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s uikast d a vas 
~· -
~ Bu sabahki celsede müddei-

umumi suçluların idamla 1 

cezalandırılmalar:nı istedi 
----ıo----

MftcJdelumuml iddiasını ser(e!Ierken ?avıoı karakaplı bir 
şiir kitabı okuyordu. Reis k en df slae ihtarda bulun ela 

~~-.-.o·~~~~ 

Muddeiumumi Pavlofu bu trajedinin 
en korkunç aktörü olarak vasıflandırdı 

'IC.er aAşam : 
\_. ---
~avallı 
Hindis an 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
k OSKOCA bir lut'a. Yüzler: 

b· ee mıJyon nüfus. Çok eski 
ll' llledeniyet ve küJtür. Böyle ol· 
~kla beraber ecnebi istilasından 
~~ göz ~mıyor. Blitün fatihlerin 

g<>zü bu zengin ülkede. On-
11 ~t> gelip saltanat sürüyorlar. Yer. 

~ küçük hükümdarlar da tlireyor. 
a\at onların milli hükfımetleri de 

tlıııtıalnyet ve istlbdad itibarile 
t l!nehi fatJ.h1erfnkindcn geri kal
ltılYor. 
~ 1f ürıiyetsiz f~likeili bir h::ı.. ,-
~ bumda O."lırlaı:danberi lıiiktim 

~iire süre IDnt milletlerinin ru~ 
1_ıın{Ia. adeti m:ırazi bir dünya te.. 

1 k~kisl, realite hayatlle telifi im
ansız bir felsefe ve lriiltür vü. 

,./ Clfda getirmistlr. Muhiti.o, yaşayı. 
~in, tarihin, biraz da iklimin te.. 
11itiı~ Viicut bnlan bu isUdad ve 
fıttik vasıflar Ifint milletini da;:. 
itli bir vasayet altında bulunma.ya 

pJ lııa~fun bua.lmuştır, deni1eb!lir· 
llındistanda modenı çagların 

~lliy~t, hürriyet ve istildii.l mef
~~ ~llrnlarr bile o be<Lgin ve yorgun 
ıyı· Yat tell1."kisinde bir dirilme ve 
ıyo• ~la.n.nıa hi~ıl edemedi. . 

ha lt.intlller son devirlerde 1ngilız 
ııll- ~ 1'lnıiyetine karşr bir isyo.n ~-
ıatl )e'ltetj içindedirler. Fa.kat ~ !s

'~ l>assif bir mahiyettedr. sııah. 
ılJI~ -..ı!.. ~iddetslz bir muwwemet. Bu.-
.tl#· ~:~ felSefi bakımdan bellô çok 

~"l<Sek mli.nii.sı ve kıymeti vardır. 
/ ıie11ci insa..n.1& kıymetleri itibarile 

lıı~~esı ynkard~ır. Fal<at Hint 
~il etı:nın dertlerine bir ilAç te~ 
a etmek, onu dünya eemaatlerı 
l~tnda bir mevki tutma.ya kabi· 
t11 ~tu kılmak bakımından hiçbir 
~dası yoktur. Hintliler İngiliz· 
bı1te lcaı-şı tatbik . ettikleri passif 
lı.ı\ltavenıct ve isyan meslekinin az 
tıu fa.ycla.<tmı gördüler. Çiinkii tn. 
~1. milletinin müsa.a.dekii.rhk his. 
tıı • 1'endilerlni çok büyük müsa.
lt~~lara sevkedebilir. fakat hür 
~ dıstan bar~etinin peygamberi 
lıı\ 1lnan Gandi İngilizlerle yaptığı 
~~ fıectübeyl Japonlar veya. mlb· 
~~;n devletlerine de tatbik etmeyi 
Q~ llınekle de derin bir hata.ya 

'll~or 

,. 

'" ~enİeroe telgra.flra Gandinio 
t~·~· lesinden bir fıkrayı haber 
Ilı~ ller. Hint lideri Japon ve 
~l\~~t askeri hareketlerini o.kim 
~h:_'lllak ve dünyayı cebir ve şid
ltı~~ kurtarmak lı;in İngilizlerin 
Ilı~ ~lStanı, Afrikayı ve bütün 
~~'~lekeleri t.eı'ketmelerini is
lıı~r. Fakat İngilizler ellerindeki 
"uıı ~tn.lekelerini boşa.ltırlarsa 
tı~~' ka.vınlerinin hürriyet ve is
\ l li ın.i temin edilınlş olur, yol<. 
)~ l'lgi)jzlerin yerini Jnponla.r ve 
\11başka devletler mi tutar? İşte 
~Ilı bura.da bo~ bir hayal ve ü
\~ e <lüşüyor. Bu, yukarda da 
\ 1 settiğimiz Hint zihniyetinin 
~~le:re esef ve teesı>iir verecek 
~lt~ll ve daliUetlerindn bindir. 
'rıı İt zaman hayat adamı ve 
~~lt adam olamıyorlar. Rindista4 

~-h tllgjliz idareı;ıindE"D kurtulup 
"lt~~.hö.!i:imiyeti veya başka bir 

-...,et altuıa girmekle da.ha 

Muhakeme, müdafaaların yapılması 
için 3 hazirana kaldı 

Almanlar 
Harkof'un 

cenubunda Maznunlar hakkında tatbiki istenen 
kanun maddelerini yazıyoruz 

Ankara., 20 (Hususi muhabiri. 
nıizdn) - Almanya Büyiiık Elçi
si Fon Papen'e suikast teşebbüsü 
maznunlarmm muhakemelerine bu 
sabah Ankara a.ğrrceza mahkeme. 
sinde devam olunmU§tur. 

At yarışlarında 
kazanan 

okuyucu.arımıza 
At yarışlarında kazanan okuyu. 

cularmuzm ikramiyelerinin tevzii. 

Saaıt 9,40 da hakiınler heyeti 
yerlerini almış, salon yine dinle· 
yicilerle dolmuştu. Bu celsede, 
karar veçhile, müddeiumumi esas 
iddiasmr serdedeceil."f.i. Reis cel• 
seyi açarak iddia. makamına söz 
verııı.lş ve iddia maikammı işgal' 
eden Ankara. Cumhuriyet Müddei• 
umuımiSi Cemil Altay iddia.namesi-
ni dkumağa başlamıştır. · 

Cemil Al taym daktilo ile ve sık 
sa tırlarlıa ya.zılmış 49 sayfa kadar 
tutan iddia.namesi şöyle başlıyor .. 
du: 

:teni bir taar
ruza geçtiler 

--0-

Barkolta Sovyet 
Uerleylşl 

durdurulamadı 
Londra., '20 (A.A.) - Harkof cep. 

he.anide, von Bok Tlmoçenko ordu • 
larma bir darbe indirmek için gay • 
ret sarfetmekte fakat hiçbir netice 
elde edemem ektedir. 

ne bu sabah saat 9 dan itibaren 1 ' 'Saym. ha.Jdmlerim, Gece yanst Mos~ovadıı. neşredilen 
tebllğ Harkot ccphesind~ Alman t&· 
arzularının defedlldiğinden ve Rus f. 
lerleyişin.iıı devam ettiğinden bahset. 
ı:nektedlr. Almanlar Harkofun ııo 
kilometre cenup doğusunda yeni blr 

başladık. Tevzi i~t yarın akşama 1 "Dost Alman Devleti A;ı;;ra 
kadar devam edecektir. Biletleri Büyüfk Elçisi Fon Papen aleyhine 
kazanmış okuyucularmıızm para. • tertip edilen ve mes'ut bir tesa.. 
~mı herhangi bir lamşıkhğa. se- 1 d>ü.f eseri olarak muvaffak oıa.mı. 
bebiyet vermemek içiıı yamı a.i{. J yan, suikast teşebbüsü,..,, 
şama kadar almala.n Jamndır. (Devamı 8 üncüde) (Devamı 3 üncüde) 

Sof yada 
Bir koınlnlst 

şebekesi meydana 
çıkarıldı 

Sofya.,. 20 (A. A.) - Bulıgar 
polisi mühim bir komünist şeıbe
k~ini meydana ç:ckarmıştır. Şim. :e kadar 100 kişi tevkif edilmi§-

ispanyada sıcak 
dalgası esiyor 

ıtla.drid, 20 (A. A .) _ !span. 
yanm muhtelif bölgelerine birden" 
bire bir sıcak dalgası yayılmıştır. 

Grena.tada sıcaklık gölged 55 
dereceyi bulmU§tur. e 

Sovyetlerin Tokyo sefiri 
neden değiştirildi? 

Kuybl§et'. 20 (A.A.) - Sovyet1er 
birllğlnin Tokyo sefirinin değl§tlril. 
mesi Kuybişefin ecnebt ma.hfille<rinde 
üphe ve tereddUtıer uyandırn:u.şltr. 

ş Si asl sovyet mahfillerinde Snıe • 
ta~in geri çağrılması hakkmda 
hiçbir tefsirde bulunın~kta, ya.1. 

1 
. ,., .. , Qka bır vazife ve-

nız eski e çıye ""'" 
rlleceğl söylenmektedir. 

ı sefir Malik ise 
37 yaşında oıan yen 

1939 da Sovyetıer birliğinin Tokyo 

sefareti mUsteşa.rltğ'llla tayl.nbe e~S: 
mi§ olduğu için o zaına.nda.n ı:ı. 
zlfesi başında bulunmaktadır· 

ziya.de betbaht o1acağmı1a biç ŞÜf" 
he edilemez. Yalnız tngi)terenın 
tek ta.raflı olarak emperyallznıdeD 
''azg~mesi hiçbir derde jli.ç te~ 
ldl etmez 1914 • 1918 harbindeD 
sonra İngiltere tek tartıflı otarak 
silli.hsızlıınma politikasına düşmUŞ. 
t\i. Faka.t İnWJtere suJh hulyası 
ı;eşinde sitablanmayı ihmal eder
ken diğer devletler en btunmalı 
gayretlerle harp hazrrlığr yaptılar, 
başımıza bugünkü bela çıktı. O· 
nun için bütün devletlerin lttifala 
ile empery~ bart"ketine niha
yet verilmezse ne Hindistan için 
ne sair yerler için hiçbjı: Jıa.yulı 
netiç,., bekle~ 

Nevyork limanından b lr görtinli§ 

Feyizli yağmur
lar başladı 

Balılıesır bavallsl ile Uşak, Demırcı, 
Olrdes, Bandırma . ve Tra~yaya 
mebzul miktarda yaftmar yajdı 

Balıkesirden bildirildiğine göre . na de. mebzül miktarda. yağmur yağ. 
luıfta!ardan b ri ' e beklenen yağmur mı~t.ır. 
dtın sabahtan itibaren bütün mm • A..lman haberlere göre feyizli yağ
takaya yağnıağa başlamı.ştır Böyle- murlar Trakye.yı da mahrum bırak. 
ce kuraklık tehlikesi bertaraf'°lmuş. mamış, muhtelif bölgelerde yağmur 
tur. yağmıştır. Bandırn:ıada, yağan yağ-

Deınircl, Gördes ve U§ak kazaları· ınurlardan ziraatçı ve müstahsiller 
bUynk bir sevinç içlndedlrter. 

A tatürk Sergisi 
nan Ankarada Ebedi şeıe alt eser ve 
batıraıarı toplayan bir sergi açıldı 

. (Yaıısı: 4 iiDctide). 

remizde, yalnız cnma gUıılle cuma.r _ 
tesl günü sıınt 15 e kadar kabul edlllr 

TELEFON: YAZI lŞLERl: 28872 IDARE: 24810 :/- SENE: l2 

1 ürk kara sularında 

Bir tecavlz 
bidlsesl daba 
300 tonluk Duatepe motörünü 

M eçh.ul bir deniz
altı torpilledi 

Gaze.t.emız mıı.kineye verilirken haber aldığımu.a göre, Türk kara.. 
fiUlaruıda gene bir tiecavöz hAodi&eet olmuş, SOO tona ya.km: ~ 
bir Türk m ot.örU torplllanerek batırılml§tır. 

tık talıkJka.ttan örenildlğine göre bu motör, (Dua.tepe) JDOt.k6.. 
dttr. B ir müddet evvel herha.ugl bJr Bulgar llmanrına gttmış, yUkllnD 
boplttııd:an SODJ'a. geriye dönerl<en muht.ellf oinate yi1k yiikllyerelıc 

bt&nbala doğru yola 9lkmı§trr. Duıı.t.epe motörU d1in gece İğneada 
aç.rklaruıı& geldiği vakit, bandıraıı5ız, htlvlyett meçMI bir denizaltı fa. 
rafmdıwı karttılanıııı!f ve mat.ör, torplllenerek batınlmı~. 

Dua.t.epe, Zekeriya reJsln idaresinde idi. A,yrıca. ö.ç tayfut va.rdı. 
Gelen haberlerden mttrettebatm sağ. salim tğneada. civarında kaıaya 
çiktığ'ı öğrenllml§tir • 

............................... ______ ... _.. __ .............. ._. .. _ 
lriandaga 

Yeniden AmerlkRn 
askerleri çıktı 

Ruzvelt daha m ühim kuv -
vetler gönd eriteceğini 

aöyledi 
Londra, 20 (A. A.) - Ameri.. 

kadan gönderilen krtala.T şimali 
İrla.ndada bir noktaya. vaırmış bu
lunmakta.dır. 

Bu mevzu hak'kmda 't'eie Ruz 
velt şunlan söylemdştir: 

Bu hareket muvaffakıyetle yg,. 
pılmış addedilebilir. lleride da.ha 
mühim kuvvet.elr de gönderece • 
ğiz. 

Nevyorkta 

Hava 
tehlikesi 

işareti verildi 
--0---

T okyoya yapılan hücumun 
ımuvaffakiyetle 

n-eticelendiği anlaşıldı 

Nevyork, 20 ( A.A.) - Gren. 
viç ayarı: ile saat 15 de radyoda 
tehlike işareti verilmiştir. Bütün 
radyo istasyonları neşriyatları. 
m durdurmuş'.rdır. 

Hava tehlike işaretinin sonu 
saat 15,01 de verilmiştir. 

:ı. :(. ~ 
Londra, 20 ( A .A.J - Geçen 

ay Tokyo ve civarrndaki şehir .. 
lerde Amer ikan uçakları tarafın. 
dan yapılan hava akınları neti • 
cesinde bir tersanede yapılmakta 
olan bir harp gemisinde yangın 
çıkarıldığı şimdi anlaşılmıştır 
Aynca birçok fabrikalarda. da 
yangınlar vukua gelmiştir. 

Reis Ruvzelt bu filoyu idare 
eden general Doolitlei kongre 
şeref madalyası ile taltif etmiş 
tir. 

925 senesinde Doolitle Schei • 
der kupasını kazanmıştı. 

General Tokyoya karşı yapı · 
la.n hava akınının ümit edildiğin
den daha fazla verimli olduğu • 
nu söylenU,ştic. 

Takriben her bomba hedefe i
sabet. etmiştir, demiştir. 

Bükreı el~imiz vazilesine 
döndü 

Bükreş bUyük elçimiz Ham. 
du11ah Supri Tanrıöver, bu sabah 
vazifesi başına hareket etmiştir. 
Burada kendisile konuşan bir 
muharririmize büyük elçimiz, ço.. 
cuğıınun rahatsızlığından dolayı 
seyahatinin 15 gün geciktiğini 
.. ı-<..n .. 
SCYY~. 

PARJSTE 
Yeniden ıo k şl 
kurşuna dizildi 

Londra. . 20 (A. A.) - 10 Ma .. 
yrstıa A lman askeı1 m&1aımları 

Pariste Alman askerlerine yapı • 
lan bir suikastten. dolayı 10 rehi
neyi kurşıına Wzileoeğjıni Alman 
askeri mafka:mlan bildlı:mişlerdir. 

• 
~ ~ 

Japon taarruzu 
Çine karşı 
gapzıacak 

--0-

J aponlar Birmanyaya mü. 
him miktarda takviye 

kuvvetleri gönderdiler 

Çungking, 20 (A. A.} - Bura
da. dolaşan şayia.lam göre gelecek 
Japnn taarruzu Hlndistana, A• 
vustralya.ya. deği:l Çine karşı ya. • 

' pılacaktır. (Devamı 3 üncüde)'. 

Almanya 
Holandayı 

ilhak 
edecek 

--o-

Yen i Holand a 
Hükumetinin 

Hariciye, barblye 
ve lktııat nazırlık· 
ıarı bulunmıyacak 

Londra, 20 (A. A.) - Alınan· 
la.r Hollandayı ilhak etmek için 
t edbirler alma:ktadirlaır. Heidrich 
elan bura.da bulunmaktadır. 

Tas aj:uısmm Stokholm muha. 
birine göre lrurulıacsık olan yeni 
Holanda hUkftmetinde hariciye 
harbiye ve iktnsat nazırlikla.rı ol• 
mryacaktır. llri memleıket arasmda 
glimrük enge lleri de kaldmlaca.k· 
tır. ___________ ..,. 
Unu kesilen 

bir fırıncı 
Belediyeyi dava 

ediyor 
--0--

F ırıncılar kartsız ekmek 
satmıyorlanDllf 

,(Yamı ı llrMı!I 
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·Milli Şef'in-~... ~~ 
Gençliğe Hitabesi·. 

