafaası burada 
Oldu. 

CDU.nldl nüshadan devam) lananm Sôyiiyeceği ne kadar 
şeyler vardı şimdi. Susuyor, tçi-

Bir öksürük nöbetinden sonı " ni çekiyor, inliyor ve sızlıyordt:. 
dudaklarmı silen kambur için . Bütün bunlan ke.nsma. anlat-
çekti: 

ması daha iyi olacaktı. Onlar 
1 - Haydi yürü! Sür! Efendi- hayvandır. Yoksa göz yaşı 
er bu ~l daha hep böyle uza. dökmek için anca.k iki kelime la-
ya~ ben gitmemek karannı k zımdı taiıa birden fırladı ve atr 
~:~ım.o ne vakit bizi götüre· B 1· r 1 zt 1 ra b 1 n h ·1 a" ve 81· mı gÖnneın IA.zım. dedi • 

Ot 1 - Haydi git! Her zaman uyu-
uran ardan biri·. K ...ı--t c-- ııı. O yacaksın. Onuua. W&U8 azım 

- . nun, dedi ensesine vura.. ÇEHOF' dan Qlduğu kadar uvuyacaksm! 
SfRA PA\'LOFTA... raık bıraz dirilt dnu. n'nde topraktan ocagı~ n yanında Yulafını ve kuru otunu dUşün-a.celc eg~n insan ıürülerinc ız-

t>-tı Kambur, tanaya. tıraplaı açıldı. Bu insan kalaba. insanlar honılduyorlardı. Tenef.. dü. Vakti kelince onları yedirdi. 
ı.: 8 

Sabri Yoldaş, Pavloftan - !şiti:vor nıus~n ihtiyar ko- lığı içinde onu dinliyecek ht.r füs edilemiyecek bir h ava.. o Atla yalnız kalınca ~u 
;'I, lı l:lsuu nasıl yapacağını sor- tera? Yoksa ensene yapıstmrım hangi bir kimse lbulunmıyacak uyuyanlara baıktı. Başını ka§ıdı düşünmeh1:en kendisini alamadı. 

~"lor. evvela nrsça okuynca- Sana ka!say~r yaay gitm~k lizrn mıydı? Fakat insanlar ne ona, ve o kadar erken gelmiş oldu· Ş!.ıııdi o oğlunu yaşıyor tasav -
~ ~edi. Mahkeme reisi. heye. geeicektı, . lşıtı_yo.r musun yılan! 00 ızlırab:na dikkat etmeden ge· ğundan dola.y1 eseflendi. "Yula- vur ediyor ve birine g{l.ya on· 
~ bti bilmediği için geçen cel- bu söyledıklcrımızle sen.in alay çiyorlardı. Sinirsiz büyük ıztı- fıını kazanmadım,. diye düşün- dan bahsediyordu. Halbuki bu 
~la talebinin reddedildiğinı ediyoruz. rap. Evet !ftnanm göğsü çatlıyor dü: bir rüya görmekti. 
~ıı ltı. Bunun Uzerine Pa•:lof tana ~n söylenilenl<>ri hcniU ve ıztırabı oradan etrafa yayı- _ tşte bunun için canım sıkı.. Bu ne müthiş bir elemdir. Atına ; 

~~ı~Usta bir istidası olduğunu duymamıştı_ k_i en~8~~dekı h!r hp bütün dünyayı istila edeı..-c~-e lıyor. Bir adam ne vakit bunlan kendisine bakıp panldıyan göz-
1• bu lslidasmm imzastz ve gu"ru"ltu··" iı ;c:ıttı ve guıau. V 1 \.._. ı..... yapa .... "· 0 zaman rahat etme;.... terini görerek: 'k"ll ld J :.. benziyordu. e bununa ı.w::r:ıu-.r """' c- dl 

