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19 Mayıs gençlik bayramı Ankarada büyük 
tezahüratla kutlandı. Rt>simlerimlı: bu b«yTamdan üç ayrı in. 

, tıbadır. Solda Cümhurrelsimlzi 19 Mayıs st..dında gençUğe 

hitabelerlni irad ederlerken, ortada Vekiller. Mareıal Fevzi 
Çakmak ve generallerle beraber Ebedi Şef Atatürkiin mu. 
vakkat kabrini ziyaretleri esnasında görüyorsunuz. Soldaki 
resim Milli Şef bayrak direğine 1942 çivisini çakarlarken 

alınmıttır. 

Alman_la• ] ıl~ ' 
Berç ı, 

ı·············································--, B .. 
İ ltalyanlara göre 1 llİÇO 

~·ıoışevlzml mnzakeresı 
ı ıçın besab 1 başlıyor 

boğazına d 
vardılar 

Alman tebliği: "2 58 
tank, 1333 top, 
hesabsız silah 
ele geçirildi 

Harkof kesiminde 
Sovyetlerin yeni hü· 
cumları püskürtüldü, 

63 tank yok edildi 

Berlin, 20 (A.A.) - Resmi teb-
liğ. . . 
A~ınan ve Rumen kuvvetlerının 

i-şbiıılıgi ile hezimete uğrayan 
dü~ma n taıkib ediicrek, Kerç bo
ğazına varılmış ve &Yvyt!tlerin i. 
natçı nıuka~emetine rağmen son 
kıöprüha<:ı da ele geçirHm:ştir. 

Bu kc?~!mde 17 piyade, 2 süıvari 
tümen:ıe 3 piyade ve 4 zırhlı tu. 
gaydan mürcklkeb üç Rus ordusu 
imha ed:\miıŞtir. 

( Devanı• 5 inci ıayf ada) 

Şark cepbMlnde kıarlann eıimMI Deti. 
ceıshıdıe lb&lald.ıta sa.pJana.ıı ımotörlü 

tqıtlıar 

Sovretlere 
gire barb 
vaziyeti 

"Harkof muharebe 
meydanları tutuşan 
bir cehennem haline 

girmiştir,, 

ivermeıaat-• • 

rakın,. . i Yeni bütçede 
•• goze çarpan 
noktalar \ Alman harb maki· 

nestşakrkta henüz M~rr;ıhas~ ve (~~:~ncü~:~~ 
harekete geçmedi . maııbat~ı bugün_ meb~usiara_ dağı: 

! tıklı. Bu.tçe Encumenı, ycnı malı 
- ! Yıl devlet masraflarını 393.029.479 '' rı· k d ı i lira ve varidat 394.328.340 lira ola. 

ımeçen O or uıarı i rak bağlamış ve Meclis umumi he. 

pek fena bir vaziyette j yeti~~ ·bütçe projesini h~kume~çe 
• tak:lıfıne nazaran on mılyon lıra 

bu.anmaktadır,, 1ı fazlasile getiri1mi.ştir. Devletin ye. 

Roma, 20 (A.A.) - Popolo 
di Roma gazetesi Kerç muha
rebesinin Soyvetlere birçok 
roalzerne kuyıblarına maloldu.. 
ğunu yıaııınakitadır. 

ni masraf bütçe projesinde göre 
çarpan yenilikler şunlardır: 

(Devamı 5 inci sayfada) 

Karadenizde 
• Haıkof bölgesinde de Mareşal 
İ Timoç~nıko muvaffak olama • 
• ~tır. Alınan mukabil taarru- Bir Tl•k i zu Rus ile11i hareketıni h'.çe çı.. A 
• ıkarmış ve &wyetler bir~ok in. t- 1 

san ve malzeme kaybettikten mo 01' 
sonra hareket hatlarına kadar 

ıgeri çekilmi:şlerdir. ta a•raza 
Timoçen'ko orduları pek fena A · 

Yeni büyük bir tank 'bir vaziYoeHe bulunmaktadır. 
Yeni edebi 

• dır l 

idare ifleri telefonu: 20203 Fiatı S lauuı 

SuiBasd dauasının 
duruşma sathası bitli 
Müddeiumumi dün 

iddianamesini okudu 
4 suçlunun muhtelif cezalara 
çarptırılmaları istendi ve 

muhakeme müdafaalar için 
3 Hazirana bırakıldı 

iddianamenin metnini neşrediyor uz 

Müddeiumumi Cemil Altay Mahkeme r~tc;ı Sabri Yoldaş 
[San'atkar Ra. ib 'l'ah rL.1 es~n J 

,.. ~n1c.~r~, 20 (A.A.) "7" Soınba I namede hadisenııı hazı.lık ve ilk 
had1$esJnın muhakemesine bugün . ta•h'ki:kat safha la ı izah ve teı<kik e. 
d~ .~7v~ı:ı ~!ldi. 1:'u•uşın.~ sa_fhası 1 dilıınekte ve su!:lıılaı :n şahsiye.leri, 
bı:ı~g~ ıç~n Cumhu.:-ıyeı muddcJumu 1 karakterleri ve ~u• .le 8 a!.a, d rece 
mııırı ldd ıanameııin ı okudu. Jddi .. _ I lDt>varn ı 4 / 1 d u ) 