;Mahkemelerde. ;~ H.ll)IŞEtEli 
. - . .1 ı·ı .. Alı llH 
unıversı e ı er ve Tuw .~ • ..; 

bir bayan tarma11 ıaam11ırı.~ 
R.uicrımlaununusıın tlün Anlıara ataJınJa wençlii• laitabainin buı parçalarını 
r.ıyoclan alaralt rJermittilt. Bu mühim ı.ıe tarihi nutku bupn okuyucularımıza 
aynen ı.ıaiyonrz: 

Ankara il (A.A.) - ClambıarreW MiDi f)ef hmet 
hıhll, 19 m&)'IS lltad)"OlllUDdlt. ı;nçllk ve 9P0r bayra
mı '6.reaJnde :rttrk .-ençUjine apJıdald hitapta buJuo
IJIUllanlır: 

Tllrk &ftlllleırl: 
SevstU ve deferll varbfa:ms oı.a alzleriD &'ençllk ve 

spor bayramuusr kutlamak IOln aıamzda balunuyo. 
ras. Si* IJI ~ ne kadar dikkatle bakatı
mm ~ --mf Bocıa.luauıl, w. .......... 
nız Ye deYW adamlanlllz, vatanm geleoeftnl temiz ve 
lmdPeGl dlerbllse koymak için atk lle bazırlanmaıu:u 
1dyorlar. bi JTt' -ki kola~ lgln, sb:e bet' 
VMltayı -....ur etmeye ~nuı. 8lda hayatmrzıa 
ıuhbatll Ye -.eli ı;eçmesl )91n, bizim çok &öreceilmlz 
teclMAıtık J'Oldm'. 8lzcJen alılAIW, tahtkaa tlmltll tt 
ka"8W ...._ Wıel'k. KA18at IOlncle 'b.lr serre olan 
ba 'Yfi' )1Btbi11tı; tıalılattn en mükemmel nllrmıneal o. 
.... ..... ,., bagtın blrtlılrt.ertnl ökltlrmek1e DleKU•· 
cıttrıer. lwhta uyıeı .e..._ ba ....... ,. karpsmda 

gtılee* .............. daı.a lm4real ve baurhkh ye. 
ıı......ı. bafbea d8fllllcemlz olmabclır. 

- Mr suma 1)1 abJlldı olmayı, lDMD medyet
ı.tıllllııa ........ ,wenum. Harp faelalanıun, milletle. 
rta .ad&kı tmerhule acddı yıkmklanm arttırdıpu JÖ. 
rtbww. Darp beWanndM olu darlık ve pabalılak 
......,. tmırbıde oWatmulaa UJMe ablAk üzerinde 

-· tı'11enm ~. ll'mldbalz Ye Dotenb.le, blL 
.tmdıllta ..........._ 41af'IUlllak ve ma.laakemeleriae kov 
..... wwww .......... ~ tDrltl aıallk ... yanlan. 

na bıp, eDIU'* aba bir ~ Jlbl temi& •e 
tellal ıa.ı-. Vatama .-ı. ......,_rmı ve dar u. 
me+nm ,..._ kaadl ...._~tola aart.. 
feı& flnatı lıUea _,.mu. aelretill, ltreame Ue ... 
kmıL MnbakJrelr blllnb ki, k6tll fınat dtlfkllnlertnln 
Ye Jl9tll allJAlr 81'9e1derta1n yalaom mumlan, Dmdok. 

IMvl " t* Ja9a 1ılr W ttltelıllecektlr. Vatan 
........ ,,. .... titri.tal. fttana hlanet iti ~ basır. 
lwıi TUrk mllletlnlo neteelınde 8U4let ve kederinde 
felllıe& ............... 1 allWdı, Ttbk cıeml)'9bla 
boa ...... Ye yarmmıda nımafter kalaMkhr.Bllttln ln. 

aanlıfl •raa belAlar IOlnde feclak&rhk karan Ue. ka.. 
rakterll ve sportmen dulumu Ue ber ye,. ı riayet 
gören Ttlrklye cambqft7etl, .ızın -ttam dayancınız. 
~ ~llnlzdlr. 

Tllrk ıençlerl: 
Sponm bayramnu, mlW kudretin kaynak]annclan 

biJt olarak kal'fılryorm. tnaaıar araamda iyi ,.eçfn. 
....W., llaU& milletler anamda yakın taaqınaoın bir 
.... ....-.ı spordur. 1uu1arm, bele ceno ve at.etli 
çallaı'ıııcla. aportmenlerln bafmdaa l'eçenlere alJtma· 
lan, onlann blrblrtle mln...,...tlerinde çok U.lrll olur. 
Muvaffak olmanm ortak Uvkl mavattak olmanm P· 
nlf ytUekle, düşmanlık ~ kabulü bUktlıDlerl 
ürkmeden, tatkmlıta dDfmedea karplamak tabiatın 

,.e her itlrltl ıartıarm teelrlerlne •tlılm alnlrle bak· 
ma, bWluı .,..kalanam l)'llllderlnl benl.,,..,.ne ve 
bafkalarmm eblklerlal bot pnne, sporda ldm&D ecll. 
Ur. Hele fU noktayı hlo batırdaa oıJEarmaymm. Der 
y.,ta ve ber prta UMQD ye elverltll bir apor, çalıflDA 
zevki ve Jradeslnln bafluı& lllleltdlr. Çalıtmaam ı.t.edL 
ğl bir çok kudretler varclır. llaDlarm JaepelDden ebeld· 
mlyetıı.u. oaJ11manın ..._da li9Tkll bir ,ey olabilme. 
•l ve nerede, nud oluna oı.an berbalde oaı.,.....ır lota 
ana bulonmaud•r. 4f.e apor, ıowun bOnyeslaln bOc
relerlae ı:alıflD&llıa bu eeu lmcll'et.ıerlnl veJ'Dlek için 
bathca lllllrdlr. tyt vatandaf. verimli vatandaf ola
bilmek lçtn iyi aportmm olmıya çalıpn ve ı, ı eport
mea olulak için de mMdf ~Ual keaılcıl, )'IPraQcı 

aehlrlerden koruyan, ablAklı " lrade11 vuıtlarta be
zeaerek Yeüfea vatanc1at, cJotna yollana en 1)1!11nd&
dJr. 

Oeıno ariuwlatlanm: 
luaalıtıa blltün elemleri, acıaJan. vata.om btltün aı. 

kıntllan ve dlltüncelerl öıltftnde berkeee, bllttln dUn. 
7&7& lbnU Ye nete vermek Jçla g1lrbllz clferlerlob:ln 
kuvvetli neteslle baykuous: YfafMID ceaollk. 

Stzln ku4reW varlıtmız ve temiz alllAlmıızda va
tanın sağlam plecetfnl ber zaman 91,Jlemft olan bil. 
7lik Atattlrldba ...... adnu candan sayp ve IMWsl duy. 
gularmızla göklere ytlkaeltlntz.. 

Kahve toplayan 
gizli eller 

gıı~ Yanlış eve 
nw hırsız 

. 
gır en 

o 

'"" ~ ldlrilıala 6aflatlı 

Unu kesilen 

Yakalan rozetli birtakım gen~- yorum. Baba dojrasu ben kavga.. 
~ ler mahkemenin kapumıda, dlier- mn davada dahil olana üçüncü 

leri de içerideydi. Bo kalabalık '"nrhuma ~ 
da necU.r! diye 10kuldum. Suçlu Bayan Nezihe ak aldı: 
yerinde rengi sinirden mi, korku- - Etrafı Cnivel'Bitelller alımt-
dlln nu, neden sarardıll met;hul tı. Hen kendimi bllmlyorum. Çok 
bir bayan oturmuBtu. Yine suçlu fena \"aziyett.eydbn. Her ağızdan 
yerinde ceketinin yakası rmetli bir kötü lakırdı çl'kıyordu. • eledi. 
daıgalı saçlı bir gmç oturuyor, - Hiçbir taraftan biı' kötii söz 
bir b"lka genç de ayakta, şahit sôylen(Jlğini duymadan. Yalnız ba 
YerbadeJdi. Şahidin son sinlerine 3an Nezihe söylüyordu .• 
3 <'tİŞebllmiıtim. Hakim iki tarafı banşhnnak ls-

Şahit Bay Faik - Bu bayan tedi: 
yalnız arkadaşonız Elmasa delil - Gelin. dedi, HU davalan hal-
bUtttn lJnh·ersitelilere hilt(aret etti: !edin, banşm olsun bitsin .. 

Suçlu bayan Nezihe, bu şahidin Suçlu J<:lmas kat'i lıir s<'s lc ce. 
şahadetini kabul etmedi : ,·ap \'erdi: 

- l:fendbn bana hakakret e- - Hayır! 
(]enlerden bitisl de bodur. Ben Hayan Nezihe bay ElmMm, ha. 
nasıl olur ela bunun ~a.hltuğinl ka. nşma t.kllfinl böyle kat'i · bir ı. 
buı ederim, d~I. fadt"yle reddettiğini görünce: 

»nara sebep olan hadise IU)'du: - Benim de ,ahi tk>rlm var, de-
tJniverslte talebesinden Bay El. dl. Hemşirem, ZC\'cim, bir polfı1 

mas aleyhiD(le, bayan Nezihe, memuru, . • • asliye ceza mübaşiri. 
emniyeti ıallstimalden bir dlh·a Hakim, hem,iresiyle ze,·clnln 
açmq. Bu Ü\a mahkemede gö- c;ahadetlerlnln kabul edilemiycce
rü.lmüt, ~tleıio celbi ıçln bir ğlni, pofüı memuru He mlibaflrin 
bajka gtine kalmn.ı. dinlcnehiltteğini söyledi. 

Polis memuru bulunamadı. Ama, 
Fakat tam kapıdan çıkarlarken bayan Nezih(' poll!iin numarasını 

~imdi görillea muıa.kemenln mev- Vo nerede çalrştığou zaptetmfıti . 
2IUU ortaya s:ıJmuı. B.Elmum dlvi Mü~lr çağnlch. O !ılJ:r.e !(iylo baş 
BIDI takip etmek üzere ona mtı. ladı , .e !)Öyle bitirdi: 
teca\iz arkadq da berüennlfler. 
Her ,ahidio ağzından befka tekle - Ben kaydiye vermek için bir 
b .. r\i aralık dıl&l'I çıkmqton. O ınrada 

u nen bu hldiseyi "8ıhltlerden bir tıılam genc;lerln bayan Nezihe 
Soat Pazılı töyle ...ıt.tqorda: 

- Ben kapıda muhakeme dfnlt ile alay ettiklerini gördilm. Bakı 
yordnm. Bak! Tükürdü! Diyorlardı. Bu 

Muhakeme yanm u.at stır- hal bir müddet sonra yuha! !Jek-
1 Hni aldı. 
' il. Sonra hepaJ kapden çıktılar. tlstllne tilkUrdtt ! Vstüne tü • 
Bu srra<la bir ba1 da ini ı.yanla 
birlikt.e çıktı. Yine 0 haJ, nola kllrdll ! diye bağn'1)'orlardı • 
Elmaaa: "etYSJ'I Yolluaydnuz ela Baya.ıı Nezihe de asa.bileııtJ. B!r ... 
bunlara hacet f\almaaydı, daha i- tanesine doinı ,öyle bir elini 
yl değil miydi!'' diye gtlsellilde wılladı. Fakat elini salladıiı bay 
bir teYler sliyleıdl. Bay Elmu oe- Elmaıı dejlldi. Bir ~ efen
"'P vennefe b1Je vakit balamadL dlydl. Kiltür etmedi. Yalnız bu sı
nayan N ezfhenin ttlkUnnesiyle ve rada bqka bir bayan kUfür edi-
e.nseslne de iki t.okat lndinneelle yordu. Bayan Neziheyi bu genç. 
ka11ı~tı. Elmae bir feY yapma. lcr ~ok fazla tahrik ettiler. Gri 
dı. Polts tağırdı. Çok patırdılar elbfq]J bir efendinin aırtma elly. 
olda 4'fendlm. Soa.. ha:raa poli•- le '\"Urdu. Hakarette bu1U11dnfunu 
lerln 7Ullllda 'bu efftldilere ha İi!fmedim. 
kant eUI. ....,. ~«lls clahl ~ -.a.. tahMetiıt•. llllait 
\'Urdu. m•li!iııı!b' .Mleyua11111 ~etlerl 

ti61p - mıDcmıtlltU mDh1m lıtr 
ıml t:opıama harelreU tlzerlncle tet. 

bir fırıncı Bayan Nezihe atıldı: arasında.ki lhtiliıfı gidennek ıa,.. 
G&Iat&da J4&ııduı sokağuıda 26 nu· - Birçok l iniversiteftler bu a. zmı geldi. 

marada oturan Alber adında biriat, • dltlllm J>C3fne dü5erck yalan yere Şahit Saad ~krar darupnaya 
ldb.t yapmaktadır. Verileıll haberle. 
N pe l:ıaı kim8eler k&lrfıe plyua_ 

llDDl durırUJıluP Te belrkallarla kalı-
9'9Cller eUndt fdla m1ktard& kahve 
kalDuf olmaan>dan latıfade ederek 
pl~an çiy k&bve toplamap baf
llLDUflaı'dır. Çiy 'kabTe i.J1 muhafaza 
edilmek, mreW. uam maddet dura
blleoetl lQln lıu topJa,JJfm ctsU .tok 
vOcude getlrmek gayealle de olabl • 
lecetS clQfGntl!mektedlr. 

Belediyeyi dava evvelki cece arlcadllfI Kemal ve Bo. fahaclet etmesi İçin kandırddar, ~lm~. M~baıtir Sllleymanla mq. 
h<>rl& io=lt. tıayU -.rhcıo olduktan efendim. 'ace e edildiler.. Bay SuMl ifa. 

elilyor sonra da. arkad ... nn kendi evine gtdfp Şahit Salih de tö-'f' lılkl•c e•- 1 desinclç ısrar ettı: 
...,...- 1 d" J' "' "' Ben bö le .. rdlim d ---o- orada lcıklye devama davet etmlftlr. e ı: .. -.. Y go , ognı 

F 1 ka ı_ k - Bend • hld. rl • Sôyluyorum, d('()i. 
ınncı ar rtaız ellQlle Alber aarbotlukla yanl11 eve ctr - im enıs ıse ttıe ne gıt. M .. b 1 Sili 

1 ' t • bldayethtl ıardtım Kalaba'ılk u aş r eymu: 
satmıyor armıt mı,, bunu anlayıp seri dönerken bu top!anmlltı FAa1a ~ _ Yak'a.nm bidayetine yetJo • 

seter de beflDct kattan taıııta dU, - kmd - .Bn ıayet ya- meclim BJraz sonra kavdly• e :..·n 
F.ksik veya i')i pişmemiş ~ mut ..__ H.--k ....... tt aJ .. nn. hanım :vana!fh. Şu • .., ·~• 

ı.ka.rma.k ..-..: klara ' ...... pa ... .,_.. -·· .ure 8 flfendfnfa ttstttae Ytirtld ma' ~•emeden çıktığım esnada gör. 
ç ve aoin: ~.ui yasa yo.ral&nmııtır. Yaralı, Beyotıu hu· kat vord U. Bir t.o- dliklel'lml söylüyorum Söyledikle. 
aylan lı&reketleri.ndon dolay: be- tane.ine k&ldmlmlfbr a ve ytlzftne tUkUrdU. . _ . · 
lediye tamtm<lan unları keeiılcn • Ben onlara 80rga dalrel rin' ö rım clognıdur • dedı. 
17 fırından birl olan Kalyoncu Kul ----o---- nllnde rutladım 1.:bnu 1~ .: • llndiS«'nln nasıl g~ttğinln bir 
Iuğunda 115 numaralı fı:rnıın sa- Tramoay ~arpmaına Nedhenfn ntisilm.:ı dbll:n ~ defi\ c1a <lahit polis t e n dlnlemeliy. 
hibi Retit Şeııer'den bir mektup .ıt.- 6• L ti ""ltlü m11. Aiti U'f'I'& lllllhkf'Vledea 'ar. di. Netcldm öyle tl(' oldu. 

J APON MtvekiU ro1o'aua 
sadece 111 n kuvvetli bir 

general deill büyük bir devlet \'e 
siya&et adamı, bir mtltefekkir, bit 
müne1<kld, halkın ruhuna 1J1 ka'°" 
nyan ve anbyau bir fllosof olda· 
ğunda hiç §Uphc y~tur. Buncb 
süphesi olanlann son aylarm Jııe
yecanlı ve e111lz hidi5elerlnden Iıı• 
berleri yok demektir. Zira royo 
lıakkmda htıkttm vermek iein bd 
hadiselerin §Öylece gözden g~ 
rilmesl yet.er. llldhelerf göriince 
onun sahı.iyetlni ak!lettiren ayna· 
yı görmüş oluruz. Zira "aylnesi ı-.. 
tir kişinin lafa bakılmaz!". 

Japonlsnn son zaferlerini yaı 
drnnak istediği zaman Toyo'nnn 
bir t&rflH:iyl seçece~ zannetmf-. · 
ler; :r.annetmtılcr değil bana kat'· 
iyen kani imişler. Fa~at o bu ; .. 
icln bir rom.anCIJ'I seçmfı' ve bd 
hal hayret uyandmn., ! .... 11111ı.ıı ... 