~ ~ uğuna göre. kendisinin _ Hay hay hah! Siz şen efen- hiç kimse onu görrnüy:.ııt.ı.ı. O hak kazaıunış Olur. Ve ne vakit - Yedin mi? ~ sordu. Hay-
~~~Y1emek istediğinin ve ter- dilersiniz Allah korusun sizi. ıztıraoını CJ Kadar ince oır kabuk kendisinin ve atmm yemeğini di Ye! Ye! Artık yulA.fımm kn_ 
~ vereceği kağıttan okun. Oturan.lard:ın biri: "gü yedirirse.. za.İıamıya.cağız. Artık ben ihti· ı. içine yerleştimıiatı ki n., ve 

~~tlıs 1~ediğini illive etti. - Arabacı sen evli misin? "L5:k., dahi bu ıztırabı görerni. Bir köşeden bir genç arabacı yarJadını, arabacılık yapamıya-
•~ıı !>tidaya pul ve imza koy- o· ret yordu. tana elinde hasır sepet kalktı. Yarı uykulu bir halde cağım. Bu işi oğlum iyi yapacak-

, ~lıih1a.,l>tav!ofa söyleyerek celse- __:r~c~ .;;,~ hah, hah! •. Şen bullnan bir Dvonik farketti. Ve şikayet etti. Ve içmek. için bir tı. Fakatt ~nim oğlum yok artık . 
~e verildi. · ' k O bakik. bır arabacıydı. O ~aa.. ~fendilcrim vardır Karım! B..ı onunla konuşmıya kan.ı.r verrli, su ovası aldı. mıvor kı! .,...,. 

l'ı\ toprak yaştır. Ho, ho ho!. Olüm d- Ahbap! Saat kaç? diye sur· - Susadm mı? 
"' VLOFUN 1ST1DASI b k t v •• ldu·· ve u _Evet, 8 ,, .... d~. :lina az durdu ve yeniden baş 
caıo... aş a şey, §te çocuguın o • .......... .... ladı SQl\ saat sonra Pnvlofun reise ben görüyorum. Garip ~Y .. ö_ Dvorn~ lle ona sord..... - Peki, sağ ol! Sen biliyor : 

~l~ Ve imzasız verd ği istide.c:• 'ümı aldatma kapısıdır. Bana ge· - Ne dtıruYorsun bur::.la? Rı- musun birader! Bu hafta oğlu· - Evet benim ihtiyar atın.ı. 
~ \tc inızalı olarak reise ve- !eceği yerde çocuğ".ımun yaruna raya? mun öldüğünü. Bu bir macera· bu böyledir. KaQmıa İanytclı! O 

ı' })a.vıor i.sUdnsmda her mc- ;itmiştir. tana birkaç metre iler~cdi O- dır. nihayet bizi terketmek istedi. Ve 
~etnlekette mUdnfaa hnkkı. Ve lana, çocuğunun nasıl öl- turduğu yerde toplandı ve ıztıra.. lana, sözlerinin ne netice ha.. 'b?Ylece bir and& _gitti, Seve ~ebep· 
~ lı:: Znuna verilmiş oldıtğunu ve lüğünü anlatmak için dönclü. bını yokladı. Şimdi gördü kiı in- sıl ettiğini öğrenmek istemişti. sız öldü. Ya sen~i? nın b_ır 
~~nunbrmda da aynı hııkkm Fakat Kambur rahatı·a bir nefet sanlara tevcih ettiği ızttrabı k:ıy- Fakat hiç bin:}ey göremedi. Genç tab ya malik olacagmı v~ aeednı~ 

e mezuna bn.hşed lld ğini 1 k "' Aradan beş da.k .. ir anne o!acağmı tabının ı-
~ 1 ara ı?eldiklerini yeminle ha- bolmuştu. ika arabacı ba~ını örtmuş ve uyu_ 

rum: Bizi maznun mevkiine sok. 
nnk iG-in ·Abdürrahmamn bu te
ı:adlarla dolu ifadesinden başka. 
?!inde bir delil var mıdır? 

Dedikten sonra bu suikast U.S. 
ıiinin mahkemenin ilk celsesin
dcnberi anla.ttığı ,eldlde, F'a§ist• 
lerin işi olduğunu, bugün bir v':. • 
tan harbi yapan Sovyetlet" Blrllg -
nin T\irkb'e ile arasmı bozmak ~in 
bu flıle tcşebbü' edilditini ve bu 
fıkrl bütlln mulıakcme sırasmdn 
söylediğini ve ;rıöylemeğe devanı 
edeceğin! Abdurmhmanın. kendi • 
sini taki~ ederek ve~-a takip etti· 
ıerek Wyadlanr.ı iSğNmnek sure. 
Uylf' kendleine bu lft:ir8larda bu • 
lunduğunu söylf'di ve dedi ld: 

- Ankaradalti bombe. hldiBesi 
kim5eye kana değildir. 

Ankaradak\ bombe. hadisesi ha• 
kikaten, tahrikat yapJJmak aure -
tiyle bir aWkut Uısniidir. 

Abdurrahman ve SU.leymanı ve 
tsttpanı hiçbir yerde gi5nnedim ve 
tammıyonmı. Kanunlara, adalete 
ve hilrriyete hllrmct eden ve im • 
nan Sovyet CUmhuriyetçileri Bir • 
liğinin bir vatanda.şıymı. Her z.ı • 
mnn olduğu gibi ~imdi de son defa 