Pavlor Komi' o' 
[SAn"atUr Ra.tlb Tahidn eı;eriJ 

Çü.rlkil Almanlar taarruzun aıradı 
muharebesi başladı lbaşlan.gıcında Sovyetlerin e. 

romanımı• MoSlrova 20 (A.A.) - Gece ya. ~:ie~:;~i~:;e ~~~~l~le~·~~~ij~ Ayin 19 .... B l . t Kıuasıua nara harcıuanıar 
Erkeği kadın yaratır '":9 n:r.~~n H=ı i:;:~~i~~ıın. I 1·11:;;,.,, ba,kwrnandanlığı ha- 1 ~·:."M.::ii?-~~~~·:;.::1~ ·~ 
20 yıl süren bir aılrın hikôyeıi de lkı:t'aılarımız taarruz har:;ef e- \.. (Devamı 5 inci sayfada) ) ort.ağ~ a id . ve Ahmed kaptanın d • A u ' 
ni, kızını ıevdiği ıöyleniled (Devamı 5 fnci sayf "' ............................................ 1 !::::dta'.r!le:iu:;n~7niza?ı':a~t: s 1 m s a g o•• re 
bir adamın fiibhe ve tereddü 1 A k ı ı t :J fuğu zannedilen meçhul g emilerin 
İç~indeki ı.z:tırabın!, hiç .... ~im•~ .. s er waz re taarruzuna uğram ı ı ve batmıştır. k 1 A 
nın tahmin edcmıyecegı halu Moııörün 8 kişilik müretıtebatı kur. ne ya p m a az 1 m ? 
""' harım::ı:~,~~~-h ihtilalini :1 aponların Hı.ndı·stan .. ;a·turh. "'eos-·e çay • J Al ., ., Vakit başmuharriri: "Lüks eşya imalini 

~d~n~~j'~~a~:"h!v~:.~·~ hududunda tevakkuf inhisar.ı1ıa dair .. ı~!oh·:~~~:;stisna mene~~ı~~~~~:.nd:!~~.ini ""' -
nında. bir inıan yaratmaga 

1 
• • k" d kanun dün kıyasıya para 2 y h d d h k ' . - a u a aro etinde hiç 

muktedir büyük kuvvetini t• etme erı ım ansız ır k b ba~ıyanlar hak.. bır kanunsll'Zluk olmadığı halde fe 
barüz ettiren bir tahlil roma a ul edildi kınldaki an1k~ti _, kalade harb tatitlartn ı n neticesi ol:_ 
nı, genç, ihtiyar biMistiına E ki. a I K. D mize bugün de rak fazla kazanç tem in edenler. 
herkesi merakla ıürükliyecelı Yazan : me 1 enara • Ankara, 2<> (Hususi) - Büyük Vaıtöt gaı#e&İ Bu şekilde fazla para kazanan 

bir eser B "lilllanyadan sonra cenubi Çi-ımetre kadar mesafesinde bulunan Millet Meclisi Reis vekillerinden baı,tmu'harriri Ço ve bol harcıyan bir zümre olduğu. 
nin 

1 
Yunnan eyaleti sınırlarını da Kaleva bö~esine m~~asalat ede- Refet Ca.nııtezin başkanlığında top. ruh rneb"usu A. nu da hadiselerden anlıyoruz. Me _ 

1

- Y A Z AN ~ geçerek aldıkları bazı takviyeler. rek ·bazı rnufrez İngılız kuvve~e- lanmış ve Ankara meb'usu Yahya sırn. Us cevab sela, duyduğuma göre, baz ı lüks lo. 

N S f C k le yeniden şiddetli mukavemet te- rini zorla~lax ve bunlara zayıat GaUp Kaııgınm ölümüne dair Baş. vcrl)"Or. , . !'-~ım '-!s kantelıırda listede hdı:l yemeklerin 
USret a a OŞ Un . b'b .. 1 . d Çungkin.g kuvvet- veıımişlerdir. ,,wlet teılkercsi okunarak mer. e Asım Us un lrkırlerı: !karşısında fiat yazılı değilmiş . Bu 

je . ~s eırı~ :Oa dahi sıkıştırmağa Gene ayni 16 Mayıs glinU Japon humuın hatırasını taziz ıçin 2. da- «- Ha~in doğurduğu fc:vkala. gibi yemeıklerden b ir tabak ısmar 
Yarın near e ::~ o~e~ Japonlar ayni ıza-. sav~ ııçaklar~nd~n mür~eb ha. kilka ay~a siiJkO.t edild~~ten son. de ,artlar. İ~i~e .~i~ets:z para ka - lıya~ı~ mukabilinde 3-4 lira ver : 

'T 'ıı tna a Hindistan hududl~rına va fıl~lan Hıındıstanın Bırmanya ı:ıa devlet ıkt~ad1 teşe~'kulleri me • .zananlar a·kı turludur: •Y• mıesı ıcaob ediyormuş; bu yemetkler_ 
baalıyO:r-UZ ·5·*1 ağı da ihmal ctnıetn.işler, hududıle Ganj ve Brahma Potra murları ~ekaud sandıgı h:ı.kikmda. 1 - Kanunun menettıgı yollar- den hergün yiyenler de varmıı. 