Bu hayret asla yerinde delildir. 
general Toyo pek hlabet etml11tir: 
çüknü zaf Pr menklbelcrini he'J on 
ı.ı,ıye okutmaktan, mektep sll'&ları 
hududundan dışan götürmemekteıa 
ne fayda var! Tarihin kura, ya
nn, ha.,in, hararetsi11 ,.e ı'enksis 
dilinde bu zaferlerin akhJerhtı 
bulmak münıkön •01.amu; bir u
f er destanı lbnncbr, bana da aP• 

cak bir romancı veya pJr yuaı.I• 
lir. 

Hallmnız tarihimizi bilmez, çün• 
kil blsde tarihi roman ve epope 
yok gibidir. Bizim tarihimiz dlln· 
yanm bütün tarihlerinden dahıt 
:r.engjn ve parlaktll'; hiç olmaz!ill 
en parlak olanlar aramıdadll': kti 
ttlphaneler:lmlzde ytlzlerce binler 
fc cilt tarihi roman, J'Olllanlaştı • 
~lm11 tarih lnahnnnabydı; bu ek· 
"ıkHğf tamamlunak için ba wdid• 
çalışanlara eesaret , .. destek ol· 
mak acaba ne aman c1u.,uattıeeeırf 

11yada Yonuı tarihinllen dalt9 
çok oWllmuıtur. Eski Roma hap 
tını bUtlin renk, ıtee ve heyecula 
riyle gönnck için "Kovaclis" 1 o
kumak: klfidir. MUsahlp zade ~ .-_..,..__. 
IAl'ln muvaffakıyetli komediler;. 
-~~ ..... ~ 

yasatiibillr?. "Akm" piyesiııcle ... 
!atılan akındır ki Ttbtdln o m_.. .. ,__. 
hor ve dünyaya yeni istikamet v• 
ren akmıdır. 

"Şelmplr" in •Anatoı Fruıs,, "' 
tarihi ellel'lerinİn yaptıiım 0t&rihıt 
yapııbillr mi! "aamutlu,, bir • 
rllıl mman veya plyet1 caıılanmlf 
muidlr. i'arlb ok~ ite an~ 
bir otopıdye ~it olmaktır; ço ... 
muzu sıkar. 

Bir bakkal 15 
mabkamolda 

.KaVl'UlmUf ft ~ldJmif ltahve aa
tqlan tamamen Berbe8t olctutu haL 
ele .tıı»k ~ me7d&D 'verme -
mek için W bilft aU,ı memnu 
bQlqnmaktadır. Kalıft her zaman 
v. JmlayllJda ~ 917 kah 
'9 lbulundurmak amua u.cak bir 
kmm tı.ryaldlerde belirmekt.dlr. Fa.. 
kat Mr 001ı: lbalı:kaDara 7&Pflan mu • 
1*laatlardaa ve taleplerden bam et. 
leı1n bu ı,te menfaat kudlle hare -
W etmelı: 18tedtklert :ma.nuı çıkanL 
ınütadır. 

u •• •Yan iT KG ın o kınna -·'·--. •- .. --mı .... 1.JmCı'.· Poll11ln relbi iein muhakeme bir aldık. Bu mcktupt~ 15 )la.yıs b· _.....,. .uaı ....... u 
rfhli nüSQıı'Dl'f.da, l7 fırmm nok.. Vatman Haaıan Yuwtun idaresinde b:tı;ka ıtllne hll"lkıldı. Taksim cumhuriyet 
E8n ekmek çlkaımak suretiyle ki Topkapı • llrbcl tramvayı, Top- R ti 10, 1 > Vnh·enıltelinln, mahke • numarada bakkal Vaall. dükkl:l.-'19.'-

Ali s-.inin yd"6niimii 
Tllrk iDıkilApçıa Ali Sua vin1n 66 

1nıci 111lm yıldO!)QD).U uıtlnueboWe 
öl1eden 80Dr& Üaklldar halkevbıde 
bir ihtifal yapılaaaktır. 

DtUtalde merlıumun batıraaı aıula· 
cak, IDJmet ft hlmmetıerlnl betlrten 
k--.....r Wrllecektir. 

A,JDJ zamanda Ankara rady<»UD.da 

da INUU mtJatep.n ltıaıa Swıau 
Ali BDa:riııln hayatını anlatacaktır. 

20 JIAYIS 193! 
• Franmzca .. ecnebi . pır yau.n 

şaıirlerinden biriaine her ilene 
5000 fruiklık bir miaAfat verili
)Q', 1932 yılında bu mükJ.fatı 
vftlCek edefbi heyet OD ÜÇ muht&o 
lif mlllete mensup şairlerin fran_ 
SIZCa )'Udılden eeerler araamd& 
lmçreU pir Dakorti,nin 'q)U. 
§(Jnce saatleri,, isimli kıtaıbı
m &egel'ek ~atlandırmqtır. 

•Hind deniEinde yanarak ba.. 
tan ~ !l.i'1lipar Wmli ll'ranaız 
~~ve t.ayfa olarak 

'ltf1t li\tdtiL 718 inin 
biı Wiflitu, 8l9larlnda tanıtıml§ 
~ Abr Londra da bulun
mak 1lRlııe 48 ,.ıin Ooiulduğu 
NllWD ıd u ı ok::. 

hıılkm ;tdamnden çalmağa kaJ • kapıya yaklatJrlcen 61 yql&rmda Ha. esrni Gireler ~ıltlı mc kapısında vlae, bir UtUn~H da. PiriııC. un. mercimek ve beyH vet 
:loşhkl111n ve bunda.n dola.yı kapa- san adında blr Sıtlyara çarpmlflır. 18 mayıı bayramı mUnuebetlle \"llya sebebiyet nrt1Cek bir b&cı15e ıılr varken :mU,terilerlne aa~·-·""k-
trldıklan hakkındaki yazıya itiraz Jluan alır 8Untte yaraıanmıı, kal kapalı bulunan daireler bu 1&bah • t.J'kardıl:lıınnı sananlar aldamrlar. ~mtlna attftl lcln verUdltt 1 a~ 
edVlmekte, fırıncıla:rın haksız ye • dırıldıtı Cerrahpqa hutaneılnde de tan JUbai'i!n tekrar aı;ılmıttır. DUnkU F.n 9<~Uk bir hldlse olmadı, btlytik mUU korunma malakem..mdt 
re Jelcelenmek istenildiği kaydolu· !SlmU,tUr. Vatman yalcal&IUIUf ceH. merutme l§tlrak eden mektepler, bu. bir <Joğuk kn.nlıhk'a dağıldılar. lira atır para ceauma, dOkld•-
narak IÖYle denilm~: dln ıömWmuıne i&ln verilmiftlr. gQn tattı yap&calqardır. SAIT FAiK 13 sün kapatllmaıma mahkQm ol' 

''Fırmc.ılar kaçak eıJmnd[ satma- •-:::::~::~~:~:::::--.;--.;~~=~-=~~~~~~~:ı:===-=~~;;~;:.:~~m:'Ul:t:u:r·~---------" 
maktadır. Sa.Wan e~klecrin BananJa henber ba hali dikta- A.\ /l\unA NIN -·-·-·-·--·-·-
~~ =y~e"::ı~ ~:~!~:akt!.""':!:ki="~= AV K rA llllTlllllll ılll ı lllllJlllllllllllllllllfflllflH == =~;e;~~~b=~~ )~:ı~n; k:ı= h~~;·~~=~~ !tlftll!ff!~llllRIUlllJlllllllllllll!t M U1 AMM .ASi1 

nt meruiın dal»linde takibat Y~ nl sanmalı, keadi9tae: "YANiLi· -·-·-·- }-\ a 
pıla.rak kaıbeha.tlm dereoeeinde tec \'ORSUNUZ!" demekten çekinmi- ~-.: 
rlyeın icap edenli. Ks.nunl merci• yen \'c müsavi haklarla konuşan J V L R O M E N 
den gegm.iyen, bDlSlİ meraıimi ka\-vetli, serbest şalbt,iyetlerc br. 
bulU'DJDN.9Jl 1bU- emirle :Cırmıma v~ §• gltglcfı• bUytlyea bir kin duyaaak 
rilen un ke.:Hm~. Kanuni tc- gibi kötü buylarmı, tarlanda ot .. 
ı;ebl>Oste bulunaeaJmı. Dtvlrun a.. ma<l~ kendl<Jinln de edinmesine 

15 Çeviren: 

LUTFI AY 

sık saf'haJıan hak ve hakikati Jne>• mani olamamıştı. 
dana ~- ada.leti temin c- ~orulabilecek en lklemli sualler· 
decektir. Namuslu, :f:ıkfr vat.an - tlı•n biri de l}U()or: 
daflan -beybude yeı-e lric~lemcyi.. en harbi nnaıl gö"1Uf Onu gör. 
Diz.,, l mcsinJ bilemediği l~in mi bu ka. •• , tip,., 

lla11rlandl 

tlar 1\ötü idare etti~ 
!\Jc.<ıele lasmen muamma halinde 

kalmalrtadll'. Fakat, kendi (llt~ün
"cıno göre, bu muammnyı tepeden 
ayılrnlataesk bir cevabımız \'anlır. 

Yurdun her tars.ftnda kul • nıııadye bel' mm:ın. yllrelfnln hll 
lanrlmak üzere sU.t yağı. au.. tlin l'ftlllimlvetiyle, harpten nefret 
sam yağı, ztYtiınyalı vo r. ~tmiş bir adamdır. Bondtut cwel
yağındm mua.yyen bir formülle ki harpt.e asker ol:lrftk çarınşmllJ · 
ve muayyen lii.r nispet dah1lin.de tı, F.:mlnim ld !llİyasi ha,·atmm sa. 
hazrr1emn~sma k8.rar verilen Y'8l bit fikfrlerlnıloo biri cie muhak. 
tipi hazDiıa.na.ra.k tiearet vekilliği k-'c: 
ne ~tir. ''- Bu naemleoketi bir da.lıa Al'. 

Yeni yaf, ~ muh-Uliıf tip ole· a tı;ivl~ bir harbe sUrltklemlyece. 
ralı: yapdiımş VQ ~!mizdcıki he • ğiı. Bf:r.d<-n CV\"P.] gelenlercfon (la. 
yet .t:ıWuıan btroldall geçirnıi§'" l ha iyi anla§nı:ı.1mı bi}ccejtiz. On
tlr. Yağlann An.karada tahlil er1 lnnn !IOll .. da harbe alirUklenme. 
Y1LPUscak v her tlpin ne miktar l~rinln sebebi harpten bl7.im ka 
i&teerioi havi oWuğıı arqtınJa • 

1 
dar samimly;ılf' nofret etmedik. 

~ lerindendl. •• Demek ohnoştur. 
' 

15 mut 1939 a kadar tam bu 
tarlbe kadar lrendiafniD 'daha iyi 
anlatahileeeiiat wıaetti. Müııihi 
banUD için kabal etti. Kendi ken. 
:ıne nrtık anl&§manm imklnıqz ol. 
utana, cÜlllıtl hasmm lıer ne .,.. 

hasma olursa ol harp ~-..ı. 
tedlğini ,,; ll1ID e..._,. 1'· 

··nıu ~ğt ır.unular onu ,,, nı. ltt.e o zamanlarda bile 
0

• hlll hlr lbnide bel ballamaktan 
kendini •lanıryor son dak"kad 
~il~ bir mucizenin' vakuhalab;lc~~ 
~1-fnı umuyordu. 

• Harp P!ltladıfı Zl\tnan eminim 
kı .,kendi .kcn dlııtne: 

- Kımlıllir, belki ini vaziyet 
uzun mü,ldet b~ylc sürüp IJfder do 
hal'p liendllllfnHtn biter. Belki de 
A:'m.:ınyayı d.ı.!ti 'i bir lhtilille, bez-
r,ınlalde, yahut da .k.._·adf . 1 

"k 1 •ıı • 1 H8 '\ e p 
sı :o OJ r hır yıkıhı,la mağlQp edc-
bihrlz. Hlc kan akrtmanut. yalmt 
dıı pe'k az al\ıtmı~ ohıraz. Dttaya da 
ycn!~enDr:ıhat, rnbat nefes alab'-Jlr.. eml,tlr. 

Danlar ~tki de ınuu11 c'IUılln. 
ceJerdir. Fakat o zamattlar binler. 
e,,miz böyle ,·eya buna benzer .. ,. 
ler dtişünmecllk mi! 

Ro bal, ihtimal ki harbin teVk 
Ve idare91 b&lmnmdan, iyi bir ha
leti rahfye clejik'lir; ve ben banu 
bütll.a memleketlerin demokratla. 
rma, bllttbı .httrrlyet lı1ıklanna e
sefle, kedf'rle lıaber verlyol'Ulll. 

Dlyeoelminis ki: 
0

- Banlar Harbiye Nazırlrtm. 
fla hnlandala ama seneler IE&rfm. 
da niçin t&YY11ft ve tank yapbr • 
m:ımıı1 oldujana bise izah etmez 
Bunlar harbin ilk altı ay lçln,le. 
ordunun sıkı bir talim ve terbiye 
Ye tabi tatabnasma, btiyUk mik
yasta harp malı;emesJ imal edil. 
m~lno, Polonya ,.e Flnlaadiya 
ha!J'lcrindcn edinilen tecrllbelerle 
t~m'o modem bir müdafaa sf5. 
tema kurulma..oıma bll "4dar ~ e. 
bemmlyet venni" olmasını b" .. aze 
ma:r.ur ~teremcz." 

Elbette! 
DRlady.cnln, gitgide açığa vanı. 

ıın, hım kötü itfmlanndan bah
sedildi. Söylcadljlne göre kuvvet 
a!mak f~, içki kulluuyo~qş ve 
gıttik~e çek ~fe hafl1U111f. Bel. 
lif dofl'QdJU'; takat ba lmtUa bt'I 
bir roltl Htatua. IDMmQ'ONlll. 

Kadmlardaa da bahsecJidl. 1/1111' 
Jann araemda blllıu. ~ 
Markiz dö Orassol'daa. ~ 
Daladye'nin ba taraftan biraz flıl' 
la vakit ve kan·et kaybetııait ; 
nuuımd:uı korkarım. CarpeQınt 
kasabınm oğ unun bir maldzle ,;l
da zilppclJğlııe glrillDİI --
ve işin köttısll bq yoldan oolu ıt#' 
hell, hnttl zararlı bazı teı~ 
kendisini kaptıracak \'Uİyet.e .,, 
mcaine pek mttteesıiflm. Fakat"' 
meselede de t&ll bir izah ...,.,. 
lilllda oldajamua balhn. 

Bence ba lllfJleledc kaclmlel", 
nerallcrdca daha az rol oymialt 
lardır. Daladye, demokrat 
ye, Ra<llkal-SOSya.llst parilsiıdJI -
ki rciıd, Halk cephe8Jala ~ 
rl, harbin ve mlUt.rlanla 
düşmanı olan Dalaclye. ya=~ 
Wf a:eaeıallerla adamı ~....
Düşttıitt ha1ai Akut.lan, ~ 
acrlar onq senelerce, bir ~ 
lcapanır cfbi, Harbiye N;;::; 
ne kapanmıya se\'keaalftl. _ --... 
her gün gördllift .a.mıar ~~ 
sa genl'rallerdi, d~ -~· 
~esler bilhassa ~ ......_.,".::' 
Bu ııostcrden büyü bir AVll .... 
yonlu. Çünkü, bu sesler 'bl~ 
lerln zannı hllifma, ooiu zıı.......
zama.n saygı, batlıllk, hatti ~ 
ten.at UMle eden ölçtllU, DJtlY" 
sokulgan se"lerclir. ,a;11• 

Bu, bid Gamlen muaının 
gö&lriir. (Deııcımı varl 
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Gı lhJO ıladeltlaa 

ıevllallde 
tebllil 

orduları ~ulWYlda.nlrğı 

.,..ııı.ıı,;~11e1erl hakkında fe\ ka. 

lııt tabliğ nfı!tretmlııtir. Hunda 
teaı;ror: Kınında Kerç ya.run 

geaeral Man!ltaynin lru· 

altmda hareket eden Alman 
a&kerıerl mağlflp dUpıaıl• 

takip ederek dört kilprU bal· 

\ bıukavemetl bertaraf etmi1 
l ~et ordwıU.nn lmba etmıa -
'"ar 17 piyade tırkaAmdau, 
""'8.ıanndan ve iki eüvarl lır· 

mtırell'keptl. ŞlddeıW takip 

e 1492:16 esir, 1400 top, 3340 
7000 at dalla bir çok hafif 

Vesaire cUmlııe ıtl9Dllıttlr. 

lh nncak kılıç. artık.lan bop· 
le vnrabllmlştlr. Hava kuv

bu bareldta fevkalAde yar. 
bıııunm111 ve dllaman 32S tay -

~Ybetmlftlr. Bundall bafka 
"alarmda ı s600 tonluk ıemller 

ıt sahil gemileri batıral • 

--

SON HADr/::DLER .......................................... 
I 

Suikast davası 
(&§tMafı 1 iatıide) 

Böyle bqlıyan :idd'laname, ha.di• 
aenin oere ya.n t&rzmı ve saf'hal a
nnı sırasile ve mufMS&l surette 
m:h ederek bugün mahkeme bu
zurwııda bulunan dört maznunun 
bu ifJt.eki rollerini anlatmakta vP
bunla.rm suça İ"'tinı.k dere<:elcrinı 

tahlil ve delillerio tebarüz ett.ir
mektedir. 