olarak, masum olduğumu tekrar 
ediyor ve bcraet:imi i<Jtemekte ıs • 
rar ediyorum. 
GeTeğ: dU!i).nüldU. Evrak tetkik 

edilip icabcden karar Yeritmdt ü• 
"ere muhakeme önümUıdeld ~r
rnmba gününe btrüı1dı. 

~ n müdııfıumın tnd·<;e bi ıcr verdi. geçmemişti, döndü, b~ını kaldır- m~cdu. tana içini çekti ve başını yorduk. Onun ölümünden !k>nra 
~~:'1!Itırıı d::ı. ~nahkeme heyetine !A dı Çok derin bir acı duydu ve k d bu tay da biroenbire seni bıra. l2,45 njans 1s,oo-ıs.ao fa.. 
'}.."lttı:ı di d • nd:ıf n ana onlardan yirmi kapik al_ :ışı ı. k i ti B bet:bahtlık d ~·ı e 1 igine göre, m · 8 • • • ı · ,..,ı.ti Artık elinden d rp t • U ne · eg: sıı ...... kılan procPT'o.mınm devamı. ıs 

ı-ı,.,_ •- k i; ve karanlık kapının altından d~ın erı "'.._.. · . v· Genç arabacı ne ka ar susa· · ır- ... 
'iı'~n yapnıaktn ısrar Cwue k b . gelmedıgınden · mı? Prom-ıam 18,03 Çi!te ta.ıııl 19,00 kon111• 

" "U,ı;..._ blld' kt a· ~n cocuklara gö7.den kaybolun baş a ır şey ( . · dıysa, o da o kadar anlatmak L.'ı- Be · · dl ı· e· .,.- -w """ sılLu ırmc cY ı . M · ıh ye' M"nzılhane t• ygır yıyor, n ıyor ve ına <"'" politika ıcmall) 19,1!5 danı 
•.g ... d ·d-e •aya kadar uzun uzun baktı Bir - • enzı ane · '" - ıyacındaydı. Og~lunun nasıl gö- d · 11 · f · · ı w-v 

'ı .... ~eç-:n ceJ .. t: e miı ı:.ı:ı'ln:ı • ..1 fen isinın e enne ne esını so u- m"·'~ Pl ~9,30 Hıı.bcrler :9,4!5 yurt. 
'ıtı red ·&fa daha yalnızlık... Bir defa ye! diyordu. . . mu. düğünü ve onun bırakmış ol. ~· 

iıll)ı.. rusça okunnrnsmm - laha sessizlik.. Hayvan bu sözü anlamış gıbı dugu eski elbiseleri almak için yordu. tan sealer 20·15 Radyo gazetesi 20•45 
~ 49 o'duğunu tercüman va. An h h Una unutm:uş ve on~ her şe- Şarkı ve türküler 21,00 ziraat takvt. 

'v c p 1 f k ı ttı · Tztırabı bir an sükfin buldu ve tırıs tıns "'Ürümeğe başladı. _ · asta ancye nasıl gittiğini a.n· 1 ıQ~ av o n te rar :ın a · J ı - ı tm k ·hti" yi an atmı§tı. mı. 21,10 Q*•k.ı ve turklUer progruu. 
"'· 4 "-- •-kd d tU k hazır eniden kendine geldi ve bUyük" cak bir bu,..uk saat sonra ana a a ı yacmdayclı Şehirde ~ 
,'\!~ vu w 1r e r çe · :. t b" v k 1 • _ S 0 N _ ıuıı devamı 21,80 kanu.mıı :ıı.•ıs Rad 

ı;'\ 1 nı.u.a-e 1 • kada 'Jir ku'\'Vetle göğsünü gerdi. Göz- büyUk bir ocağın yanma o ur- ır çocugu ·a mıştı: Antsala -v 
''o ';.l~:ıanamPS nın p.r . - 1 .• ()nrt ıı n dıı h!! "cıotnıo•- ,·o:tı"vordu·. yo acnfoııl orkeırtrası 22.ao Haberkr t'nitof t.arı:ı frndnn okunmasın· Lı"';; .. ;.' ~r~n~rlım:~~M'l;,ı:r'~· n;..;i;U-.;..i .v~::ı;.;n~'ıiir.t.i-.R .a:_c~n;:.l;.;.~..lim:.:.•~· q;;,:t~u~E~·.t~r:ı;, ,:.f•~n;ı:_ri~a~TIP:,;.;';.:'1';.;.·"~"~r-11ıİİıze--....1ı-..iiı_.._ ___ ...;"i.ıİıııİıİıİıı _______________ _,,, 22,:50 kapama. 
~talep etti. 
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'"~nglu\f fJ8nıreDglı; bir edilidir. 

Ruruı utuklan meçbQI bir d•l")-aya 
bem:ıer. 1man bu del")"& içinde bazaıı 
t.;~ndlnl kafbedebillr." 

Mla M.er1 hayretle gözlorinl açtı. 

- Bu geceyi '148ıl 1>eçlrd1n.lL, kil.. 
tük snnf 

Kurbe.y, mltıanrinin f'lrklınden kalk. 
tığını prUnoo taı:udı: 

- Neden bu kadar erken kalktmı;r., 
l'ukardakl eatırlan bir~ kere o. madam? Baluıt ız mı oldunu.z yoksa': 

kudu. Mert gülümscdl: 
Bu, Şaııgb.ayuı bu.aualyeUerlndcıı 

~ bir kltapb. 

Kitabı bir Çlnll eeyyah y&ZIDJltı. 

Mls Mert kendi kendlae dü~tıııdu: 

- Hayır. Giız.el uyudum .• bUtlin ge. 
ceyl uyanık ~lren 18dık blr bekçkllz 
varkl'n, böyle güzel bir odada rahat. 