'T ·~ .!"j-., b'a:Şlı ·n şiddetli yaAıtnurlara rağ. n~le;1 arasında bulunan Assam ki :k.anun la~asıı:ın i1kınci müza. ~an yürüyuek, ihtikô.r yapar~k, gay C~yoeeck eşyasında da ayni hal Jl\U 

-..ı... _ _J55:S:E=:=::==:iia! aytsın 16 sında bu budu- vllaye:tı dah!Unde ve Blrmanya keresine geç11lmiştir. nmeıru ~ekı'llde kazananlar k:i; bun. ~hede edilıyor. Diğer taraftan lı 
ı 5 inci aylada Dev~ 1 lnGI aa E.cla) ~tr ber na!J\st ki.nunwı pgıç-.:si ( Devam) S inci sayfad~). • 



2 Sa1fa 

Hergün 
ikinci ceph;-,,.eulesi 
/ .. ide bir niç n 
Canlanıg.or ? 
~ Ekrem UtaJdıın _J 
I Jtinci cephe hikayesi gene 

me:fdana çlMı. 
Öyle görünüyor ki, hiçbri za.. 

man tahakkuk etme&e bile, ye,il 
örtülü masanın çevres:ınıde yer a.. 
lınmcaya ltadar, bu mesele, aıü.z.. 
m.n bir hastalıık gibı hazan sönüp 
bazan ı.yanank, ara ara meyda
na ç*rnıya devam edecektir. 

Veslle hem hazır, bem de müte
add ı drl'.i.r : 

İngiltereye Amerikadan bir 

• 
SON POST~ 

Resimli 111'.akale ı ~ Sönmigen alev ;; 

Mayıs 

Küçük esnafın düze 
Büyük tüccarın 
ihtikarın dan 
Daha acı 

\. ___ Burhan Cahid 

D erler ki olgun insan ya 
sofrasında ya yok:ulu 

belli olur. Buna bır Liçiıncusu 
katmak doğrudur. Tenıiz i 
darlık zamanında belli olur! 

Harb ferd'lerin de, cem yet 
de zayı.f taraflar nı aç ğa v 
Darbıldar, y.okluldar, !lkınt ı r 
rer şeref ve haysıyet Unıt dt 
Bun1a.ra kaı"Dlı üoti.f.ini bozma 
bildiğ"nden şqmıyan insa mti 
hanı geçirmiştil'. Bu ımtıh2n 
reb'lenler ne kadar udıT. 
Şa sıkıntılı zamanda yalan bil 

kıt'a asker mi ıeldi, bu bir kıt'a 
asker bir müddet soara biraz tak. 
vıye mi edılldi, bir nazır b\r tap.. 
lant.ıd• aoz mü aklı, L'fe .mecmu.. 
asman muharTiri tarafından 
soııguya mi çekildi? İkınci cephe 
me ne ellbette temas edı1ecek 

~bir tat.mı .ıtete t.ennr, •Yni .m:t.da &a.IDıle ebedi olmnık- .a...a.: ve bin türlü menfaat ka)gu 
yqıyamaz. yav., yava• küllemnlye ..W.ldimdm ,.....: ~ tabiat k•mml•ına kartı koJDaıya kalnpnı1• • salgın halinde... Neye e s 

tır. 
··-r· ..... · .··.··.··.···.·-.;,;·.;,;··~··~·-=-=·-~·:-~· ~:;;;:~====~~=· ==::=;;;;;;;::Nk;:::,P:::;:' :.....ıa.a:;;::::Wr;;:doetlap:::::çev::::•ir;meJJ::;:':bi:ilen::..1:1:r.:;;;:=::=;,: h leli, ne arasamı dalavere!'. ( ş ·eıaı-r-- • a be .. ı -;,-.. --.-.--·,-.. ·--·--1'~ ;b~fıl1~tk~k ;_ Hadisen'n yılan hi!kiyesi He bır 

benzerl ğ. vardır, bir defa bahsi 
aç rnıya görsün, ark.aA sürüp gi. 
der, bakar 'Z ki bitaraf kaynakla
nn b rinden .kimin tarafındn çe. 
kıldiğı beilısiz bır teŞaf .gel r. 
Ö~enir z k , lng 1 z am ralliğ' de. 
nız taşıtlarına el' koymuş, lıa.ltıtan 
işe yan)acak fotoğraf istem·ş İn.. 
g'l~ ordusu hummalı hazırlıklara 
k<>ywn.ış. artık yaptiacak şe- de. 
niz taşıtlarının karanlık bir gece. 
ee Awupa tuyılvın an ıbirine a. 
JIAID'l&lannı beklemiye kalır. Bek. 
Jni2, bekleme uzun sürer, bıkar, 