Müddeiumumi hadiseyi nısı, 

caW..vane ve şeni bir h&rck.et ola. 
:rak tavsif ''t' na.klederiren Pa.vlof 
siyah ka.plı bir kitap okuyordu . 

Reis kendisine ne okuduğunu 
sor<lu. Pavlof bir şiir kitabıdır. 

dedi. 
Reis - Burası mah.lı:emedir. Şi

ir kitabi okunmaz, ıka.pamn kit..'l.bı· 
m diye ihtarda buhmdu. 

Komilof okunan iddianamenin 
rıotlanru alıyor, iddianame. bom· 
banın p:ı.t.lıı.ması il?erine yapılan 
keşif ve müteha'tSt'91ar raporlarını 
birer birer tahlil ediyor. 

Müddeiumumi devamla: 
- Vak& sabahı saat onda KAvaklı. 

dere semti ten.hadır. .Alınan elı;lsi 

Ye karıaı lkaınet.gA.lıları:ndan çıkarak 

Befarethaneye doğru ilerlemektedir. 
diyerek hAdiae anında p.hlt Mellıaret 
ve BigilnUn, oc>för Fahrinin vaziyetle. 
ri ve vukuundan birkaç dakika e\"'·eı 

hAdl.se sahnesi çizl.lmektedlr . 
Bundan sonra müddeiumumi hAdl

&e olduktan sonraki olayları da birer 
birer anlatıyor. 

Reis gene Pa vlotun okuduğu kA. -
ğttların ne olduğunu aordu. Pavlot 
ceza uauıu muhakemeleri kanulunu 
olduğunu *lyledl. 

Müddeiumumi: 
- Reia bey rica ederim iddianame. 

mi dinJeııilo tedk1katmı aonra yapsın, 
dedi. 

Reia pne Pavıofa ihtarda bulundu. 
Müddeiumumi, sonradan ömerln 

hüviyetinin ııuıl teabitl kabil oldu • 
ğunu ve Abdunahmaıım a.9'k ve sa
rUı iUratlarile diğer maznU$rm na· 
arı meyd&Da çıka.rtldıkl&nnı 8ÖyUye • 
rek mazınuılarm tahıalarma ait nok. 
talan anlat.ma.ğa ~glaml§, Abdur -
rabmaıım ba,at.d ait •• Türk.iyeye 
Celif tarzml. Ômarin fahaı V• 1I'nrk1• 
,.,_ gellpd, Abdıırr&hmaııi& mllna. 
•lteUerlııt n Abdurrahm&nm komu. 
DfıBWk blalerinl ve bu cereyanın teai
ri altmda "nud kaldrl'Du tebarüz et· 
Urmif ve tevldnne kad&l" bayat ' 
hikA.ye etmJ.fUr. ı; 

llllcSdelumwn1, SWeymanm b&yatlt:. 
nı Te pbaını da anlalmlJ, PavlotlH 
Kornllotuıı tercUmei hallerine geçt. 
mlf: I 

- Pntot huırlanaıı trajedinln,en 
korkunç aktörQdQr, demiftir. 

Bundan 80llra Stefanm memle•e -
Umize geılı ve gldl.finl ve kıea Yı:r • 
cllmei hallnl yaptıktan •nra bt/ıdıtae. 
nln nasıl tekevv1.bı ettiifııl w E&ley. 
manla Abdurr&hmanm diğer; Rwı 

maznunlarta nasıı mllııaııebat&Jgirlf-
t1klerln1 anlatmaktadır. f 
İddianamede SWeyman <•"1ık bir 

a.jan) atfaWe ta'Nlt edUmekt'9dlr. 

lçln mllBe.ade, LsUycrek er/J az ıo glln 
müddete ihtiyacı buıund ilf,tıınu ifade 
ı.tti. 

Bwıda.n .son:ra Korn"/Jof dıı. ken
di mlldafa.asma o.it hunrlıkları ik
ınalden sonra PavlofaJ yardım ede. 
bileceğini ifa.de eder ii.c idd~arn~ 
ıuıı bir kopyasını istf ~Ji. SülC":J. man 
•ta ayni şeyi tekrar ~tti. 

Bunun üzerine ır .ınkenıe heye
t.ı l 5 da.ki.kalık bi ı.-: müzakero<le 
hulundu ve ~ ikaran tefhim M.l.i: 

".Maznunların mı tdafaale.rını ınrf 
ltcııdi bMtımlan:nd ıuı yapmaları la• 
mmge!..'tlesine gör ı:, A'bdilrrahma • 
ıını l\Hldafiini n rr ııznunlnrdan Kor
n::of ve Pavlofı tı müdafaasından 
sonra Pavlofun da müdafiin bc
vanmdau sor. r.a müdafaalannı 
~·apmala.r·na nniİs.'Uldc edil~esi 
hakkındaki tr ılepler~ln reddıne 
ve Pnvlofun 1 Alrkçe b.lmemesi.ne 
nıı lıni kendi ı.ine tebliğ cclil"cek 
jlldi:ı n'nmeyj di!c-diği şah-;a tercü. 
me et timıesi, ,veya :ınahk~e bu 
hu.susta tav:ıı: edilecek tercuma."'l
tlan .İı'3tifadeı ıetme.si hususunda mu 
ban-er bı;n>kthn11SJJ1a ve her dört 
maznunun ~traflıca dosyayı tek• 
rar tetkiV. ederek mildafaa~a.rmı 
~apmaları m teznin iı:in kendı_Ieri
ne mihcl >verilmesine ve vak. fo. 
l ep!erine cmebni son iddin:ıamc su 
retlerinirt Kornilof ve SUleymnna 
da aynçti tebliğ ettirilmesine ~ 
bu scbt !Ple de durııeına~ .Hazı -
ranm a ~üncü Çıu1}8mba g\inil sn.at 
9.30 a Ji>ırakrlmasmn karar veril
miştir./ 

MüdkJ!eit:muminin tatbikini 
'i:ıtediği ce.za kanunu 
i maddeleri 

1\1/adde 62 - (Muaddel) Bir 
kirr11ıe işlemeği kasdettiği cürmUn 
icr asma taalluk eden bütün fiil
leı l.'I bitirmiş, fakat ihtiyarın dan 
o1µııyan bir sebepten dolayı o cii
r Am meydana gelmemiş ise ka
t tunda yazılı olmıyan yerlerde fiil 
',blüm cezasını müstelzim olduğu 
ıtnGı:ctirde müteşeıbbis bakkında 20 

neden aşağı olmamak üzere 
ımuva!kkat ağır hapis ve müebbed 
ağır hapis cezasını müstelzim 
ilduğu takdirde on ~ senede!' 
yirmi seneye kadar agır hap s 
cezası hükmolunur. Sair hallerde 
o cürüm için kanunen muayyen 
olan ceza altıda birinden üçte 
birine kadar indirilir. 

Madde 64 - (Muaddel 3.2.937 
Birkaç kişi bir ~m veya. ka ~ 
be.hatin icrasına ıştirak ettiklerı 
takdirde fiili irtikap edenlerden 
veya doğrudan doğnıya beraber 
işlemiş olanlardan her biri o fiile 
mahsus ceza ile cezalandırılır. 

Başkalarını cürüm ve kabahat 
1.şlemeğe azmettirenlere dahi ay 
nı C('Z3. hükmolunur. Ancak fiili 
icra edenin onu işlemekte şahsi 
bir menfaati olduğu sabit olursa 
azmettiren şahsın cezası. ölüm 
yerine yinni sene ağır. ~apis~i~. 
Sair cezaların altıda bırı ındır·-

liır . ..~ ... 
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BENDİ 

Amerikada 
30 gönde p1An6r 
labrlkası kuralda 

1 
Bu Fabrika Avrupanın istila. 

sı için planör yapacak 1 

Nwyork, fO (A.A.) - Nev 
york Times gazetesi bugiin 1\tidd. 
le Vest'de rekor teşkil edecek bir 
zaman içinde. 30 günde. mua,-. 
zam yeni fabrikanın inşa edildi-! 
ğini ~ldirmektedir. Fabrika Av
rupanın istilası için g~niş blçiide 
planör yapacak olan bir tayyare 
şirk~ti tira.fından inşa ettirilmi~
tir. Bu planörler imzalanan bir 
kaç milyon dolarlık ibir kuntrat 
mucibince İngiliz ve Amerikan 
orduları hesabına yapılacaktır. 
Bu fabrika kütle halinde yapı 
lacak planörlerin ısmarlnndığı 
üç fabrikadan biridir. 

-------~o,--------

Malta· 
Üzerinde 
ıo tayyare 
dt,ırtuda 

Malta, 20 (A. A.) - Pa1..artesi 
ı;ünU adaya yaprlan hava a.kmla
l'ında 10 düşman ~ı tahrip \'C 

5 i ha.sara uğratılmıştır. Böylelik
le 1 mayıstan beri dü.şürülen düş• 
man uçak'tannın ndeıli 100 ü bul 
muştur. 

Salı öğkden eonra Malta hava 
olanına yapılan taarruz esnasın -
da İngiliz hava kuwetıeri bir t 
talyan bomba uı:ağını tahrip, bir 
bomba ve bir av uçağını dn hasa
ra uğrotmışlnrdrr. İngiliz Juı.va 
kun·etleri bu çarpışmada kayrba 
uğra;m.aanışla.rdır. Bu hava ak.mı 
t&arru7SUZ geçen ve düşmanın yal 
ruz keşif uçuşları ile :iktifa ettiği 
bir geceden sonra. olmU§tur. 

Binalara hiçbir hase.T olmamış
tır. Bil' te1c !kişi ölmüştür. 

938 de memleketimizi 
ziyaret etmis olan 

İngiliz soorcuları 
Londrahalkevine bir ziyaret 

de/teri hediye ettiler 
Londra, 20 (A. A.) - B. B. C: 
1938 senesinde Türidye~i Ziya• 

ret etmiş olan Midle Essex Va.n. 
derevs futbol takı:mmm oyuncula• 
n dün Londradaki Halkevine kıy
metli bir ziyaret dclteri hediye 
etmişlerdir. Halkeviıü ziyaret e • 
den mühim 0 ahsiJ etler bu hat.ıra 
defterinde imzaltyacnklardır. 

tngiı iz sporcularmm Halk<;!vinı 
zivaroUeri ır.Una.sebetiyle, Halke
~·ıı katibi ve takım başkanı bi· 
rer nutuk söylemişl.ıerdh-. 

tn .. iJ.iz ta.~rmı başkanı Türkiye. 
de ;:;rdiikleri güzel .. muameleyi, 
Türk oyuncul:ırmm guze 1 <>~-un \'C 

ruhunu memnunlukla hat.ırlatmtş 
ve imUJı buunduğu takdirde tek• 
rar Tilrkiyeyi ziyaret ctmeık a.r7.U· 

eunda old'ukl.a.nm söylemiştir. 

-
~UNUTMAYINIZ---· 

·-···-···----······--· .. ·····.._. .... 

Para bir gaye değ i l bir vasıtau 
Her gencin hayatta, refah, .zevk ve eğlence hak ı. 

dır.Fakat para kaz.anmadan gaye bu olunca i§ de;iıi1 
zanan genç kendisini,yalnız. bunları elde etmek için "xı 
zandığını dü~ünürse, düfüncel~rin en kötÜ•Üne uılı.i.p 
demektir; çok geçmeden kazancının yerir.de yeller ı.ı. 
tiğini yalnız. paraıının değil, aynı zamanda gençliğini11, 
enerji.inin, ıeciyeıinin de beraber gittiğini göreceltt'r. 

Kaz.anan genç, kazanılan paramn bir ı>a.ıta oldn. 
ğunu unutmamalı ve bunu bir gaye olarak telakki ~t .. 
memelidir. 

Barllolta f\ lmaa 
taarrua 

<Ba4tanfı 1 indde) 
ra.yret yapmakladtrlllr. Bu nokta 
Doncç nehri Uzerlnde bUlunınaktadrr. 

DÔNY A·-- _ ---;_~~ 
~-- DONOYOR 

----------------· 
pullar 

Sovyet yUkıtek .komutanlı~ı Kerç 
yarrrnad ııında muharebenin devam Son zamanlarda bir~'Ok y~ 
etllginden babsetınektedır. ptıılar basrlniıştır. Bilhassa Fran 

Alman yük.sek komutanlığının sada l son.kanun 1942 de po ta 
Kerç muharf"lıesının bittiğine ,.c ikretlerinin arunası üzerine ' ! • • 

l50.0&i7 emr alındığına dair oıan haber ni ~ıkan 2,5 ve 7,5 franklık p :}. 
böyl<'llkle tekzip edllmlf bulunmak. W ta.mami}le yenidir. Kesa.l·k 
tadır. hasılatı Fransız tayyareciliğiı e 

Bu Sovyet ~bliği Alman tebliği - &arfedilmek üaere basılrnıg olrı !l 
nln neşrinden biraz ııonra vl"rllmlş • l,5 ve 3,5 franklık hava pulla t 

7 nisanda satışa çıkarılmu•tı Ur. -,, 
Rus gcceyar1..91 tebUğlne bir ilt,·e- Kezalik gilııel bir ~anat esçri ola 

1e Almanların biltun gayre~rlne Fransız müstemleke pulları d 
rağmen Rwı llerleyışlnı durdurama. yakında satl§a çıkanlacaktır. 
dıkları söylenmektedir . .Alman mu • Mareşal Pet~nin resmini ıhtı. 
kabil taaarruzu tamıımlle akamete \'& edecek puHar da temmuz içeı 
uğram11tır. sinde kullamlma\:a baslanacak • 

Bir bölgede .Almanlar 90 lank ile hr. . 
ıı.ucum etmişler fakat Rue topçusu • 19 Nisan F ransada pul gtinil 
nun mUdahaleıı ile harp aahuında 46 fiür. Bu tarih Fransız pulcuiar 
tank bırakaraK geri pl.\3kUrtUlm\lş - cemiyetinin ilk t~külüni.ın 50 
!erdir. Dl"'er bir keııimde 16 tank da. inei yıldöm.imüne ra.sgelmektedir. ' 
ha tahrlp

0 

cdllmlştır. ı Bu miinasel>etle Ü7.erinde atlı bir 
Moakova radvosunda bir sptker postacının resmi olan hususi bır 

kanlı nıuhıı.rebcİerden bahsotmı,tir posta pulu da ~ıl,arııacaktır. 
Almanlar ı.naancn \"C malzemectı afır 

zaytııt vermekte<!lrler 
G gllnllik bir muhasaradan aonra 

Rwılar bir Tren lata.ayonwıu geri al· 
llllllardır 

Diğer bır keaimde Almanlar ileriye 
Romen kıt.alarmı sUrm~ler fakat 
hiçbir netice elde edllernemlf tir Al -
manlann gerilerden mUhim miktarda 
takviye kıtalart geUrdıklerl ve derin
liğine bir mUdataa batlı tesis etmf!ğ'e 
tall§tıkları görUlmektedir 

:MUhim miktarda pıı.raşütçU ve 

tank takviye ktt.alarının gelmesi cep 
hede biçblr değl§lklik vUcude getir. 
memı,tir. 

11--\' JI. 

Çörçilin lıunclqraları 
Mlisyö Vintston ~rçil, Eden 

gibi ortaya yeni bir ınOOa koy .. 
ma.k a.rzuı&una dÜ§DleZ. Fakat da .. 
ima Ol"İjinal bir tanda giyınır. 
Şapkalannın bıçimi başkalarına 
benzemez. Ve en yeni elbiselerin. 
de bir eski zaman edası vardır. 

Bütün İngiliz ga&telerinde çı • 
ka.n aon bir fotoğrafında Mösyö 
Çörçili ayaklarını garip bir kun
duraya eokmuş olarak görme.ıc 
mümkün olmuştur. Bu kundura 
la.nn ne düğmesi ne de bağı var. 
1.ır. Bunlar sadece ibir fermuarla 

Rua hava 
elde ettlklerl 

kuvvetleri de havada kapanmaktadır. . 
u.stUnlUfU muhataza İngiliz Başvekili bu i.§i herhal. 

ve piyade ku\"''ttlerıM yardım et • 
mektedırler. 

de sabah kunduralarını giyerken 
ve çıkarırken birkaç saniye ka .. 
zanmak içn Y#lpmıştır. 

.. :ı. .. 
Honkong pulları 

Uzakşark har'i.l!nin garıp bir 
netice.si o.mustL!r. Londra posta 
pulları boı sasın da Honkoııg ve 

Rusıar Alman taarruzunu pUıkUrt Malezya pullar:ın~n serilttınin 
ınuş vt'! ıooo ö!U zayiat -vtrrllrmlşler. müşterileri birdenbire artmıştır. 

Bu hava kuvvetlerine mensup uçak 
lnr taarruz eden bir tank birliğine 

hücum etmiş ve 15 tankı tahrip et. 
mlşllr. 