ça uyumamak kabil wl f 

Zav:ıllı Kurb:ıy uç gtU>Joir BekUaJ m 
- '.l"unuçln bu odad3 ;ratı:rı .kalkım:; kö,ko ı;clmedif;bıi s:ı.nıyurda, 

ve bu k1tabr okumuş .. bu •yfaya iş&. Oyu ki, Meri, 0 dalilkatıa Bekbıym 
ret koyduğuna balulırsa, ba &Gtırl.ar alt kattaki bahçıvan odasında yattı . 
Uuırtnde la7.la durduğu ~e Şanghaym fındao emkıdl 

nuıl blr chlr olduğı.ınu tuılamış ol. o gece bahı;edc oohçrvanta koııu -
dotugörillUyor. Şu halde Tomuçln bu pn Bek tay acabA hfU& uyuyor muy. 
derya lı;lnde koodlnl kaybetmem<'p du f 

çalıfmrıı olııs gf'rektlr. l.'oksa bu tehlikeli casus o dakl • 
Meri aJSlı kltabqı bir bıl§ka 11ayfa· kada ~ka bir ıı fiurlnde mi bulu. 

sı:nı karıştırdı.. 1 nuyordu ! 
• Ve ıu satırlar iiurlnde durdu: ~feri, Kurbayı te6eJllye başladı.: 

"Şanıh:ıyda bir umumi baplsbaııe - trtmde kuvvetli bir his var_ Te. 
~ardır. I•akat, tdırin muhwllf ııemt.. muçln bug1interde buraya &"elooek. O. 
lerhıcle bir çok buaust haplshaııeler nun sesini duyar gibi oluyorum. 
vanlı:r. Şangbay dün)amn hiçbir ye.. Kurbayın gö7Jf'rt .ı,ıfdsulı: 
rtne beıllemez. Bu hasmı! bapliobane. - Ne dediniz.. bogünler4e buraya 
le.re Çok defa kadınlar bU.kmeder !,, mı gelecek! 

- Evet. Büylc bir lmıunm var. Onu 
MJ5 Meri Merlnln it.ayı-eti gittikçe bekliyorum. 

artıyor, kitabi elinden brrakmak iste.. Ve gtllerck tlAve etU: 
~·ordu. 

Bn ne mlıUıff k.ltaptı böyle! 
Merloln beyni :r.onkla.msf;a bqla. 

mıttı. 
lngflh kadmı kitabı yerine bırak· 

tı.. . 
'.l'f!kT&r yat.tına uı.aadı. 
Uyumadı .. 
Fakat, yun uyur, yan uyanık bir 

halde uhahı bulctu. 

GÜJM!f yeni doğu70ıdn. 
l>Jtal'dakl kapl açılıyorda. 

Ba lıuıpyı ev\n kUçWc eanından bat
ka kimse ııramazdı. Deinek 1ıt Kur. 
tmy erken uyanrnııtL 

Meri, bl~ eoııra, Karbayın Maln.l 
JUJ1da •• 

- Evet. 1'anılmıyonım.. Kurbay 
<alkm11. 

Dl,rerek yertrıc:lea .fırladı. 

Ola ka.Jlııuıı nı;acağı &n'ada Km. 
ym bah~muıla konuştufmm duy. 

Ju •• kapıdan kulak verdL 

Kurbcıy BOnıyordu: 

- Bektay amca bu gece geldi mi! 
-:- Hayır 11an? gelmedi .• 

- Dün gc<'~ de gc·lrutdl, defO mi! 
- Evet, ıwın ! dlht ge<'e de gelmt'dl. 

O, birkaç ~ecedlr gelmiyor. 

- Gsrlp FY ! O da Temuçln &'fbl 
blrdıenblrc kayboltlu. 

- Evet, .an! Birdenbire ka)·ooldu. 
Ben oo Pf'k merak ediyorum &ktay 
amcayı. 

- Bıı g-eee evimize bl.şka yabancı 
ceıdl mı~ 

ı - Hayır, san! 
- G1ıce yansı uykumun aıa.amda 

blrtakun sesler du)'IDllftum. Demek 
kJ, duyduğlnnnı blr velılm lmlt! 

· ~ - Belki de rüyanızda dnymuf11UDU& 

dar, •n ! Ben burada babçrnn bu • 
hmdukça, kötıkftnth:e yabancı kl1119e 
ctı1eıner.. 

- Ya geçen sefer na&ll ı:eldl ! Rem 
de ihtiyar omektanmıu öldılrdü. 

- 0 ceoe ben U)'WOUf lııalmlftmı, 
... 1 bu gece nbaha ka<la.r uyanık

tım., n6bet belıtledlm. 
- Si lft.hın var mı! 

- lleın de en ıUAsı~ .Japon çl.ffeel. 
- Çok lyl Artık hm.ur ve emniyet 

Je uyuyabWrtm, değil mi! 
- Şüphesiz san! Ben uyaııık bolun. 

dok~ 51-& f'mnlyetle uyuyablllrl!ntz! 
- Ba1ıe.m Nanklnden geUnoe;re ka.. 

dar gUndilzlert uyumanı, gecelm de 
uyanık bulunmanı ve baltçe)erde nö. 
bet beklemeni lııtt,yorum. 

- BefUstüne san! 

Meri hldilct1nden dltlerinl ııcm1L 
tıyordu. 

ı:ter bu kona maya phlt olmaaay. 
dı, h&hçn·anıtao eUphe etmlyl'Cektl 

Kö,kün babçıva111, evin kn:ma ya· 
lan .«iylUyordu. 
Artık her teY anJaııılmrıtı: BabçL 

vaa da Bckta.rm hizmetine glrmlıJ de. 
!Df'.kU. 

Mis Meri kapıyı &(arak: 
- lkktay 1nı geceyi burada ~lr. 

dl. Bahçı·nw yalan 9Ö.)lüyor. 