_ En talfü gıda madde en ne' rdW 

Birleştirilmiş U.. k ~------~ =~ld~arı-nır - mdl-

''Hamlet,, s üdar Halkevinde Sotten mamul :.....-~~~~ ~ .. 
davalarına dün de büyük Türkçü Ali \ maddelere VekALt 5=:-'S ~·;0·~n 

devam edildi rt J fiat kGydu :n:ı'!ı~" .ıeğiı ahıaı. b • k u Suavi ihtı•falı· ~~ ~ M P.i~da b'r takım gıda mad .-: 
\....."V J Ürakabe komisyonu deleri Pfilmu. olıdu. 

Deyi beltled ğimfzi unuturuz, der- Peyami Salanın 1'.JJil ltaJJan 
Rn ÜIÇ ~ hafta llOIU'a ~!e~ n Ja 7fD4/ıiı ycuı ~' aki dli Ali Suniüa ölümiillün yıldönü- Tahlnlmlzt• karaınhk bir hava için
~a~ diri: olduğuna goru.ruz. oilaılan #ilrrinin aluunaaaa mü münudbetile dün saat 18 de de nefıee darlığı çektiği bir zaman 

b ·· • f" ti Pinnç, nohud vesaire ••• y uk-ugun JCDI 18 arJ tan mı, ha:Yir. El altmdan stedi.-

ı.çm, en? lııarar oerilJi O&üdu Halkcviade bv ıihlilal &ıeı- parçasadır .••• 
ilan edecek ğiniz kadar bu?mak milmkiın. Bit 

şartla. Üç 6t misli fazla 'iat ve-: 
r:rseniz. .Bu suale ,yerile~ek ~ahların tib edilmifti-. Toplaatıda fikir ve O T"mık t.uihiDdea aldiı ıaur 

b9fıında en onemlı olarak Alman ean'at üemaae :mıeneub ~JOÇok gü • n hande ile memleketin ortasında T'...-et Vekileti, ıiitten ma. 
ardmunu şart:ılan kuvvet ayırarak Nakzan 'ft llıMı!den görülen Ham zide zevatla kalabalık bır hUk küt.. l 1;· ze ~ bir alemia ufuadazını göa. -1 nw:!tlelerln flatlut ......_ 
~ımi b r ıryan;it~ık ~alınd.e, s"nir let ve Peyami.Sala :- 1:•lit Art.emel leeı bMır buh.amuttaar. Halık.evi tere!\ iJk mı11"*7i yakanlardaa l.i. de ~· old..p tetkikleri 
ıçınde yaşatmak istegı gelır. davalarına ael Jile .1 ıncı cezada diin reisj Rqacl Kaynar Ali Saavi hak. J'id.iT. Bu meple elden ele dola1t _ ................ Vekilel, l»e • 

İngiliz Başvekı in n düşüncele. 1 de denm cdıibnil*iY. kında pyanı dikkat bir konferans )"OT ~ ve Ut- ,.,....., Mr DeYi 
rinı açığa vurarak Ava.sn Kamrra. Dü~u ceı.de Talitın v~ li ~ V1Crmiıtir. 1 YarlDla l»i,.aleri olan ba ıii • liib peJaialw, Jıırw, lıır-. 
sı kürsüsünden İngiliz orduq. .çin •n M~ıl Ben mahkemeye tevs i Rep.d Kaynar, bu ateşli Türk nün çocukları, o mcşalenin altında IİIİni ,..,..... Ye liUea ma • 
Avrupaya ~ çıita.rtnal?lll rm- ~t balık nda yuıl. bir t.t.ıcla irwd:ibçısının ~eı.mı klbarilız i9ti'kbele yilrüyor. ..ı meddelıen hiaat kendiai 
kinsızhğını an1;attığı günder.i>eri vermıı. ve dava Jnııe'r-uu o~n ma - ettırdik:t.en eonra sözlerine devam. Bu ~D Türk ~acJ!ği Tuba Nt ko,....._ .._ ,,.....lr. 
~ zaman geçtı. 'hJ.eler_m .Y~~l.~ı ~a naaıl bir mak- la Tüık miBeti•m yaratıcdığ.nı, kudret 'ftle'n, bayatı iyiye. güzde, Site da,..... iMi -'deler 