Kal!nın cephesinde de fuliyet gö. 
zUkmektedir. 

rlir. Zira bu müşteriler şimdi yalnız 
~VVET TMLtGI pui ko!eksiyoncularmdan ibaret 

Moeko,·a. ıe (A.A.) - ~eeyarıaı ~ildir. Pulla hiç ali.kası olını • 
neşredilen Sovyct tf"bllği: ran bircok insanlar bu pullardan 

19 mayıııda Harkof ısukametlnde almak için pulcu dükkanlarının 
kıtalarımız taarruz hareketleri yapa ônler ııi doldunnsktadnlar. 
rak dlişmnnm mukabil ta.Arruzlarını Allo allo 
alum bırakmışlar ve ileri ııarekelle· 
rine d•!vam etmişlerdir. 

YE?lı .. sutKASTLAR: 
-._)la\& Parlste Alman ordueu 

aleybllle bir ınılk&st ya -

JılUddelumumı iddlan&meıııı1Ai oku _ 
maaı 2,5 saat devam etti. lflllddeumu 
ınl 80ll aöz olarak, Abdurr tıbman ve 
suıeymaıı her türlü ilirafltırda. bulun 
duklarmı, bug\lıı ille hA.ıuı..ıertn ka. 
rarm• intizar etmekte Cllduklanııı, 

pavlaf ve Komllotun dahLı h&dWelert 
bık.Ar etUklerlnl. fakat neıiııı olup da 
bU ı,e karl§tırılmlf olduJ.IlıLruu ula 
IS&h edeınedlklerinl, yurt; dlflDda bu. 
lunan tatepan adlı maro>mnun ortada 
mevcut oımadlfı 1çln. lbakkmd& he. 
nllz bir §eY söyleınenln dmkAnaız Oıl • 

4~ inci maddenin dördUncli bendi 
tlU o(taammUden tere. olunursa) dır. 
cezam faJl fi!Qm ceza!llna mahkQm 
edilir. 

MUt,eakjt)en, TUl'lrlyede sror ge 
li,,"1lle5ini gösteren filmler seyre .. 
djlmişt.ir .. 

--------o--------
ilkokul öğretmenlerinin 

mesken bedelleri 

1zyum Barvenkovo !ııtlkametlnde 

Sovyet kıtaları taarruza geçen Al · 
man kuvvetlerlle çarpıımıolardır. 

Ruıyacla husu.i mekteplerde 
ifçi yetiftiriliyor 

M!Hlko\a, %11 (,\.A.) Pr&l"d8 ga. 
zetesl huımal ml"kt.ep~ercıe meslek 
hazırlıklarını biUrm~ olan 700.000 
genç işçinin Soyyet endUıstrtlerinde 

çalı~mıı.kta oldulc arını b ldlrme~ • 
dir. 

• AyJu J"ÜDde geae Alman 
b._ ~ lK&I ettltl blnalann bl
~ patlayıcı maMe ile betk& 
.. ~ clalıa meydana 1etırnmlt
ı..; iki vakantn cJa taWıırl kaç -

duğunu, ifade ederek. l>avıot ve Kor 
llilol h&kkıDd• 62 ve El& UDcU. SWey. 
man ne Abdurraııman. 'lıalr.kmda da 
62 inei ve 65 lnCl uıoıödelerln del&le.. 

We 450 inci maddeDID 4 Gndl bendi. 

1 k eeuaJ!!.ndınlmal&rmı ne uyu ara , · 
talep etti. I 

Bundan .IOllnl re/s avukata ye maz 

nunlar& ne dlyece1derlni sordu: 
Avukat mUdafa•nın bazırl&JUllUI 

lçlo zamana ibUy~ hUll olduğun;~ 
doeyalarm kendi ura.tmd.aJl ıytce 
klk edilemediğini; söyliyerek müddet 
Llt.edl w Pavlot.lıa ıcornllottan sonra 
kendlainin mUdqatada. bUlunaca#Jnl 
bildirdi. Abdun&hman bir diyeceği 
olmadığmı aöye<ti. Pavlof ise ıxıuay· 
;ren evrakı tet.klk iÇln bwıl&rtn ve ld. 
dlan&JDe!Dln bir tercumeainin de •Y
nen keııdlahuw nrllmeslni, bU J§ lçln 
blr tercllmaı• ihUya.cı b'.:!:.ınduğunu, 

buna mtıaa ile edllmedlti takdirde, 
Konıllcıft&n -yardım göl'Dleal.nl temin 

1 

btlyük eıçu• e~ ~ -
tır. Blrleti!k Amerika. blrlelmlt mll
Ietlerla lmllltn ~ Vafblltoa. 
ela lııüytlk ~e.r ıualmd&D ._., 
eclilmeel aızuııaDdadır. Felemt1Dk Tf! 

Noneç oı•s eldlllllderi dMa evvel 

Su.ltana.h.met Birinci Sulh Hu 
kuk Hikimliğinden: 

942/26 
J)ava.cı Posta ve telgraf müdü

ri~ ta.ra.f mdan atlama taşı ca 
mi yanında 26 numarada Dıyar .. 
bekirli İSlnail oğlu Mehmet ve tah 
ta.kalede kebapçı hanında 15 nu. 
marada llguiı lsmail Dilsimğlu 
~~ Mehmet Ali a.leyhine 225 
kılo. bır fıçı korrektif maddei kim 
:revıy~inin denize düşürülmekten 
ıdarenın zararı olan 85 lira 78 
k~ruş !-lacak daıva.smdan dolayı 
gondenlen istida suretleri her 
iki M. A hin gösterilen mahal. 
den çıkarak ikametgilılan meç
hul bulunduğu ve Yükçül' Ce . t ' er 
mıye ıne yazılan mürzekkere üze.. 
rine perakende demir ... ,,1·· -·· •"k . . '"'' ugu ) u • 
çilleri bılı!lmediği cevabı veril-
mesi Gzenne yap_ıl~n duruşma.s1 
sırasında: Her ıkı M. A he 15 
gün müddetle istida suretinin 
ilanen tebliğine karar verilmiş 
ve bu yil1rlen ~ahkeme 5.6.942 
tariıhine miisadıf euma günü sa. 
at 14 de bırakı~~ ol~uğundan 
tayin olunan g.unde bızzat !otel
meleri veya ta.raflarından bir 
tasdikli vejdl göndermeleri aksi 
takdirde gıyaplarında mahkeme 

bakılacağı ma.lfımları olmak 
~re istida suretler~ tebl:ğ fl"!!-1-
kamma kaim olmak urere 15 gun 
lllilMf*Jejlj.n olunur .. 

llk tedrisat oğrctmenlerinin 
l932 yııınn ait mesken bcdel!erinin 
mUhlm bir kısmı Ö•icnmlştir. Geriye 
katan miktarın do. !Sdenmeai için 
942 ınall yılı bütçesine tahsiaat kon
mu~tur. 

'l'allaaca De yarala
nan kadın lldG 

Kerç yarımadasında Kerç ıchrl böl 
gesinde muharebeler devam etmiştir. 
Doğruluğu Anla§ılan haberlere göre, 
17 mayısta evvelce k:ıydedlldlği gibi 
64 değil 7~ Alman tayyııretıi dlişll · 
rUlmilotuı·. 

18 mayısta 43 Alman tayyaresi dti· 
gUrUlmUştUr. li Sovyet tayyaresi ka. 
yıptır. 

RUSLAR BlK ŞlMENDIFı:ll 
iSTASYONUNU OF.Hl ALDILAK 

Moako,·a, 20 (A,,A.) - Kızıl Yıldız 

Kasımpaşada HacrhUsrcv mahalle. gazeteeınln bir telgrafına gôre Sov · 
sinde dar sokakta oturan Huan kızı yet kıtalan birkaç gUn sUren bir 
Hamide, evvelki gece komşuıru Ah • muharebeden sonra Harkot cepheein
meUe otururken ııralannda bir kav. de bir şimendifeı istas~onuna gırml.ş. 
ga çıkmış ve Ahmet Hemldeyl döğ. ıerdlr. İstasyonu müdafaa eden 20S 
meğe başlamıştır. Kadın mukabele inci Alman alayının geri. ko.lanları 
edince Ahmet tabancasını çıkarmış, dağıtılmı§tır. 

Ud el ateş etmiştir. Kur§unlar Hami. Cephenin başka bir kesiminde .Al
denin kalbine isabet etmiş, kadm man -t Sov~·et s!ivarisine bo~ yere 
lroldırtldığt l!astancde ölml~tUr. Ad· taarruza ugmııtıktan .sonra Romenı~. 
llye dolttoru cesP.d!n defnine ruhsat ri muharebeye aokmuşlardır . .C UDcü 
vermiş, Ahmet nez.o.ret altma alın - Romen tUmeuinln yaptığı üç taarru. 
mıştır. zun hepsi geri pU:.kUrtUlm~tUr. 
-:.....------------ Harkof cephesinin batka bir keal • 