Diye bağırmak IBtcdl . 
Kendini giiç tuttu, Fakat, bahçıva. 

om yalanlarını ilk fırs.-ıtta Karha.ya 
nnllltmap karar vermişti. 

- llelc bir kere Kurbayla konuşa. 
nm. Jlenlm hayatım da burada tehli· 
koye uUşeblllr. Bahçıvanla Bektayt 

el • ~ demek.-
Dl,) e llylPDetek, klınon~lnl giycD .• 

:ı:ıd:ı n rtktı. 

S'>.l'ncb Klll'bayla kartılafb: 

- Mliaterlh oluııuz.. bono ııirln he-
sabmıza söyledim. 

- Alı, si~ ne lmdar temiz yürekli 
bir k&clmıunl%, madam? 

- LAyık ol.madı~nn lltlfatmı:za. 

tetekkilrı ederim. Size her 9Uretle yar 
adnn dme~1 ,·aaootmı,uın. Bugün 
., befma geçecf'ğlm. 

- Hangi ı, bıı§ma ! .. 
- Ban tliphelrm~ğlm izler üzerin 

de yttrllyeoceğlm dt>mek istedim. 
Kurbay tereddlit.le lngilh: kadnuo 

y\izlliıe baktı: 

- Bir l<'Y anlayamadım, madam! 
ŞUpbelendlğfnlz t.ı.ler \"ar mı! 

- Evet. HattA hemen almdl l:Jat. 
lau.m Çok 131 olacak, 

- O halde Jıarjlayml7 •• neticeyi bir 
an on<'.c almak ~"nlm lçtn de lyl olar. 

Kur~)"UI koluna glrcll.. 
Balıpeye btrllkto ~tılar. 
KarbaJUI ımtuıcla ince blr kimone 

vardı. 

Mia Mert, genQ kum J1Ullllda dur. 
du: 

- 1'şllyor mwıunuz ! 
- llayır. . ,, 
- lstt-rsenlz &Uc Jdmooeml vore. 

ylm? 
- T elıtldlr ederim. İhtlyacnn 

yok.. 
Bir çiçek aa.k.sımıın daDannı kanıt. 

tırmala bıMjlayan Kurbay, bahçeye 
niçin çıktıklarını bllmlyordu. 
MI~ Mf'rl baho,:ıvıuun oda.ııma doğru 

ytırüdll.. 

\.'e Kurbaya ııeslendf : 
- Balıçn"DJlmrz, önllndo dordufu • 

ııuz ııaksıya kaç gUndUr su dökmemiş. 
Zavallı çiçekler, kum ııabrasmcb iRi" 

.uz kalnılf bir yolcu gibi, neredeywo 
ııönttıek. lkn, kuruyan çiçeklere 90k 
aemJD cloğnı!IU. 

Kurbo.y çlçcl<le mfotg"Ul olurkerı, 

bahçıvan tekrar göründü: 
- Hangi çlc;ıeıkte:n bnhsedlyonwıuz, 

madamf 
- Kllçllk tl8.llm öntmdekl Clçekten .. 

Bah~n'all eapladı: 

- Sl7J tenıln ederim ki, ben o slçe • 
il bıı sabah ııuladım. Onun kuruması. 
na lmkAn yoktur. 

Meri gllldil: 

- Sen uı.atı gören bir adama ben. 
v1orının ! ~ki bu ç~#Jıı kuru. 
mryaca#;ından t-mlruıln.. o halde To. 
muçlnln gelip gelmlyooeğlnl de bilir
sin! haydt, ııöyl" bakalım: Temuçin 
ne :ı.a.man donecek buraya': ı 
Bahçıvan birderıblre böyJe bir ııual 

kartıamdA kalııca~ı aklından bUu 
ceçtrmemı,tt, Mla Merinln yüzüne> 
manalı bir tavırla baktr: 

- Tomuçinln döneceğtnl aanmryo • 
rom. madam! 

- Haycll auum .• bir insan bu kadar 
k~ln bir lf&do ile bir feydcn bab~. 

dene onunla yakından llıliııl var de. 
mektl Sf'n konu,maııını bllmlyol'llWl 

ca.Uba! 
Bahçrvao bllabiltilıı t3§I1"dı.. rengi 

aUr: 
- Ben yıllardaııbert bahçeden 5eh. 

re bUe lnmlyen, botttn ha)-ah bu köı1k 
te g~n zavalh bir insanım, m.ııd.aın! 
Sfaln Uphclf'ndl~nlz gibi, entrlkala. 
ra, dolaplara aklnn eruı r~ Ne demek 
l<1tt'dlğlnlz1 Wr türlü 11nlayamoılım. 

- Scndoo ıılipbelendlı'.;'1ml ncrden 
anladın 'r 

- ~zterinb:den. 

- JJf'.nlm 9litlc:rlmde ııüphe u3-an 
dıncı bir tek kellnıe yoktur u.nıyo. 
rum. Fnkat, görüyorum ki, 1en keo. 
dlııden §Upbe eden bir adamsın! j 

(Devamı tKJr). i 

BORSA 
10.6.9.f2 MUAMELESi 

Londra l Sterlin 5.2-!l 

Nevyork 100 
Cenevre 100 frank 
Madrlt 100 Pcuta 
Stokholm 100 İsveç kr. 

130.70 
30.70 
12.9375 
31.16 

ESHAM VE TAHvtlA'r 
Evvelki,BUgtl.D 

İkramiyeli %:!, 938 21- -.-
İkr. Ergani %5 938 23.--.-

%7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24,S5 -.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 l,/2,933 T.borcu tr.S 23.30-.-
Sıvas • Erzurum ı 19.90 -.-
Slva.a • Erzurum 2. 7 