Bugün lizım olan, düşmanı bir sa~ Lgudulduııun~ ve bu yaz la!1n Türk tarihinden aldığı mi91llkrle doğruya götüren, milleti daha üıs. btnleliet ölcj - de ıhm:mi • 
ölüm kal:an savaşına g ı :~: ği da- munnası~an. t.enkid ~lup. olmndığı - gösterm 'ı. inkliıb mücaJıidleı-.iniri tün bir aleme çeken; milli ideal ~etli teJildô edlldl1iinden .latan.. 
ki'kada şüpheye duşur r k kuv\e. ~~-nf tıeab ti JÇ.1~ keyfiyettn. e?li vu - bilıhessa aon aeır tar"himızde dcsta. uğrunda. inkı!ll>ın kahraman bir ıe W, İzmir ft Aabra fiatları 
t n n azamisini kullanmak imkil.. ~ a .~valeanu ~leb etm ttir. . ni b r ealııa Hı tefk 1 41lti.klerını bel r. lııicli olan Ali S--.i 8'ibi. ea büyük .liiw •'•ek ' a - lll2llla • 
n ndan mahrum bıraklmaktır. işte Mute~ktben eoz a.lan Peyamı Sa. terdr, inkıltb ta~imızi, zirvesınde bir ıqk- n fc~th kanını, can n, ciılıiir ...... ldtt' eu .. ollın 
şımdıi yapı an şey de odtıır. ~a temyız ik~ra~".ın•n ~o'k. vazıh oldu- A:tatü:ık ve ismet lnönünün heybet. vermesini bi!coe!ctir. Fiat Mürakabe Komisyonu Ve. 

tk:nc· cephe hikiı~esinin sık sık !unu .ve ehlı vukufa htıyaç ~lmadı. li liT manzara teşkil ettikleri bü .. Bu anda Ataıtürltün. İnönünün. kiletin koyduğu fiatları tetkik 
can anması.ııın baş.lıca ~bi düş.. g:n~ !zah . ec:ferek, bu talcıbın reci'· yük bir ehrama benzetmiı ve bu iıılkılah on:lwmnda nefer olarak Ali edecek Ye midiye munıfllll'IDt 
manı şüPhed-c bıra:kma::C rruıksadı dını ı~mııtir. d.ramıa basaımaklaı:J üzeriodıe ide.. $uılvi gibi binkrce kalb çarıpıyor. hesablıyarak flall.rı tayin ve i. 
ıse, ikinci sebeb de böyle bir cep.. Neticed.e mafııke~e Haı:nlet de:va al uinına canı.rıaı veıenkrin. kut - AH Suavi miftryetçi, liıik, inltı - lin edecektir. 
hen n aç lmasını istiyenlerin bu. • nda dtlıvukuf. 9CÇ1tenlen~ bu ha- m hayalk.ıiııi ıtd>arüz et.tıiıveık. Ali llbcı; türkçi ve halkçı olarak Yoiwd- •ı ...... llJl'll • 

ı··-~ d B _,__ d R meta celb '\ile dinlenmelenne karar Suaviuin b.....:~..ıı.u laayaUn ruy~ ala • Cümhur•yet Halik Partisini" hiı nu. mfftlr: Bunlardan IAırl b)omB 
....-a-.-. ır. U'l.wu.1n oaşın a us.. ek. d lik . · 15-- alt v'. d:ıı:.-: -x.h --JL.-yayı, çdt geniş farirlarla Ameri. 'Y'Crer unqımayı ta ~r. rıoı. ilk .. de.fa gıöı'en. idealist .bir &.. manalı ,dı.idi sıfatHe maziden ge -

1 
ne ı, •-• Y- ,,.,.. ... ~ • 

-LI •. !ı... L__ fatJa 1~ \_ •-·•.JL_JI_ la L1-- J.rdır. Silf-ni J'OİWbl - la • 
kayı, ve AJmany~a hissen düş. . _ _ . ma ~na ve uu aı seDÇa- sn ve ~ at yan; _.man Jmaldacl P 
man olanları göcuyoruz. Bunbir- re~ gelince, biraz du.,ırmıM icab ie bir örnek teııkil etüi'rü aalallık.. bu Tü!lttÜT.» tu "'· eyııirlerfn flatla • 

I>Oktorlar :laydalı öğüdler veri -
)"Orlar. Meyrva yey nr&, bahk yeyi
niz ... Güzel fikirler. 

TüM.iyenin en büyük balık rner"' 

1 

kezi İstan!buldur. Bir kılo barbun.; 
ya balığının dört liraya sat ld·ğ • 
işitirseniz hayret etıneyin. Ce~ 
hazırdır: 

- Efendim. Balık çıkmıY\'.)r. De .. 
nizler de tunıdu. 

'Mcyva işi yalruz İsta.nbulun de.
ğil, bütün şehirlerin heniı lmşfe .. 
dilmemi4 bilımeces dir. Aır.a an~ 
ehna ı İstant>ulcfa Bağdadı h ... 

! 
rnasmdan daha pahalıdır. ! 'femle., 
ke1ıt.e yet.işen armud ta Karrornt.; 
yadan gelen arrntıd<ian dah by .. 
me1lidir. Sebebini so~ab 1 rs"niz.ı 
Fakat alacağınız -cevab da ~ nur: 

- Efendim, yetişmiyor. H valat 
kurak gitti! 