Bir arkadatımız 
evlendi 

"Vakıt" refikimizin muharrir. 
~~~inden gazeteci arkadafP.Jllız 
ogretmen Hasan Bedrettin Ülgen 
ile öğretmen Bayan Hamidenin 
evlenme törenkri yapılmıştır. 
Arkadaşımıza ve ""'ine saadeU~r dileriz.. "Y 

mlnde Sovyet pıke bomba tayy&re • 
len Rus ileri haı·eketinl durduran 
bir Alınan tank grupuna ta&rrllt! ecM. 
rek bunlardan 15 ınl tahrip etml§ler· 
dlr. Sovyet hava kuvvet~rj yAlnn 
bir günde M AAman tankı, 12 kadar 
top. ~ ayyare ve 30 kamyon lah· 
rlp etm(flerdir. 

Şlmdi 60.70 Alman tayyare8inlıı 

iftlrak ettJti 91iytl'k mlJbatt.lteıer ce· 
..,.. eblııektedtr. 

Bu mekteplerde 700.000 ,e11ı: ı,Ki 
daha yıtııtırllnıekte.d.r. Yak.ında hu· 
su.si mekteplere yen! taleb.. !Pr alına
CAktır. 

lapon tıarraıa 
( B:ı"l:ıralı l incide) 

Remıi bir s0ı~u. t~nıTuzun dö'rt 
koldan yap lac::.ğ:r.ı 1.:ıh:n.n elti • 
ğini sd)·lem t ı. 

<;arpta Bırmıuı~ :?.:J. a, Cf nupt.a 
Hindiç~·ire .sah.: 1 e~ateti ÇeM:ı 
::ı.ng, ~imn ld" ::::;ıuı nehıı ı • 1' .me
tınde • 

.Japonların B. "fa.an:·a• a mUbım 
ruiktnrda tak\'ire htal"rı 1t"etir • 
(,iği ıınl~w·m~tı ... ,,. ,,. ~ 

(,,'unkln::;, !O tA . .'' ... ) 
neşredilen Çin t--bliğ • 

Ja.por.lar, C,.'hekiorı,g e-~ aletınrn 
nıerltesi ofa.n Kmh,•a'mn ı;imnl 00.. 
ğu!!unds ve ~mendi{ er yolu uu • 
rind~ bulunan Chulti ~rlnı t.l -
r•11 !ardır C'n :fer. ChunB'nm er 
ı.up doğ~8'lı~da ı::.ııeng!thie11cle mu 
,·affa1uyette karşı taarmı yap • 
rn.a.kiadırlar. 

Japonl'U" geri pfüııkürtnlmnşler • 
dir. 

Yuıuıal'l eepheıımdt' hiçbir değ\-
lir1'k ... , ....... 



r 

USAN BAHiSLERi: 

nazı tstmıbut gazetclerln<le, :ıra 
911'&, "Ulus'' t ki dil 3azı1 nndıw 
balı~ tenkitler çıkıyor. Bu 
meselede müıınlınsa serbestlij';,'lne 
ne ~T".ı<lnr değer \ Cl".<IP'inıizi bir~k 
defa t:eltrnrbdık. Onun lı:"n bu 
tenkitl r nleybtc de ol a ho nu
doıı: hem bize fildrlerimlzl dalın 
i3i nn1::<tm$ Ç!\.lı mıık, lıcm de 
bn knlanıu Jicncii dlisünce1erini 
&öylcmck frrs:ı..tmı nrir. 

Geçen h:ıftn gurdü&oi.imüz bu tür. 
İü ya.zılardan biri_ bu!!Uo dilde 
lrnllMılnıı 3 eni kl'limelerin hep j. 
ne birclcn "oydurma" \"USfmı ta. 
kıyor. Bir lcctimcnin köl.ii Türkce 
ise, el•i Türiwc ise ona ''uydurma 
kelime" <knmez "rııpm:ı kelime' 
d&nir. Ilizhn bBylc binlerce "yap. 
ma l<c1irne" Ye ihtiya.cırnrz \'t\r. A
lıştıgmuz 'e J,onuımıa diline giren 
ya~ncı kclimekri tutsak <la ih. 
ıiyncmuz vnr, tutmasak dn! Fra.tı
uzcndnn Osm!l.ıılıcayıı bir Jı:amUS<I 

tığımız vaktt, silrülcrıe kelime 
terin luırsılV"bn n.çık olduğuµu 
1Zliriiyonı7.. Elbette bn kelimeleri 
t>Idaldan clbi nbruyııoofiız: onlara, 
fl\ <'Skl usulce, nrnp knynnğmdn.n, 
ya, millı usnk-c, T. rk Jmsnab'lll -
t1ruı yenj kelimeler bulncnğız. llu 
kelinıclerln hep i de ilk lşitill5te 
bize ycnt ve )ıltnn clnygo.sunu \"e. 
rccek, bclld de :knlaklarımnı. garip 

c ı;elecektir. 
"Daynnak" kclimcsl hiçbir lugat 

ta yoktur. Falmt Osmsnhcn.cl:\ bir 
"istinstkih" sözü ,·artlır ki arlık 
ffillmlzıle tutamayız. "D:ıynınnk \"O 

doyarun:ılt'" Türl<~ midir, değil 
midir, "görenek,, TüıÇ;~e hfr keli
me :J~lı.""li midir, değil ml<llr. nasıl 
"g'ôrcn<.it" diyorsak öyle "daya
rıali,, ve gene öylece "ruınne" kn.r
§Ilığr "gelenek,, dlyehlliriz. 

:Yazan: FALiH RIFKI ATAY 

clüşlirınemcl( itin ivemtz.e hoş gc. 
len eklerden de Jayclııbnınnl• zo. 
ruodayız. Eğer Tu.<;.Ier Arap kay
ııağına gihnc)ip de kendi dilleri 
üzerinde ı;:ılı mııı olsalnr<lı, imdi
ye ı,ııdnr l;:<'limc )npma u ulleri
ıtin b\i bütUn ba...5kn tUrllı gel'~1i· 
ği:\1, Ye ditimlzin yeni bfr1xJlı: F· ı 
kilicr lmzandığmı görccdctik. 

Uydurnu. kelime ne üökU, ne 
de el.1, yahut lldsin<l<':ll biri Tiirk
ce dilinde olmıynn kelime demek -
Ur. Bu b~ n mesele, Türk mi. 
r:in içine isl miyen, lınlkr..n benim -
senmlyen ltelimelerlc yeniden ye
ni~·e bulıcnf,'IDlız karsılıklar ıçın 
.rrmj kelimeler ynpmnk ayrı bir 
nıesclooir. 

11k İ!i yeni kelime ltorlmsıınu bı
mlmml<t ı r: hosa ı:itml:ren, lhtlynç 
ıluyuJmıyıın \'eyn ihtiyacı doyur • 
mıyım hiçbir !telime dil<le tutnuv~ 
Ronlnn bn..<ıkn hiçbir clilde h1ç l~im 
enin y~i lı:elimrler teerlihe et

mesine, teklif ctn1cıine, ,.e onla.nn 
ne tutma mn, ne de tnrruımasmıı 
ldım; engel olrun:ız. Osmanhca 
llcvrlnl ne çabuk unuttuk: her e. 
dl'hiyr.tçnnn her ya7 nda yeni ve 
çok defa uy<lcnna bir ArnMa J<e. 
lime dener ve teldir cclerdl. JCimi . 
ne güler, ?dmi ttsttinde tercd(füt 
etler, J;i\ .. fnl <le beğenlr<r ;. "Ede
biyatı cedide'' Ustndlnrmrn "ntn.. 
\"izm,, ycrinP- "intis~l •• lmrşıhğrnı 
ileri siinnl'lerini pek tnbli bulur
duk, llıı.t:tn bu kelime Ara~da 
\"ar mıdır, do'!:rn mudur, )'llnlı§ mı. 
dlr, sonnnkı bile b:ıtmı. getirmez. 
dik. Artık hepimiz blliyonn lri 
Anı.pçadnn yn hWınız kelimelerin 
~oğu uydnml3 idi. 

Riz Jmnusmn. kelimeleri ictn sa
Jnnramız dalın tutuyoruz: fakat 
bunlar için <le tekllflcr yn. 
pılmıısmm lıiı:bir \'nktt. aleyhinde 
olmndık. ''En temiz, en gl)zcı \'C 

en zengin Türkçe", her türkün 1. 
deali olm:ılı<lır. Güı.ellik meselesi 
çok mümılm n götiirlir. fakat kim· 
sc bugUnlru 'J.'ürkçemlzln y<.'ter te
mlz likte ve yeter 7,(l])ginl'J'tte ol. 
<lnğunu i<lcli=ı. edemez. Y<'ni keli
meler yapacağız, hem de pek çok! 

(Ulusta.n) 

Hemen Jmr.::;muzn tıkııbfleock iti. 
~ lıtryonız: "-·Ya (görev) e 
ne dersiniz?" nu "'-n\•lı,, ehin Os. 
manlı Türk Je:b~~fn<le bolunmndı
ğm.ı söyliy<ınler ç~ ohn115tur. Bu. 
nnn mUn:ılaı.~<mıı brraknlnn: fakat 
e'ki oldtı!:"tlnu inlrur ellen vıır mı
clrr, bono soralım. Biz yenldn bJn
len-o Jmlime yaı:ntmn.k ibtJyncm. 
da olclu{;'Unu bf1dli5miz Tül'.k~
~i, ilerde, fıı.kjr bir mo~uğa 

------~------------------------------

1 ıs 
50.000 lira kazanan 

866~2 

20.000 lira kazanan 
165957 

10.000 lira kazanan 
112954 

5.000 lira kazananlar 
305755 118761 29008 181580 

2.000 lira kazananlar 
255766 1.'31781 21D781 152958 331855 
272836 ~o 236592 19109 176689 

1000 lira kazananlar 
23111 172201 79237 240377 36819 

3M50l mll9 86801'1 '17471 877646 
200896 220151 200640 ~084 177365 
21S61 89422 141382 337003 389518 
8910iıl G2529 180543 1115953 53295 
149504: 63005 l851M 84.6751 305110 
4384 322047 239122 22698 26146 
astK73 2671.!H 38003 256G3S l02ıso3 

500 lira kazananlar 
8736, ••25 ilil nllıaycUenen blleUer 

500 c;r llrn laıZantnt§lardl?'. 

100 lira kazananlar 
673 ilo nlhayeUencn blleUer 100 er 

llra kuanm~lnrdır. 

50 lira kazananlar 

• 5. 
Ferhat Tnnğuı sö2ünü kesti: 
-· Dı~· imdi onu All:ılı a.,kı-

na •• 
-- Ay sen kimden bnhsediyor. 

sun Ciylcysc?.. YoltSa ciıı:ı.! mı 

~tın?. 
- Ne cinnsı'ı" 
- On.mm lisede edebiyat dersin 

bllll!\ clnruı mı yolısa telmih mi 
erlerdi'.' Unuttum gitti •• 
- ı•:clrhh "t d"'rsinin tam ı.ıra

amı buldun · 1i .. 
- Dıınlm:ı ıllm.. ö~ le b:ıkn. 

ncc! n hah'> d rm ~ 
Ferhat do;rtıl a, ren,..i (lnhn 

rak a.rknJ 5ıntn gôılcrinc 

tıaktı: 
- Tank! beu bugUn cnc:I n bir 

JIU'(1 t'e ım 1aırd~· 

n.rabIDıla. CC• 

TH, 464 ile nihnyot bulan biletler 
clli§er lira kazandılar. 

1 O lira kazananlar 
53 ile nlhayeUen~ biletler 10 nr 

llrn kaznnmışlnrdır. 

Amortiler 
4, 7 ile nihayet bulan biletler ikl§Cr 

lira. kazruımI§lardır. 

Bu çeklll§te 50.000 lira kazanan 
366952 numaralı bilet Ankarıı.dıı.dır. 

20.000 linı. kaznn&n 165957 numa. 
ralı bilet !stnnbulda, 

10.000 lira. kazanan 112054 numa.. 
ralı bilet Tokatta satılmıutır. 

5.000 er bln llra kazanan numara. 
Jıır Dlyarb:ı.kır, Sivrihisar, Balıkesir, 
ve Tt\rSUSto. satılmııbr, • 

2.000 er Ura. kar.aıw.n bllcUe. 
ı1n i~r tanesi Ankara ve lstruı.. 
buldıı, diğerleri Z-0nguldak, Fethiye, 
Dörtyol, Akhlsnr, Esk§ehlr \'C Bcr. 
gıımad3, 1,000 er Um kasnan bil,.t. 
lcrin 12 tanesi J.stanbuld:ı, 8 tanesi 
Esklşeh.lrde, 2 tan~ .A.nknnı.da, lkl. 
ııer ta~sl h.'Utnbya, Kırıkkale, Erz:u. 
nım, Malatya, 16 tanesl de Yurdu. • 
muzun muhtelif yerlerinde satılml§. 

tır .• 

- Yol<Sn ~ene bcııi Cerrabpnsa. 
da bir ka. b hnstnsm ' ım götiir 
m& lstil orsun ! 

ı~eı·lınt boğulur gibi: 
- Şakanın sırası değil Tank • 

c}(}(lj • beni hirnz nohı •. 
'.rıırık ıım'mi \"e ciddi bir tavır 

tulumlı: 
- Pt•kl ı;erhııt s<'nt <linliyonım, 

&i.ıyle.. nasıl lir ~ nrı.lnn istiyor
ıın ı.cmlcıı .•• Elimden z,tclcni, bnt

ta ı;ehniyeni <le l npm:ı ·:n celı n • 
c:ı.k kad'lr eni rHlr"ınj bili in. 

Fcrluıd o nemli ı:;özlerinclc bir 
kb Um a) ılmlığı parlndı: 

....,.. T ldrtır e<lerim Tnrf.». s&L 
mü?. 

- }<;' bt>tte söz •• 
-- lliı,:blr itiraz yok <1 ".rfl mi! 

- Ne tulıııf ınl. Ilann iııa.nmıyor-
6Un ı me1t '? 

- tn:ınıyorum. 

Ha ·kat ere 
Hürme edelim l 
/

Kl ,.,.Un evvel çıkan lbir sabah gazetesinde, (Esrarlı haki. 
ka~ler) umumi ba§lığı altında çıkan CA:~?lh~~ ~lü

mti)nü anlatan satırlar arasında. şu sözler gozüme ılışti: Bu 
tUrlü türlü mUtalaalarm arasında, en di.kkat.e ~yan olan 
(MüvetTih Abdurrahman Şeref Bey) in sözlenydi. Bu mt 
da şu sözleri söylemişti: . . 

_ Dikkat ettim, merhumun saltanat devnnde (ne kendı 
eyledi rahat, ne verdi halka huzur) diyenler, bugün de (§air 
Nefi)niıı . 

Kadrini scnki musallada bilüb etJ BdJ ... -ı, 
Vurı.W el bağlıyalor kar§ıtuı saf saf! 

beytine ınasadak oldular.'' . 
Bizim bildiğimize göre ibu beyit B8.ki'nindir. tsm~~l.I~abı 

bin dediği gtbi, vakarla rindliği beraber yüı;üt~ §.ıırını .. bu 
kubbede bir sada yapan Baki'nin. Ve yine bıl?ıgımıze gorc, 
ikinci mısrndaki "karşına" OOzünden sonra, bır de "yföfuı' 
olacak! . 

atü. k Sergisi 
Dtla Ankara a Ebedi şeı alt eser 1e 
batıral n to ıayaa bir serg açıldı 

DUn Ankara. stadyomunda. :Milli l AtatUrk hn.kkmda. Türk ve 'JS 
Şc!lmlz gençliğe kıymetli hftabcslnl dillerle çıkan bir çok eserler 
bitirdikten sonra, ma.ra.ton kulesinin edilmektedir, 
altmda.n günlerden.beri atletlerimiz Bu mllddet içinde Ebcdl Ş~ 
taratmdan elden ele dolaştırılmak su bllyük 1nkıl4.bmız hakkında ne:r" 
retlle Erzurumdan ve Samsundan len eserlerin sa~ 800 kactıırd11'ml, 
ı\nkarnya getirelen bayraklıın elle- buDl rm mUıı:ba.sirall AtatUrkteıl 
rinde ta§ıyan Ankara atleUcrl stada scdenleri 200 ü bulmnktadır. 
gj.rmlşler ve "yaşa,. sndalan ve al • Sergi bu eserlerden yaını:z ].86 
kı§lar arasında f}Cref trlbUnUnc çıka.· nı ihtiva etmektedir. 
rak, bayrakları Mll1J Şefe verml§ler. Sergide Atat.ürktlıı milll m 
dlr. yıllarındaki çaJışma. maaa.sı, iki 

ATATURX SEBGtst bı ve hareket ordusunun lltaJI 

Dün 6ğleden sonra. Ankara ha.lko. 
v1 salonlannda. kıymetli bir sergi a.. 
ı;ılmıştır. 23 yıl önce AtatürkUn Snm· 
suna ayak bastıkları gUnlln bir anı • 
lışı olarak açılan bu aergido millt 
mUcadelenln başından bugüne kadar 

glrdıtl güntııı ertool.nde tıkmağı' 

lamış olan "§anlı ordu,, gazc ~ 
lnUşar eden "Kadit t.stlbdat,, -~~ 
(Kırmızı izler) adlı §liri, el y&Y 
vo kitablar üzerinde ya.Ptı~ 
bihler bulunmaktadır. Çok l.yi bit 
kilde tertip ve tanzim edilmi§ ~ 
tatUrkün dövizleri ve ıfotoğraf!stl 
ıüslenmlş olan bu sergiyi halkc1f 
tap sarayı komitesi ba§kanı 
Re§lt Unat bir aöylevlo açmıatı1· 

Bu beyıt, .Baki'nin bir gazelinin son ooytidır. Bu. gazel, 
1276 da. "Musi~iyi hümayun tezgahmda Jbaşılan d1varun 
141 inci sayfasmda vardır. 

Şeyhülislam Sunullah Efendi, cenaze namazından sonra, 
Baki'nin bu beytini, muazzam bir kalabalık önünde ve yük.. 
sek bir sesle okwnuştur. Bu çok meŞhur vakıa bütün edebiyat 
tarıhlerinde yazılı olduğu gı:bi, Bfilci'nin hayatını. v~ _ese;le:i~ 
ni ince!iyen makale ve etüdler ara.sına. da sen>L~ınlnıişt.ır. 

1 

(GazetemJıln biri.Det a:ıyfııamdn 

ba§lık yanındaki tarih ~~ ek. 
llyerek gönderecek okuyucıılarn.ıııxm 

1 
tlearl malılyett lıalz otımyan küçllk ~ 
llıılıın panı.sız neşrolunnr.) 

BESİM SEBQlS! 

Bu scrglnin açıll§mdan evffl. 
diyeler bankası altındaki gaıcrfd' 
lardan.beri hazırlanan resim "9 
kel sergiai de mera.aimle açıl 
Sergide 30 s:ı.natk4.rm HO e.eeıi 
htr olunmaktadır. lnsan yanılabilir, bir yazıcı çok defa hatırasını aldat~ 

bilir. Fakat, tereddüde düşülen şeylerde, h8.fıza?a sil~ k~~ 
vakıalarda, ara.~tımıa yapmak da bir muharrirın vazifesıdir. 
Hele tarihi yazılar yazan muharrirlerin ... 

Bu gibi hallere zühul, . ihılf ıza noksanl~I denem~ •. ~· 
sadece ve bal gibi ihmalcıhk ve okuyucuya hürmC~!k'.-!r. 
Ona, yanlış §eyler öğretmek, ibelletmekdir ki günahı büyük. 
tür. 

Tarihçi Ziya Şakir'i~ ibuna benzer hataları çoktur: O, 
bir zamanlar da, Türklenn kahkaha halik! ve filozof nükte
danı Nasreddin Hoca'yı, ilahilerle, aminlerle, alayla me'kte 
be basfatmıştı. Halbuki aminli, ilahili mektebe lbaşlamanm 
nihayet yüz ,,ııık bir ömrü vardır. . 

Hakikatlere hilrmet edelim. Ve okuyucunun selım zev. 
kine saygı gösterelim! Bunu yapmazsak, lbir gün ibir okuyucu 
çıkar, yüzümüze karşı haykırır: 

- Bu beyit Bılki'nindir, Tarih diye anlattığınız şu vaka ' 