% O, 938 Haz.tah. 
%7, 1941 D.Y. l 
%7, J!l41 n yo'ıı 2 
.uıa 1 lu D. Y. Tth 2 
Anadolu D. yolu C}c60 
Anadolu D. yolu 12 
Anadolu D. Y. Müm. 

Merkez banka111 
İ§ bankası nama 

19.S519.90 
27.!50---
20. 
lP.55 1!).5U 

52.76---
80.26--
25--.-

51. tn.ıso 

169.76-.-
15-15.10 

İ§ bankası bam!Une lfJ.- -.-
İf bankam MUessls 160.---
tzmJr Esna! • Ahall B. 6.10 

1ma.r Bankam h1sse 22.- -.-
Aslan çimento 13.00 -.-
Astan çimento mlleıWJI 5.SO 
Şark degirmenlerl IS.30.-.-
tttlhat değirmen. 28.50 -.-
T. klSmllr maden. ıs.---
% 6 T. bonoları 94.--.-
Türk U. Tiyatro 69.60, _. 

tat. Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketlbayrlye 25.- -.-
Şlrketlbayrlye tem13ttn 80.--.-

Rıbtnn tahvfll 14.80 --
tst. Su tabvW 8.23 -,-
lııt. Su b.iase. 6.- -,,-
Tilrk borca Tr. ı -.- 24.S3 

Yakacıkta 
sahbk köik 

Hacı Paşa köşkll naml)le a:ıa. 
ruf 20 oda, S5 dönllm ararl için. 

1 = =.~'::',:,,':! ~~.:;; 
1 :;::ras:ıtı~:;~ ~~~~;;~ 

Vakıt matbaasında Orhan Te. 
mel. Saııt 10 - ıs e kadar. 

HAFIZ CEMAL 
ULOKMAN HEKiM,, 

DA..Ht:Ltn: &ıt1TEllASSISJ 

Çocuklu bir ailede ev ~le. 
rine b:ı.1iabilcc".k 30 - 35 yaş 
larmı:la bir baya.na ihtiyaç 
vardır. Talip olanların Va.kıt 
mn.tba.a.ın v~zncda.n Behrarr. 

Uzcan'a mUracaat eylemesi. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - ldareınız ihtiyacı için külliyetli miktarda 111.vanta çiçeği pazarlıkla 

satm almac<>ktır. 
2 - Pv.arlık 12.6.9"2 cuma günU saat 10.fSO de Kabııtqta levazım 

§".1bcs1ndeki merkez aatmalma kom1.syonunda yapılacaktır. 
3 - 1atek1Uerin pazarlık tçln tayin olunnn gün ce saatte teklif edecek. 

ıcrı fiyat Uzerlnde:ı y1lzd.c 7,ts gUvenmo para.sJle b1rllkto mezld)r koınlayona 

ml!rac:D..atıarı. (6133) 

İstanbul Defterdarlığından: ' 
Dosya No. Nevi Muhammen 

bedel Teminab 
:'it062/-!l2 Otopark müdürlllğtlndc mevcut mtısts.meı (1'2) 

adet iç ve (206) adet dış otomobil ld.stlğl. 8063 230 
Yukarda evııafı yazılı otomobil ld.stiklert 29.6.942 pnzartesl gUntl saat . 

.ll'i te Milll EmlAk müdUrlUğUnde müte§Ckkll komlayonda kapalı zart usu. 
'l!c satılncaktır. 

İsteklilerin 2•00 .aaytl'İ kanunun hl\kUmleri dalrcsinde ba.zırlanml§ tek. 
lif mektu;>larmr ihale günU saat 14 e kadar komisyon nılsllflnc tevdi eL 
meleli muktazıdlr. Fazla izahat için mezktır mUdilrlUğe mUrnca.at. '(6379) 

TüRKiYE iŞ BANK ASI 
UH% IK.UAılfı'EJ..EW 

Kt1cük TA~arnıf ı adet 2000 Uraıık • 2000.- u.ra 

He8an1an • • 1000 • - ısooo.- • 
1 • 160 • - Jl)O().-

t BU "tRAMJYE PLtL"ll • • soo • - 1000.- • 

uştnELEH: ı Şalıat. • 10 • ~ .. - z:ıoo- • 
•tayq. 1 &twııo.. t tkı.. 

&() • 100 • - &000.- • 
GO • 00 • - ı:ıoo- • 

Cft<•rtıı tarUılerlnde 300 • ~ • - 6000.- • 
nprlır. 20C • uı .. - 2000- " 

11 HAZİRAN - 1942 
-. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

.Mehmet Faik, Halide, ve Behice 466/15324 hesap numaraslle san 
mızdıın aldıklan 1000 llroya karşı Saraçhanede Mimar Ayas ınaııaııc 
lmameicndl sokağında eski 4 yeni 6 numaralı evi blrincı derecede JpO 
et.ırucıcrdir. 

Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde mezkQr gayrimenkullln 
semt ve mahalle ve sokakta aynı kapı numaralı hududu sağ taratI el 
meıızill sol , tarafı Hasan veresesi ahırı arkası Hasan veresesi bahçesi 
htsı tarikilun ile mahdut 213 ar§m murabbaı mlktarında bir bab ııaııe 
duğu beyan edJtm!§tlr . 

İkraza essı.s olan muhammin raporu mucibince mczktır gayrilll 
122 metre murabbaı m.,sabasmda olup bunun 97 meb-o murabbaı kısJX1l 