Küçük esnafın hılesi bazan ·n.
sanı büyüık tücıcarın ihhkiırından 
daha çdk sin.ir1e.Ddiriyor .. 

cJ?>u11 '1an ( alıül dan her birin"n ayn ayn haklı ol. eder. 
1 

t--=u- . . • tan aıonra eözlerine ,öyJıe nihayet Ev rei9i avu\at Reşad Kaynarın rını t•blt ~ında da bu 
daklanm kabul edelim: Geçen ~rde ~~ıun sıyası vennittir: . lıa 1.it.besini miiteakıb tiirler obn. madtlelenWd J'ai nw..ti söz. 

RU&Y9 mutlaka muvaffak ol. hhaay~tıru ~eoylizen bıryal~stllı ~~ «- Ali Suavinin ,..,adığı dcvİT mut -.oe toplantıya 90ft verilınittlr. önünde hltuı..k!ır. .. ........ _ ....................................... .. 
_ . nu .w15ı sos • erının \. .J Buz 5 1...-..... bla k 

mllt veya ölmek zaruretınde ıu.. 20 yıl eıvvel Modcovaya Ek ... .. d 25 T k d k" k .. ·· ı ...... ~ sa ca 
hman Alman ordusunun saldınşı.. bir he~t .,ndererek ince mege yuı e ra ya a ı opru er Hububat ve nakliyat Belediye yaz aylarında şehrlA 
na uırama üzeredir. Vakıa bütür. leme yapt6tan sonra vosmo: mısır ve yüzde 25 için bir Bu' gar - ı - k buz ihtiyacını temin ıçin a tk .. 
kıl &ıclo - Sabon aleminden ım.. va hayatmm Londrada tatbiki ar- k ...... h • ld" tuccar arı muna aşalı darlar arasında ~ akırula b'r mün~ 
kinm misaade e~ ka~.maL zuya değer oknadıtı kararım ver- arpa ar~tar~ _ua . eyeti gc . J bir toplantı yaptılar ~ açacaktır. Buz teoni is'ni a .. 
zeme almıştır elmden geldıg ka- m.işııken şlmdi Moskovaya karşı git Topcak MN-.Jlerı Of.ia tarafın. Bulgaıııetand .. 3 kit'lik bir ı.e.. zerme alacak olan umumt bayıl 
dar lıazırlanmışbl', ve Kerç .ile tikıçe artan b·r hayranlık duJ'llllya dan fırınlara verilınckte olan ek • ~ sıelmit -.oe Ankaraya gitmıiftir. Dün Ticaset ve Sanayi Odasın. şe4lr!n muhte "f semtlerinde ~enif 
Haılııolda gıöniuğümüz gibi emri başlad1iklannı, ve ikinci cephe a. meldik .Nanla 1'ı 30 Jlllalr ve % Heyet aaaı T rakyac:laki köprüler da hububal ve bakliyat tüccarları bir teŞkilM vücuda get.recekti1'. 
alımda el'an mi?yQıluk ordular çıım.t armsunun en zıvade bu 1 -O arpa !ııular111taktad1r. Görülen ve be.tun talftiri için Münakalat hararetli ma.al...ıara ..od> olan Buiun kilosu 5 kurup satı aca'ktır.I 
bahmdwma.k:tad:ıır. Muvaffak ola. zümre uasında g6riıldüğünü lüzum üzerine dün fırınlara v•ilen 1 Vdcaktik teknik bazı ~le~i bir toplaotı yapmı,lardır. Toplan - t 
cağını söyle~-e~edır, f~a~ t~li. ha.ri> dolayı.sile so.ya.list parti1'e~ bu tip 1IDA "' 25 mı•ar'" 1'ı 2S de söriifeceMk. Bursaan Bulsaı:istana tıda, hükume~ y~İ mahsule el ı R A D Y O ı 
kenın azaanetını o da müdrıkt'll'. r·n nüfUıZU arttığı için tazyikleri arpa karııtırılmııtu. gitmi1 olan Tide heyeti * d<>ğru. ~ kararı uzerme ~ eeaelli 