öyle değil, böyledir. Ve Abdülhamidin ölümüne dair yazılan 
şeylerdir, vaktiyle bir akşam g~tesinde çıkan uzun bir tef. 
rikanın içinde de vardır. 

ÇcZcbi. böyle olur bizde lumser 'dediğin! 
LAE;DRI 

En eski püro cıgaraları ParCl§ütlü iare 
En ~ski yaprak oeıgaralarırun Paraşütü biz keşfettik diye 

nerede bulunduğunu bilmek için sevininiz. Fakat Amerikada 10 
uzun lilşünceye lilzum yoktur. metre yükse!diğindcld ağaçlar
Çünkü herkes, bunların garabet dan, paqışütle atlama!ktn olan 
dıyarı olan Amerikada oldukla. bir nevi fare keşfedildikten oon.. 
rım. <'.abucak, tahmin eder, m da sevinebilir misiniz? Bu fa· 

Nevyorlctaki Filt · Avenü, bu re, yere a.Uıyacağı esnada srrtın-
c.igaralann ~eridir, da yarasa kanadı gı"bi bir <'!eri 

Burada, yüz cıgaralık bir kutu zar aç~ormuş. Bu -da şemsiye_ 
körürsünüz, iclnde kırk tane kal. : ye be~?.ıyonnu.5 ve ~re atlarken 
ml§tır. Markası ve !kutunun il. ' P~~t. ];izmetini ~örüyormuş, 
rerinde de yapılış tarihi var: 24 Bıldırıldigıne göre. agaçlarda ya· 
birinciteşrin 1866. Hala renkleri şıyan, bazr_ lkurbağalar da, pare.
bile değic:memiff şut hızmetıni gören buna benzer 

Bu mtt~c 25 nisan 1835 zar şeklinde lmnatlariyle 
tarihli bir cıgara' daha. var Bu atlzyorlamuş. 
cıgaranm ÜUI'jnde "o cmnnlnr, ~ ~ ~ • 
sokakta cıgara içmek menum oı· 24 ~~e kapa.nmıyc;m bır yqra 
duğu halde sokakta cıgara içen Bu~ h~rpte, 1~14 senesinde 
bir adamın Providans §eluinde Conson ısmUıde birı garp ceplıe· 
beş dolar para oezasına. mahkfım sinde, lbaşmdan ağır surette ya,_ 
olduğu" kaydı var.. rı;lan~ı. Bu ya~a. 24 senedir 

Amerika gibi hür bir memle. bır turlu !ka?,anıp .ıyileşınemi~ti. 
kette memnuiyet nedendi? ,Aca. .~n mutenıadı~ ıztırap 
ba, o zamanki tütünler o kadar ıçınde yaşamrştır. Nıhayet vazi· 
fena mıydı ki, belediye, sokak" yeti .9°~. aftırla mış ve Con Con_ 
larda halkın kokudan rahatsız e- son olmüştur. Tı'b tarihi 24 sene 
dilmemesini mi iltizam ediyor. ı kapanmryan bir yarayı da kay 
du? detmişir. 

- O ha.ide söyle seni cllnliyo. 
rum. 

Ferhat yutkundu.. nereden btı.S· 
lıyncab'llll bilmiyordu. Rlnız da u
t anıyordu gıılib . birdenbire: 

- Uen galiba k b ha tnsı ol. 
duru Tarık I.. • dedi • 
Tarık <lcrhal nrknda ının nalrı.ı. 

nı eline n.1:.ı.mk: 
- :Cu muydu bana. süyUyeceğin 

sır? •• Diye mü5rik müşfik bir JmJı. 
~mha nth. 

Ferhat nnbzwı çekerek: 
- O:ınrm nnlntnmıyorum :ın:ı 

gnllba - dc<li • Jnılb hııstn ı (]emek 
mutlnkB b'r çarpıntı bir d:ınınr bo
zııklUb"ll mu dcmcJ·tir? Siı dokt.or
lar ne mmldi ins:ınlarsınız kuıwu. 
Tarığm gözl~ri ı ıldıynrnk: 
- Yoksa bu <lıı mı cinru tı? • 

diye ordu. 
- Cinnc; fal:ın dc~..ft •• ben kal. 

bimtlr m:ınc\1 \e Mn U7. bir ıztt
rnp duyuyorum Tank I.. O ~eceden 
beri bir d<'ü !!'lhMm ben! •. 
Aı"·~ınm f«."rlUttııcsslir h:ı.linl 

ı:örcn dol.'1-0r Tnnk meseleye inti
Juıı <' mclilc hcmbcr nln•n bm\k • 
mak llizumunu lıissl·<krck sn.de \'c 
~~kin bir sesle: 

- Anladun • de<li • B dla. • Bed. 
ri meselesi g llbaf. 

-E\·et öyle! •• No; )'1lNtyn11 e
limde değil o kızooğlz:ı. i temiy~ 
rck ynptığmı fenalık öyle onın z 
blr ynro gfb! l<anıyor ki !mlbimılo, 
bir mitrnlsöz lro uu y~ y ·m 
bu l<a<'l:ır a.cı çokmlyeccktim. 

Doktor Tarik: 
- Ne mu gıı, ne b nslyctl 

_ rllyc gtilUmüyordu • clnn.cıla j ti. 
o.reyi biimiyonıun amma öyle pro.. 
tik bir ~rsJn ki! .. 

- J{anl ahy ctmiyecektinf • 
- Alay mı buf •• HAi bu b it 

meseleyi unutnm<lığmn "' ıyorum 

da .. 
- Uİl"l\Z yoktu değil mi! 
-E\'et de\'nm et yn'rncu~:um .. 
_ TR.nk me le blldij;.fn gibi 

basit it.alnı tlı •• 
- Yoks:L geıw telefon mu etti-

ler?. 
- Yo · canını, keşke telefon et. 

selcnlilJ. 
- Ya ne oldu iiylc~ ! 
-- Bt'n kcınclim kallttnn, git. 

tim! 
- Rcclinnm c' ine mi"! 
- Hayrr!.. ornlar<ln dolaşıp o 

11 anyanlar 
* ıs yaglarında. biraz daktilo bilen, 

ortamektcbln birinci smıfmdan ayrıl• 
lnI§ bir ı;cnç, kız; husu.st veya resmI 
bir mncsssescde, yahut telefon aa.ntra 
lmda çalI§IDak istemektedir. lBUyen. 
lertn IAiell Tayyare apartımanları 

dördUncü daire 12 numarada (Tüner) 
r&rnzine ınUraca.at. 

* 18 yaşmdıı, ortamektebin 1kiDcl 
smı:tma kadaT okumuıı blr Türk gen 
el, resmı veya hwıuııt bir mUcssescdc 
çal§ınak istemektedir. (A.cyUn).; rem. 
z:lne müracaat. 

Müteferrik: 
* 8 ilk, iyi kullanılmış bir Zays 

dtlrbQn istenmektedir. So.tmak fBti • 
yenlerin En Son Dakika. gazetesinde 
(Dllrb!n) reınzlııe mektupla. fmıdlk • 
leri flya.tı ve adrcslerlnl bUdlrmelort, 

Aldırınu: 
A~dl\ remlzlert yar;ıh olan o. 

ku)'ucularmm.m naınlnrma ceıen 

mektuplan ldarebaW'.mlzd (par.ar. 
lan hnrii:ı) hcrgün '\labruıtao öğle;ye, 
aMbr ve saat n den sonro ıi.ldıiıoa· 

lan. 
CM.O. 32) (Gar) {E, Ural) (E.O) 
(F.R, GUnell) (Ş.U,) (H,B 888) 
(R.R.G.) (Ciddi eöz ver) (N.C,K,) 
(Yoldaş) (A.lıL) (H.Y.) (Cruı). 

(S.R. 27) (T.H.R.Z) (22 48) (B.B.G) 
(M.D, 81 (Tekcan). (N.B.) o(S.C.K) 
(Devlet lr"J.§U) 
Aşağıda remiz sabJplcrlntn namlıı • 

rma gelmiş fakat §imdiye kadar al. 
dınlmamqı mektupları bu nym sonu. 
na kadar aldırmalnn IAzrmdrr. Ay 
sonuna kadar aldınlmış otmıyılD 

mektuplar imhn. edllecekl1r. 
(26 Sezen) (G.M.) (A.G) (S.S.) 
(R.M.) (H,K.) (A.L.) (B.Y. Kaya) 
(Ora:n) (Ciddi) (El) (Emckll) 
(!. Şcnknn> (Nadide 79) (Tunalı) 

kş m 

NVBETl'lN AB'rAMIN 
KONFERANSI 

Sergilerin açıIIşmdan sonra 
ı 7 .30 "'111. bUyü.k tiyatro ea.ıonuıl 
1ı1ayıs töreni yapıl~tır. 

Binlerce Anka.ralmm bazit' 
duğu bu törene UıtlklAl JWU'§l il' 
laDillJ§ ve müteııldben Nurettfll 

tam 19 ma~ ~-~:J, 
Urten bir söylev ve~. 

Nurettin Artam ib1r saat 
kont'ora.ruruıda Ebedl şene ı.s:ıJll 
tın İstanbul gör11şmelorl, bu ud 
deş inkılApçı ve kurtancmm .'J 
amaçları, Atatürldln ist1kW IJVf 
dclcslnde gösterdl.Bl ha~ 
canlı blr geldlde belirtDmlatlr• f 

Konferanstan ııonra Ebcd1 •e 
Şeflerimizle gençlik bayram,ı:ıı.I 
filmler gösterUmlştlr. • ,) 

Sahtekarlık yap(trl bt 
lınncı mahkemeyi 

verildi 

aynca 20 fırın sa.h.lbl 
yolsuzluk yaptıkları iddla.sllo 
kata ba§landığ~u yazmııbk. 
Bcyoğlunda :fırıncılık yapa.ıı 

adında blrlsl, fırmmdan ckmcı; 
raak kendlain& 11Btçs1nl ~ 
Jorj hastanesi ekmek mutenıcıl1 
tematın listesindeki 88 rakanıııı' 
82 rakamını da 482 ha.ıtne 
la§e barosuna milracaat etınl 

Ancak İhsanın bu açık göıl 
nU farkeden 1aşe memurlan 1'c" 
~kalamı§lar, Mlllt Korunnuı. 
delumum11lğine teslim etmişle: 

Bütün Viyana. dllberlıırinl ı;fülcrlıılıln önünde canla.ndıra.()ak •• Slr:o ı.d• 
kıı.ntlığr;n ntcıılnl.,. lbtıraınn hP.yccnnını duyurnc.-ıktır. 

LEYLA: Filmlnlıı iki biıyllk yıJdızıııı, oon mnvoftak,lyetlerl 

phcserdo 11Ua.5lamağB bazırla.nmn:. 11111••-"· 
akı;am bir feliikct olup olmadığını 
anfamnk istedim. • 

-- Eyyy sonra? 
- Sonra ı felikd !. 
- 'Eediayh mı karşıla!'dm? 
- Hnyır Bedri i 1e!? 
F<-'rhn.t yoryunlukt:ın sı'k sık ne

fes alarak lrnltuğn dayandı. 
Doktor <lU§Unl'eli bir tavırla: 
- Ne oldu sonra? • diye Sor

du • 
- Ne olacak? llcrifde durnnn 

attı, (fü;.deri kızılla tl. Mutlaka kı7.
r.:ığızı bu sefer lotır kıtır kesmiş 
t{r! • 

Uokt.or Tarl• onu teselliye ça
hf:tı: 

- İzam ediyor un.. udnm t\e -
nıl'k ko?ny mı ef<'ndim 1 

o~ııc hiı- fnc.ia olsa elbet guzct.e. 
lerde söriirilr._ 

l"crhat borat' boj:;.,ık ~Uldü: 
- Demek gaz~telora ~ rünce. 

Ye ti.ad r ellermfzl l :\'Dst nıı> ot.u · 
rar.aiinf 

noııtor kollannı .kın u turamk 
-orda: 

- Peki ne yapn.Jmı i U ·orsun? 
Silltblruırp tt'kkc rlkmı17Jnn. bir hü
cum ı•lıinı mı hnzırhynhm?.. 'ok .. 

sa kf15e b:ssmda pusu kunrV J 
lmçmnağa mı kallmlım ~ ~ 
~ Hayır! Ne o no bu. ı~ 

kt~'Tl.tn vaziyetiol öğı:enJ1't 
h~ Yoksa ben bnkllulka 
~·lgıııhk yapcl(..'3ğım. I 

Doktor llimz dil! UnCiüliteı' J 
rn· JI 
-· Kalkıp o•arafbra ~ 

rif nıutbkn. arlmd:ı. ~ nn& 
tembih etml tir. Bir pstırdl ci 
m-lDr, lın.rnkolluk olur, P J 
dU eriz.. tı1'f 

- Bak Tank beniın ~ 
ha kt\ bir sey geliyor. Ben ~ft 
onl:tra ynlmı eczahancye ~ 
gittim. t~ri girdim. ıı;~' ~ 
'c Jdbar bir ı:ocuk .• l•endlsbJeı t'ı"' 
fonfa rlcn et Ck acahn biıe 
:~yı telefona çn.ğmr mıf J';J 

- Nlt'in çnğrrmao;m ! Btıı' tı' •. 
fcvkaliidelili yolı.. gliz<'l b~#/ 
bu.. Fuknt ecznb::uıenin te 
nu blllyor mu un? 

- Hayır mll!!.lcscf.. ef 
- 'nsı1 bulamğrz iivleY!' 
- Kolay c:ınnn.. rehbere e t' 

nz. l\leslek ocd\'elindc elllC 
luruz.. '1 

(Dc,·sJJl' 
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Temuçln bir !Uoğol asllındesi de. I Kurba.y glildU: 

ğll mlydl '? - Ben onwı korkano ımratm11 ft... 
Uşak böyle düşlindü.k.9(' mllıllhğmı şık de~llm ya. TemuçlnJu istikbalini 

ve muha.lı:emeslnl kaybediyor: ' görmek lçln gidiyorum. 
- Temuçln dc&kta.y gibi esraren.. - TütsUfü f.ala ba.kacakıımn:. de • 

gb W.r adam olmıığa bıı~ladı, dlyor- m"k? •. gene baı;nnız a~ıracak. :Mavi 
du. Oeldlfl zaman hiç de bl>yle gü- tUtsU dumanı beni öyle sersemle§tl. 

rUnmüyorJu. Demek ki, Tiyen • ro rlyor ki ..• 
ona da el ::ıt :mıı .• ona tuzağa. düşür. 
mek 1 temiş. Temuçlnl lka7. edenler 
ona t~hlll•eyl ,güst~ronler acabe ger. 
çelrten TemuçL111 seven kim!'leler mi
dir ! 

Temuçlnln uyl.."Udııdd hezeyanlan 
ihtiyar uşağın uykusuna kaçırmıştı. 
Kurlıay da. oda..'lmda heımen hemen 

aynı ,eyler! cfüşUnllyordo; fakat, ıışa... 

ğm duydqklarmr Jiıırbay bllınlyor _ 
du. Genç kız bu.nlan duymUf olsa, 
daha. fazla uyanat"ak, belkl de daha 
ciddi tedbirler lllınn.ğa. mecbur kala
~ 

İhtiyar uşak y&ta.ğ'ırur. uzanırken, 
kendi kendine mırılda.wyordu: 

- Rus ba,kmnandam, hezimetten 
ııonra, cephedNı ~ıkrp gitmiş. Japcııı

l&ı'a gelince, umumJ müt&.reke, Ja _ 

pon zaterlle neticelendi. Japonya bü.. 
yUk ıenllkler ya.pıyQr. Muharebe bit.. 
tf, sona ercU dJye eevinJyoroz. Halbu
ki, Şangh~-a bMA Japon cena.tlo.n 
geliyor •. ve Şa.nglıaycla. hft.JA Raslar 
heııal>ma euusJar var. Ça,n.. Tong da 
bunla.rda.n biri ve lın.tt.ı\ en tehlJkellsL 
Tanrı ikisinin eerrlnden de heplmlz\ 
korusun. Hele Japon ct>ltn.dmın ba.lt.a... 
smdaıı o kadıı.r korkarlm ki.~ 

:/o :to Ol
ÇİNLİ KIZ, BİR snrtnBA ZA 

- Sı>n o za.man d.ı5:ırd3 durursun, 
olmaz m1'? 

- Ben sizi yalnız bırakır mıyım 

öyle yerlerde, san T ! 
Cadı baluşlr blr kadın göründü: 
- Buyurunuz .• 
Ölldcn uşa.k girdi. Arkadan da Kar 

ba.y .•• 
Blr genlı1 oda.da blrka.o dakika o • 

turdnlar. 
BliyUcUnttn misafir odMı oldukça 

sttslUydü. Fakat bu süs mobilya.dan 
ziyade duvardaki realmlere ve garip 
şeklUne alt.ti.. 

u,ak yavıı..sça. fıınlda.dı: 

- Belli kf, To,lnln yanında müştc. 

ri var. 
- Görllyorııun ya~! Bl7Aen önce 

davrananlar varmış! 
Uşa.k gülerek ba.şmı salladı: 
- Evet. Dert ve ba.cet sahlplerl 

lçl.a zaman mefhumu yoktur. 
- Tıpkı blzi.m gibi. Een de bu gece 

sa.balın kadar uylm uyuma.dan. 
- Bu m~le sizl bu derece Dzll -

yor mu, san? 
- Şllpheslz tızilyor. Onu elimden 

alacaklar diye korkuyorum. 
Bu ko?'kunuz hiç yerln<le değil. 

Çtınkil Temuçin ıılzl candan 1!16Vlyor. 
- Yalnız sevmek para etmez. Onu 

YALVARIYOR.. zorla elimden alırlarsa .•• 
O gece Temuçlnden rab.&t uyuyan - H.akkuuZ var! ben bu ciheti dli-

olmadı. şttneoıeı:nlştım. 

ihtiyar U§ak filphe "'° tereddüiler Bu errada T~lnln yanındaki m~ 

içinde sağma soluna döndü, durdu. teri çıkıp ıtlttL Cla.dr kan ifilerek 
Kurbayo. gelince, o: Temnçlnl, Ti- udısafirlerln yanma geldi: 

yen _ Fonıı.o ellnde,ı kurt&nnak ve - T1 Çu (Tann kulu) ııer1-tUr., 

onun tuzağına dtlşımıııe!llıı1 temin et. buyurmnn:. 
mdc için birçok çareler di}şllnereık L eınıı slblrbazlarm bir lomnna. 
sa.baha kadar uyuma.dL (Tamı imin) derlerıtJ. Sihirbazlar 

ErtesJ saba.h erkenden kalktı. lhtL ve büyUcOJer kendllertne bu adı ver -
yal' nşağnu çağırdı: ıııekle Tanrıya. mensublyetlerlnl ve 

- TemuçLn ayand[ nu '! Taıınya )dzmet ettlklertnı iddia odel'-
- Hayır, 11a.11! uyuyor.. 19r ve böylellkle balkı: aldatrrla.rdl. ' 

- O uyurken, blz blra.z llOkap çı- Ş&n~da, Nanldn4e ve Pekln4e 

kacağn. pek pok (TLçu) vardı. Halk bunlara 
- Böyle erke.nelen nereye Jideoe • co&c: saygı. ve bağlılık gi>9terlrdl. 

ğt2'., sant :Knrbe.ym alles.l efradı da. Çlnli oL 
- Büyücü (Toşl)ye.. dnğu ıçln (Tann Jmlu)na çok lnaDD'-
thtıyar uşak ea,,nladı: c1L 
- Sizi o tarafta. görürlenıe ne de~ 

mezler, aan? ! ne ya.pacakmnız o .ı,. 

hJrba.zm evinde! •• 
Kurb&y Jıa.zırta.ım:u,tı. Fazla ko • 

n~ 

Up.k da ha.ztrıa.ıdı. 
Sabahleyin erkenden evden Ç[ktı .. 

Toti, Şaııghaydakl ('n-1'0)lann en 
golı: tanmınJ§lanDda.n biriydi. Onu 
görmek için çok umc yerlerden de 
gelenler V1Ll'dı. 

Kurtııa.Y ııelAm vererek Toflnln oda. 
ıımıa gt nil. 

H A B E R - .A T<ı:ıam l5osfasr ""· 

l 
istanbul muhteliti 

mektepliler muhte
litini 6 - 1 yendi 

19 Ma.y;s Spor ve Genç1ik bay
ramının son hareketı IBtanbu l muh 
leliti ile mektepler muhteliti ma· 