bina ve ıs metre mura'>haı kısmı da mü§tcmilAt zeminldlr. Btna oçtııı 
a..lışap ve barem ve sellmlık ikJ kısım olup harem kısmının birine! ~ ~ 
tir buçuk oda 1 • nıatbah 1 _ halA ikinci katında. 2 _ buçuk oda ~ 
ı . halll. çULcQ katında ikı buçuk oda 1 sofa ı . halA BCltı.mlılt c1J 
blrıncl katında iki buçuk oda ı . sofa 2 _ hali!. ikinci katmda iki bU~_.A 
2 _ 80!& 1 • halA vo UçüncU katında 3 • oda 1 _ sofa ı _ halA ve eıeı:w 
havagazr, kuyu ve aarrucr bulundug-u blJdirllmiktlr. ol' 

Borcun vadesinde verilmemeshıdcn dolnyı hakkmda yapılan tald~ 
riLe 3ı02 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin matutu 40 ncı :rnad ~ 
göre satılmnsı :fcabedcn yukarda yazılı iki kwm abpp evin ta~ 
ı:u~uk ay müddetle açık a."ttmnaya konmU§tur. Satı§ tapu 8fc1l ft16 
göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iatlycn (400) Ura pey aJq;csi ~ 
c.::ktır. Milli bankalaru:n.ızdan blrlnin teminat mektubu da kabul ol ıı? 
Blrlkml§ bUtun vergilerle belediye rosimlcri ve vakıf icarcsl ve tav!Z tJI" 
rı ıle tell!Wye rusumu borçluya aittir. Arttırma. prtıınmcsi ıı.6.9'2 ~ 
hinden itlb3ren tetkik etmek lstlycnlere sandık hukuk i§leri aervlsin~ .. ıııl 
bulUii.dunııacaktır. Tapu slcil kaydı ve sair lüzumlu maltımn.t ta ~ 
do n takip dosyasında vardır. Arttırmaya girıni§ olanlar, bunla.rl ~ i4 
e:ierek satııığtl çıkanlan gayrimenkul hakkında her ge~ 6ğrcnmi§ ~ 
tclılkkl olunur. Birinci arttırma 10.8.942 ta.rihi:no mll.slldi! pa.zart.c5l -p 
<.;ağaloğlunda ktun s:ındığnnızda saat ıo dan 12 ye kadar yapılacaktit'• 
vakkat ihale yap.ılabllme.sı için tekili edilecek bedelin tercihan ~; 
csbcdc.n gayrimenkul mllkelletiyetile lnlldık lllacnğllu tamam.en ~ 
ması §arttır. Aksi takdirde son arttıra.nın taahhUdü ba.kl k.almalt ~ 
26.&.942 tarihine mUsadJt { çarpmb&) gtbıU aynı mahalde ve nyDl ,,.. ~ 
IJO!l arttırmam yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok ~ 
Ustündo bırakılacaktır, Haklan tapu si.clllcrllo sabit olmıyan ~~ 
ve irtifak hakkı sahlpleriL'in bu baklarmı ve huswılle faiz ve masarlf0 v 
iddialarım l1An tarJhlnden lUbaren 20 gün Jçlndo cvrnln mllsbltcıeril0 ı 
raber dairemize bildirmel~n lAzundır. Bu ıruretto haklarını blldir~.A 
!anlarla haklan tapu slcillerlle aa.blt olmzyanlar .sa.ti§ bedelinin pa~~ 
aından hariç kalırlar. Daha fazla mattlmat almak istlyenlerüı 9~~~ ~ 
d~a numaraslle sandığımız hukuk l§lerl servi.sine mtlracaat etıı:ı.eıo-· 

zumu ilAn olunur, 

DİK.KAT .. ~ 
Em.tıiyet Sandığı; muıdıktan alman gayrim(lllkulU ipotek ~ 

1stiyenlero muhammlnleriı:nizin koymug olduğu kıymetin yüzdo 40 JJl ; 
'\"ÜZ etmemek Qzere lhale bedcllnln yansına kadar borç vermek surena 
ıaylık göstermektedir. (6384) ~ 

' Tlrkiye Cumlları.yetı 1 
ZiRAAT BANKASI 

&a.rulUf ıaruı.ı: 1888. - SenoaJ"ud: 1000,000.000 .lıi.fl& uı-. 

Şube ve Ajana adedi: 265. 

Zirai oe ticari her nevi banka muameleleri. 
Para b1rlkt1nmlere 28.800 Ura llc:ram1ye ver1,)'or. 

,, 
r:ııraat Bankamnda lrumtıe.ralı t'e Dıtıe.nsı:ı taaarnıı ııeaaptarmaa tlO 

60 Uram bulunanlara eonede t cıe:ıa çeldleoek ırura Ue ~ 
plADa göre l1D"a.m.1ye cıagıt.IJac&ktrr. 

& • GOO • ı.ooo • 1%0 • &O • &.800 • 
ı • GOi • ı.ooo • uo • co • c.:eocı • 
• • uo • l,000 • 180 • ıa • UOo -
u. ~. ~. ~ 
DIKK.Nr: Beaaplarındaltı po.ralar bir tıene t~e il'> Uradal' 

11lşmlyeıuere Uuaı:n1ye çaugı t&kcuroe o/o 20 ta.ı:ltuı1yle verUooeııt1r.:n.ı1 

1 
Keotdeler: 1l .aurt. ll 8.az.1raıı. ll Eyıo.ı. 1l Blrtndk&nw:ı ca.r"' 

tinde yapıJır 