Rusya her vakit için b~lıca ik~ run de hissedildiğini sn.ıaıtıyordu~ /' ............. - ............. _ ............. ~ dan c:1oiıuYa tarifelerin t.etıbiti itııle rekolteden art.akalan V'C bilfta•a 
kuvete dayamnışt.ır: Bunlardan b: faJtaıt bi7.ızat İngiliz oosyalıstlerinin : Bakkallar bugün : miefglll olacaktır. ihraca~ıların elinde panahya mal PEBŞDIBB 11/5/1942 l 
ri ı:n~fe, digerıi k?-tledjır. Halbuki dahi ikbdar ~e geld'kleri i S olnııiış but~?an keten 'ft auam ~ 1.ll: ...... ......, '.la: Kar1ll* 
ba iıki !kuvvetin ikisi de şıındi sar- zaman İııgiliz menfaatine &)tın i d ddel • i Bir ihtikar ıuçlusu dün l~rın teılbltl 'Y'C b~n~a~ın ~C4ft do. precnım (l'I.), 1.U: Aiula ha.~ 
sılabe 1 ~ira Rus mesafesinin en bir harekette bulunabilecekleri ta gı a ma eri i beraet etti vızle .u!ması ıor~~lmiiftur. Bu 8: &ar1I* JINPI ...... (Pl.), 8.15: 
kı,metllsi Vo]p'nın caıt>inde, -savvur edilemez. Şu halde acaba buSU'Sta hük<Unıete muracaa.t -edilme. Evin saati, u.so: sut ııpn, 12.33: 
lkütlen'n çokluğu da gene orada.. İngı1'z menıf t' b d k'k d ı • t b t Manifatura i'hti~rı yapmaktan ei kararlaftırıtm~ır. Hük~tten 
dlr. Artık mesafeden olduihı -"'hi ~ ı b" ·~a ı. uepha ı ala ger. evzıa ına aşJyar suçlu ma.n"fatura tüccarı Selim bu stc&ların likid• ~dilmai iatcne. TWler, UAI: AJma laaberttrl. ll/ 
... h !!i""' ç en ır ı ncı c c açı masım ç· . · d 1 al oclkti o- ftü l!opla tıd b' k i lUI: .... .,...... .-naJ, •~ ta-r • 
aütleden de fedaikirlık edilemez, istilzam ediyor mu? Bu suale müs ızmıecının 1lI'.l.1Ş1llasl numar ı r .. 1 ~n. B k n . a ~ omf. aıer, U: Su& .,.rı. 11.03: C rıe rual. 
hususile Almanıyaya gıeçen tıapra. bet bir cevab verm• güçtür. Halka. .ı .. ::..+.1maıına. kar.af' milli 9tonmma maıhikemesinde ne- te ~~~-!1r·---'--~ domkıte '--. taraf-~ "1..:- ıı..: , ___ • • ,__ t_-: -v- f ye vannı..+- tan .-mrı t--.: e eı en ıo r tara _ 11: (Dlf ~tik& ioaaali>. 19.15: DaD6 
ır;•n mu'llwuı ·ı.ur a.~11:1 ijleımye ~ş ~atcre 1918 yılında Almanya. verileıl. gıda maddelennin bak. ıce ;ı-· da bir M,ıeıt k A k Jlliılitl <PL>. 11.30: Saat a1.m ve a.. 
la~r. Alman id&n!Sille geçen dan bugünkü kadar müteneıffirıti. bilarcı teuza işi ta.m&n'2oamıf. Selim Çiıımecinin ve-kiii thsan ta~k&!i MÇere n araya Ja.ns ıaaMıterl. ıus: UaJke.terl Folklor 

ve Rus 11ülusunun ii9Le 'birini tet-- F;aut A~a yıkılr 7ıkıhlıa tır. Bakkallar bugünden itibcz. Muldbil ~en;. müdafaas~ yaparak, 
1 

r. ...u, !US: B:ıu1TO .-eteıd. tt 45· Klır,. 
k 1 eden 60 m lyonluk 'k.ı.i.t!ede iS.. onu küçük hükfımetlere ayır. ren ekmek 1cenae~ mukabi. ortada bı.r :ihtintlr h.adısesi mev- Fırmlara verilecek s•mkh clftiblcaakii' ....._... tM"kıJ.ar. 21: 
v r;re gazetelerine Berl.inden veri.. mayı. Kayser·ni dıe Trafalgar mey Zinde halka 100 gram tl&r yağı cucl olmadılım izah etmiftit'. Malı- Ziraat tanlml. ıı.ıt: emı n tur ü H', 

len ma llmata bakılacak olunıa danında asmayı istediğini unuttu. w PJf"&.ı kilo pirinç ~je ikamede oııtada b!r suç görmedi. fit kijtdlan !UI: (~ _..., 21 45• Rad. 
du vücudundan ~e UyOO Gecqe'OJl bir 1eyahatten dJö ba.şlıyacaklardır. ğinden ıtüccar llakkında lberaet Fmncıların halktan toplamıış 70 ...roat elh8tna. 1111: Saa& ~anı. 

yeni b.r hayata ıina.. neon Clemenceau'ya Londrada s()y. \'··----.. ·--·-··--; karan ~Ştir. oldukları ekmek fiflerlni yapıştır. Aıam habederi ve Bonala&'. j 
mlamyaca ~recede ~.ratle. ~hş. 1emiş olıluiu cümle tıM:yar Kapla- mal.an için dü.fün.illen 200 lük 
ma~ad'ır. Bu da ayrı bir gaıle o- nın batıralarmda büyük bir yer I STER l zı:mılklı kağıdlarm hazırlanımas na 
lab lır. ~. ~ 