çı odu. f 

Hakem Şazi Tezcanm idare et
tiği maça tak1mlar şu kadrolarla 
i§tirak ettikr: 

fstanbnl muhte1ltl: Osman -
İbrahim, Feyzi - ömer, Esa:t, 
~!u'Otafa. - Fi'kret, Arif, Hakkr, 
Şükrü, Eşref. 

Mektepler muhteliti: Farul• -
Ya.vuz, Numan - Süleyman, (Ga
lip) Halil, Ali - I\aclir, Rii1ent, 
Şahap, Niyazi (Müjdat), J{alit •.. 

İl.k. devre mektepler muhtelfü
nin bfiltimiyP.ti e ltmda oynandly
s.<ı da, for hattrnr teşkil eden oyu~ 
c.ulardan Niyazi, Halit ve Ka.drı
nin bozuk olnın!!ı 45 dakikıılrk ba
riz hfiltimiyetlcrfue rağmen yalruz 
bir gol atm.sla.rma sebep oldu. Şa
ha.hm attığı bu gole, çekilen kor· 
ne.re iyi k.a.fa çeken Arif cevap 

v~di: ve devre 1-1 bitti. 
Bütlin enerji.k-rini b!.ri.nci devre·· 

de ha.reayan mektepliler iklnci 
devreye yorgun ()iarlk başladdar. 
Haddizatinde 30 a.r dakikattk iki 
devreye al:ıştk olan mekteplilerin 
yorulması pek tabii idi. llk devre 
a.nlaşamamış bir taJam manzarası 
veren MuhteJit ikinci devre kom
J'ı.ine bir oyun oynayarak genç ra
kiplerini a.cı bir mağlfıbiyete uğ
rattrla.r. Devrenin başrnda.n sonu
na kadar :rakip kalesi önünde oy
nayan mulı tclit sırasiyle ikisi Ari
fin, ikisi ŞUkrünün biri de Eşrefin 
aya.ğyle 5 gol atarak maçı 6-1 

~ekle SOktular. Bütün oyun imti
da.dınca canla. başla çal~an mek
tekler muhteliti içinde en fazla 
çalışan BülE"llt ve Yavuz oldu. Ha. 
kE.Jn Şazi bu maçı iyi idare etti 

KaJıköv halkevi kürek 
müsabakası 

Kadı!töy ha.Ik.evinin tertip etti
ği kürek müsabaka.lan dtin Moda 
koyunda yapıldı. Meraklı bir se
yirci kütlesinin takip ettiği miisa
hakal:ı.r çok heyecanlı o1du. Tek
nik neticeler şunlardır: 

Erkekler - Tek: 
1 - Pctro (G.S), 2 - Ahilya 

(Taksim), 3 - Mustafa (F.B). 
2 Çifk 
1 - Fethi, Reha. Reşat (G.S), 

2 -Taksim. 
4 Tek: 
1 - Güneş, 2 - G.S, 3 - G.S, 
Bayanlar - '.fek: 
1 - Nazlı Yar ((G.S), 2 - A-

siye (F.B), ı ı 
2 Çifte: r 

1 - Nazlı, Suzan (G.S), 2 -
G.S. 

Neticede G.S lılar 13 puvanh 
birinci o1muşardır. Derece alan
lara ipek bayra.klar verilmiştir. 

-0---

Hendbol ma~ı 
Dün Fener sta4mda Feshane ile 

Beyoğluspor arasında İstanbul 
heııdbol birinciliği yapılmış ve Fes.. 
ha.ne rakibini 5--2 yenerek kupa
yı almıştır. 

lstanbul Defterdarlığından: ""'r--...,{ 

Muhammen 
Dosya No. Nevi _ bedel Tcmlna1 

55100/5407 Sarıyerde Ay& Nikolıı. malhallesinin eeki Da.rp. 

5!.801/24156 

hane yeni dökUmha.ne sok&ğıı:ııda. eskt 16 sa. 
yılı araa. 
Fatlhte Sotuıar mahe.Uesinln Bina emini so
kağında 1059 ada 5 parsel No, lı eski ve yeni 
19 sayılı ve 19 No, ta.jlı 100 metre mura.bbar 

21) 

11rsa.n.ın 1/2 hissesi. 500 
126/3224' Sarıyer Yenimahallede eski cedidiye yeni Torik 

sokağmda. eski 8 yc.ni6 No. lı arsanın taına.nu 25 
52301/84' BüyUkçarşıda. Terzibaşı .sokağında 2732 ada 

2 pars.el eski ve yeni 2 No, lı k&.gtr dllkkAnm 
1/2 hi.!lseSi. 960 

1-168 Eyüpte All pe.§8.yı cedit mahallesinin kun.ıka-
vak sokağında eski ve yeni 6Z/1 No. lı ge. 
dikten münkallp 5 metre murabbaı arsa.ıun 

1/2 hisses1 3 

\ 

S8 

2 

72 

' M 
Jar. Kap[ açıktı .. uşak kaplillm a.tzmda 52301/24'32 Beyoğlunda bülbW mahallesinin dereotu soka

Kurbay kıyatetınl de~lrmlf. nr
vamdan biri. gibi giyinmişti, 

SllıJrbaz (Toıtl)nin ev pek u:ıakta 
değildi. Kurbay sihir ve bUyülerle 
Temoçlnl TJyen • Fonun gözündl!fl 

dJltllrmek ve ondan uzaJdaştrnDa.k 

istiyordu. 
Kurbayın bOyUye büyük hıan.ı var

dı. 
Yolda gldellken u~ 90l'Cla: 
- Sen To,Jye vaktne anıoemı de 

gtz11 gizil gitttirttp getlrlTilln. değil 
mfT 

Uşak cevap vennedl .. ve 
baıktr. 

K1D'hay: 

ÖDÜDe 

' 
I· 

l • 

- Ne SIJl.IOYONUD f dedi ,. ben o 
zaman kilçUk:tUm ama, her f8Y1. an. 
fa.rılDD. Annem beni bir a.hbBbmı z1 • 
yarete gl.dl,yor diye alda.tırdı, d&löş
te bana hediyeler getlril!dl ve sen o 
zaman için IQin gtllerdln! Bonla.nn 
hepsine bammın batm için ta.bam.. 
mtll ederdim. 

duruyordu, , 

Toşl ihtiyar bir a&undı, saçtan ııa... 
kalma karışmıştı. Çeht'e8l kadma 
bem.tyordu. Yaşını yüzden fazla cll -
yenler vardı. Vllcıudunun ktiçUklllğtt -
ne bakıhraa bo ıddl&ya yanll!) dene. 
me:rıd.I. 

Toti ~ilctık gözlerlnl süzerek, ya.. 
VJIK& başmı k&ldrrdı: 

- Derdin ııe T •• söyle bakalım .• 
Aynı zamanda. da Kurbaya, önüne 

otormaaı için ltaret etti. 
Kurbay yerdeki baıSırm U8tUne o -

turdu. 
- Derdim 90ktur, moırterem Ti-Çil! 

eevdlğlm adamı elimden al.ma.k 1.stL 
ıorlar. Onu kendime bağtamak ı.stt. 
yormn. Aynı zamanda onwı talllnl de 

anlamak merakındayım. 

Tofl kttç\ik gözlerini 11Uzettık &0r • 
dn: 

- Sevdiğin erkek k99 yaaındadı:r 
nı admm baf h&rft nedir 'l 

- Otuz ~ YBfl&rmdadır ve -, 
bal'fl (T) dlr. 

1-7404 

12f>-3225 

2-2080 

ğında 565 arla 24 parsel eski 30 yeni 69,61 sa. 
yd[ 19,25 me.tremurabbaı arsanın tamanu. 
Mabmutpa.şa.da Dayaha.tun ma.hallesinin Ta. 
rakçılar sokağında 630 ada 246 parsel eskt 

80 

106 yeni 84 No. ıı kAgir dükkADID 8/12 his.sesi 1500 
Sanyerde Yenimahallede eski cedidiye yeni 

torik soka.ğmda eski 16 yelli 3 No. 1ı ar.sanı:n 

tamamL 
tl'sküda.rda Kı.sıklt Tepebaşı caddesinde e!!kl ve 
yeni 4 No. lı 200 metre murabbaı arsanın 

4/48 hissesi, 

18 

67 ' 

55100/2462 Beyoğlunda bülbül mahallesinin fmdık soka. 
ğmda eski 6 yeni 20 k.a.pı 589 ada 3 parsel No. 
lı 46 metre murabbaı arsanm tamamı. 45 

ınSOl/1338 Kadıköy Caferağa mahallesinin Haliııe!endl 

8- 559 

5133.5-7 

11okağmda. 16'. ada. 25 parsel No. lı eski 63 
mUkerrer, yem 4 No. lı 6.50 metre muraıbbaı 
dUkkAn ars9.8mm ta.maını. • 50 
Beyoğlunda. Koca tepe mahallesinin ktlçllk §lş
hane sokağında 544 a.da 11 parsel eski 4'7 yen1 
35 kapı No. ıı kAgir evin tamamı. 720 
Dolmabahçe sarayı ku§tsmda Bayıldım bah-

113 

2 

5.50 

r -4. 

IS7 

çesl na.mile maruf bahçedeki dut ve otların bir 
mevsimlik icarı. 220 17 

Yukarda yazllt gayrimenkuller 27.5.9~ çarşamba gUnU saat 15 te 
MUll emlAk müdUrlüğUnde müteşekkil koınlsyonda. ayrı ayrı ve açık art. 

- Yanında a,ıa alt ~k bir ııey +-'"-klll ın '"" gün 
tırma ne satılacak ve kiraya verilecektir • .ı.ıo"" er mez,,,ur ve sa.. 

nr mı1 atte nütus hüviyet cUzda.nları ve temlnat makbuzlarile birlikte komisyona 
Ktubay koynundan bir mendO ÇJ- ve fazla izahat Jçin de mezk~r mUdUrl\lğe mllracaat. (5382) 

kardı: 

. 20 M A Y I S - 1942 

~ &evlet Demiryolları ve Limanları İşletme , ' " 
~ Umum idaresi iliniarı \ ~ -::___ _ _. 

Muhammen bedel muvakkat teminat ve mlktarlartle cı.nsleri ve ek· 
siit.me gtin ve se.a.ti aşağı.da ait olduğu listesi hizasında ya.zı:lr muhtelif 
çınko levhalar, her ıı.ste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve ka

palı zart us.ulile Ankarada idare binasmda satın alınacaktır. 
Bu 1.şe girmek istiyenlerin listesi hlzasmda yazılı muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği veslka ve teklınertnl aynı gUn eksiltme saatinden 
b;r saat evveli.ne kadar komisyon reisliğine vermeleri lAznndır. 

Şartnameler pare.sız olarak A.nkarada malzeme dah'esinden. ve Hay. 
de.rpaşa.da tesellüm ve sevk şefllğlnden dağıtılmaktadır. (5621) 

Llste No. Miktarı 
Kg. 

1 38000 

,, 
Cl.n!!l ' 

Çinko levha 

Muhammen 
bedel 

51500 ı:;, 

Eluılltme 

Muvakkat gt1n ve 
teminat ıı&&tl 

2 10000 Kelo pili lçln çln. 13500 1'. 
ko levha 

8815.00 L.)6.7.194'2 pa• 
zarteııi saat 

1012.50 L.) 15.80 dan ltJ.. 
be.ren 

, .. ~ .. 'l· . -, - ı .. · • • { .. .. • .. • • • , 

1 "Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazıları 

n:ııwuı 

BORSA 
18.5.1942 MUAMELESİ 

Lon.dra ı Sterlin 5.24 
Nevyork 100 dolar 130. 70 
Cenevre ıoo Frank S0.70 
Madrlt 100 Pezeta 12.9375 
Stokbolın 100 !sveç kr, Sl.16 

ESHAM VE TAHViLAT 
Evvelkl.Bugtln 

tıı:ra.m:iyell %5, 938 21.65 
lkr. Ergani %5, 933 23.10 -.

% 7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24..90 -.
% 7 1/2,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T.borcu tr.3 23.30-.-

Sivas..Erzurwn 1 19.85 
Sivas .. Erzurum 2-7 20. 
% ti, 938 Haz.ta.h, 27.M-.-
%7, 1941 D.Y. 1 20. 
%7, 1911 D. yolu 2 19.58 19.55 
Anadolu D.Y. Talı. 3 51.50-.-
A:ıladdtu D. yolu %60 80.215 -.-
'.Anadolu D. yolu 12 l>UiO 
.Alladolu D. Y. MUm. 51. 
Merkez banka.sı 180.- 169.75 
İş bankası nama 14..- 15.-
lş bankUI hamlline 15.- -.-
lş bankam Müesst.tı 160.--.-
tzmir Esnaf • Ahali B. 6.10 
lmar Bankası hlase 22.- -.-
Asle.n çimento H.15 13.5 
A~tan çimento mUessis 5.30 
şark değirmenleri 5.30.-.-
İttihat değirmen. 28.50 -.-
T. kômUr maden. ıs.--.-
% 6 T. bonoları 94.--.-
Tilrk U. Tiyatro 69.50. -.-
tst, Umum Sigorta 29.- -.-
Şlrketiha.yriye 21i.- -.-
Şlrketihayrlye temettll 30.--.-
Rıhtım tahvili 14.30 -.-
tst. Su tahvili 8.25 -.-
lst. Su hisse. IS.- -.-

Borsa harici altın fiyatı 

DUnkU BngUnltU 
Reşadiye 33.90 33.40 
KUlçe altın gramı 4.67 4.60 

' 1(-~ ... "' .. . . . ... °'.../ 
~ :·· . '. . . · .... t. '""" 
-· .• ~··· - .· •. > ~ ·ı·. - . ·. 

. '~·:: c". ' (l(ı _ r/~ -~ 
.. ~-.:_ .. ·:·-·--./ ·~ .. - . 

12.30 Program ve memleket saa.t 
ayarı, 12,33 Müzik, 12,45 Ajana h&. 

berlerl, 13, 13,30 Müzik, 

18.- Program ve memleket saat 
ayarı. 18.03 MUZik, 18,45 Müzik: ıra-

sıl heyeti, 19.30 Me.mleket sa.at ayazı 
ve Ajans haberleri, 19.45 Serbest 10 
dakika. 19,55 Müzik: Şarkı ve tnr
kfiler, 20,15 Radyo gazetesi. 20,45 

Müzik, 21.- Ziraat t&kvim1, 21,10 
Müzik: saz eserleri, 21,30 Konuşma 
21,45 Müzik, 22,SO Memleket ısa.at 
ayan, AjaDS haberleri ve borsalar. 
22.45.22.50 Yarmki program ve kapa-

ıuş. ~~-

---o---- 1 
Tlrkçe neşriyat 
yapan yabancı 

istasyonlar 
Tllrklye yaz aaatıyle ve son 

vaziyete göre 

Saat Metre Memleketi 
07.00 sı.ıs Buya 
08.15 40.98 tngUtme 
08.15 31.82 tnglıt.ere 

08.80 Sl.40 Amerika 
09.00 1839 Almanya 
09.40 4'75 Huvatıstan 

18.115 19.70 İta.lya 
18.15 25.21 İtaılya 

lS.80 19.60 İngiltere ; 
14.10 25.21 İtalya. 

14.10 41.65 İtalya 
15.15 19.60 İngiltere 

l '7 .so 25.M Almanya 
1 '7 .80 19.85 Almanya 
18.15 87.5'7 Beyrut 
18.45 16.8S Brentvood 

19.00 

19.20 
19.20 
19.45 
19.45 
20.00 
20.00 
20.45 
26.45 
21.00 
2UO 
21.30 
21.80 
21.SO 

19.4~ 

19.70 
25.21 
24.92 
Sl.32 

SM.IS 
1875 

25,55 
Sl.22 
832.9 
48.'74 
89.3'7 
50.50 
16.8'1 

26.21 
41.55 
81.22 
1889 

Amerika 

Scltuate 

Amerika 
İtalya 
İtalya 

İngiltere 

tnglltere 
Romaııya 

Romanya 
Almanya 
Almanya 
Bıılga.r~ 

han 
Rusya 
Rusya 

- Ne yapayım, aan T ben de baba.. 
nıznı MıMmett fçln her ııeye kaUa.
ntrdmı. Ma&mafih o zaman ka.ba.lmt 
annenizde değildi, beıbo.ıuzda da ka • 
ba1tat va;rdr. Bil' ta.lmn fftpbeler uyan 
d.mııcaK halleri görülmüşUl. ADnıeutz 
öllbıeeye kadar kıskıuıçlığı elden bL 
mkmadı. 

- Bu onun lmllaodtğt eıjyalardan 

blrtdlr. 
...-: ., . • ' ~ . . • . ""!~ ~ . - ' . • f' J , •••• • • 

21.50 
21.ISO 
22.00 
22.00 
22.15 449.1 

Bund Brook 
Amerika 
İtalya 

İtalya 

Almanya 
Almanya 
Fillstln 

- Annemin ba.bo.ını kısk.ıımıı.lrta 

dalma hakkı vardı. Çtinkll bıı.ba.m, 

aımenale evlenml'den önce paramz 
bir adammııı .. böyle olduğu halde 
gene çapkınlık yaparrmş. AnMımle 

evlendlktM aonra zengln olmuş.. an
nemin servetini ~letnılş. Ben 9QCUk. 
hık çağlarımda bile onlarm geçlmslı.. 
lljttnl sezer ve sebebini bJr ttt.rlll ıın
layama7.dım. Sonra biraz daha bllytt.. 
yünce bnba.mın dı,arcla. çapkınlık yap 
tığıını doydum ve o ı.a.man anneme 
hak verdim. 

Uşa.k, böyilıoöınün ka.prsm& yalda. 
rrken, .sorılıı: 

' - Ya :Jlmıl!, eaıı ! st.ze talip olan 
erkek çnk dllrtlıet ve namualısdu:r. 
Çapkınlığı da .Yok gibi görllntty()r. 
Şimdi n•~ln gtdiyoruz ~ moııdebur 
mabl::ıkun evtn«>f..,. ; 

-; 

SDı.lrlıaz mendlli aldı, kucafma, 
koydu. Ynııı başmda dura.n a.teııe bir 
tuta.m tütsü attı .. ve göz.lcrinl tüt.sil.. 
den !)ikan du.mıı.n& cUktl, 

Ko:rbay neler g-örooeğlnl ve neler L 
şJteceğtnl merakla bekllyordtL 
Toşl a.tt>Şkın r.ıkan dımıa.na baka • 

rak, elindeki m~ll llç kere ateı lliı
tttnde gezdirdi. 

Ve <ıonra müstehzi bir gU.IUşll' Kur 
ba.yB döndü: 

- Bu mendil sahibinin adroın ba • 
ımda (Te) değil, (K) barfl var. :'ie. 
den yalan IÖyledln hana T 

Kurbay 11a,a.ladı t 
- Be.n böyle hlllyonım. slze yalan 

eöyle?' miyim hiçıt! 
- O halde o yalan ııöylemŞ.. 
Sonra IÖzlerlne devam etti: 

.(Deva.mı var) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatiz~a 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

ı c A 8 1 N o A G u N D E 3 K A ş E A ~ 1 N A B r uı R . 1 
•• .,. 

~· ....... -' . . .. ~ . ..... ~· . 
... , ~ ,.,.. ... • • 1 -· 

OPERATÖR 

Halid Ziya K onuralP 
tKlNOt OERRABİ DOÇENTİ 

Beyoğlu 1stiklM Caddesi Elhaı:nrB 
Apartmıanı ı Nu.marada 

Her gün öğleden IMMlr& i ye ııac1Sr 
Telefon: 42%0' er 

OOK%0K 

HAFIZ CEM~ 
"LOKMAN HEKlMn 
DAB1L1D HUTJ.:BASSISI 

DlftllJ'Ola UK 
Muayene ııaaUeri: 2.5-6.Tel: 2239· 