~~~~~~~~~~~~~~::::ı 
• • 
ışçı aranıyor 

lstnnbul Elektrik. Tramvay, Tünel isletmeleri 
Umum Müdürlügiınden: ~ıt 
l§Ietmclenmiz Şişli tamirhanesi için imtihanda göstereceği Jl)°l' ııof 

göre saatte 35 kuruşa kadar Ucret verilmek suretUe 12 tesviyeci, 12 
r.ı, 3 boblnör 6 elektrik tesvlyeeisl ile 12 marangoza ihtiyaç vardır. ~ 

.Askerlik e aııı.kaııı olmıyan l:ıteklilerfn nUtus hüviyet clizdanı, ııustl, 
kAğıdı, ~ adet ve:ıikıı. foto!l'rafı ve §imdiye kadar çnlıgrmg oldukıan ıııU 1 
sclerden alınml§ lyl hizmet vcs1knlartle birlikte ı:;.6,942 gUnü saat :ı•ut!° 
ı 1 ye kadıır idarenin Metroban zemin katındaki zatı,:ılert ve sicil n:ıUd 
p,üıe müracaatları lüzumu blldirlllr. (6376) 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: -" 
lltı.n No. sı 169 il 

Kuru çayır otu ve samanların istihsal edildiği mmtakanm on yıı.Ict!I 
kele, istasyon vesaır teslim mahallerindeki nlbs.i satı§ fiyatları ~ııg-td'
'iekilde tcsb!t olunmuştur. 

Kuru çayır otu 
Yığın halinde kilosu 

Kuru 
4,4 

Saman 

. İp balyalı kilosu 
kuruş 
6,5 

,..... 
Yığın halinde kilosu ' Balyalanmış kllo:r 

Kuru kuru§ 

kunıı 

7 

3 ~ (" 
Bu fiyatlara İstanbul beledlyeal hudutları dahilinde tzmft; To.lovtı• 

6 
4 

talca ve clvarmclan gelen ot ve ısrunanııı.rdıı kiloda ı kuruş EskL,eblr ıp 
gelen ot ve samanlardan Jre kiloda l,5 kuru~ nakliye masrafının 1111.vesl 
bul olunduğu ll4n olunur. (63911 ..._ 