0 
vakit o1duğu 1 NAN, devam edılmeıktedir. Bu kağtdlar 

Şu halde RUS) a başl~a kuvveti- gibi bugün de istediği müvazeneli 1 s T ER 1 NA N M A r ayın 27 s ne kadar hazır1anm1$ ~ 
n· tesk 1 eden mesafe ile yer Avrupadır. Yarın da m··vaze.. htcak ve hemen f nnla-ra teni e. i-\u -
kutleden daha fazla feda- neli yer Avrupa olacakt r. Bugün Sayfiye mevsimi haıladı. Kese. _ Yird bet lira ba.rnn. dilecektir. Evvelce yazdt~ım z g'b" 18..S 

kir11'1ata bulunamı acak va. her valcttkinden güç, belki de Jlil.. .._ gilveaenler IUl'IG'• l:raraya - Ne aöylüyonun yahu. Yir • bu kai!Kilaı- her a~am imz 1ana- M.;: 
ette olurıca ister k", m" t f'k ,-~- olan ~ mu··vazeneıı· Avr'• .ww. edi lar Bfr ı__d L- • '-- '&r •1 .. _,_ rak aıakadarlara verilecek ve bö - 8 

~ uu ,._ .-,.. IJOI • ar- qhDlz uu ma ueı aya tayyare ı e IUl&ar&. "e 1.'"'° mu"'du·· .. 1.:u;.;;nce günü gu"nn 
lerı ı:ken'Cl ·n:.n yükünü h f"f!et.. payı kurab*nek için İngi1.terenin ,..,.,.c:a, .. ,et, lddi itin bir fu. ya ıldftlyor. '" .......- • """.. .... 1---..,..------ı!""---
s n r. E son delilini Moskovan n elinde bulunan b'r'cik şansı, elin.. lmt ..Wtrlen diyor ki: - Tayyare yem istemez, J,i • ne kontrol ed'lecekt·r. c tM-~ C. eve) 
Londra s~ıri Mai.s.ky tarafından de yorulmamış bii' onlu bulundur «E'Yftlli bir helal sit emmlt zim hayvan yemeden yürümez. ~. o. 
b r toplant da okutturulmuş olan maittır. İşte İngilterenin menfaati Mr .....ı..cı W.cabrnız? Şimdi arpa yok, ba"VUç yed"ıriyo • Kaeak bir maWmm yakalandı fi 37 
mektubuda bulduğumuz bu istek budur, yekdiğerine zxr cereyanlar - KllÇa ptenin? ruz, kilom kırk kurup.> E*~r cezaev'nden BaTSa ce-
tabı rur, Amerika ile hissen AL arasında yapmak .istediği de bu, 1 s T ER 1 N A ~ zıaevine :se\-ked"li.riten TOlda ·f rar 
man dü~anı Oıla.nlacm istedikleri olmalıd r. Fakat yapabilecek mi? eden İbrahim isminde b T malııldun 

taıbüd r. Buna mukabil bu iste- 0 , ayrı bir' :meseledir. 1 STER 1 N AN MA l dün şehrimi-zde yakalanm st r lu. Buna eönder lm k ü. 

TAKVlııl • Mayu 

09 

21 
Peq.mm•• 
Ru n • 

1942 

v. 



21 Mayia 
.... -.......... --- ~ - -- -

BDEBiT.&T 
Fırdöndü Karagözler 

i!tiW[Tarihfen. sayfalar~· 
Yıldırımın maskarası 

Yazan : Halid Fahri Ozansoy .. 
~~ -~~ın çePdft örnek..lrc&.. ~a ifnk:im ~ö.mıekt.~ ~~- hatt~'u~utulanl ye~ıd~n tekrarlamak hiç . . Yazan : Kadırcan Ka~/ı 

~~l .. ~~ur ve her zama.n ~1Karagoz t~~rkrinın buyu!u/megı bir zame.n hır yen.ilik saytlamaz. S ipa.hıler arasında mırıltıları _ . 'J j 
gorülUr. S~d.an ~le.. aold~n ea.ga fikrine :Jıe ~riık eder gibi görün . Hele fırdöndülerin hayattan per - QO.ğalıyordu. Vezir Afi Pa- k Bunlara hır çare olursa mas.. Hemen birisini gönderip mas.. 
o le.adar euratle dönerler ıki, seyre..lmektedir. Bu ıbüyütme teşebbüsü . deye iontikali bıug\.iniMı. ke f' o.l şaya haber verdıler· 1\.1' p ara a~abdan olur! kara arabı ç~rdılar· Vezır' Ali 
_. nJ . L • b'I nJa ı .. it ı..ı. _ı _ 1 'ı a - ' . ı aşa on. Meclrs b' d • ., t b' p -,.,. , 
c;ı: e~"! . nayret~ . 'I e o rın bu1nıu~. ~~ ~ı~a-e olmadığımı ve Ka. ~aZ'Sa, birçok buna benzer yenilik ların a·ğalarını ça~rdı; sonra ileri biri . ır_ aKJ.Ka sus u ve ır_ aşa ona dedi ki: 
hunennı iıılba.ta ıki.fi gekmez. Fakaıt ragoztın büyuk aıalonlar i9İn düşü • .iıd<haıla.rJnln da Örü çürüğe çıkarı gelenler:ile görü~~ü. fa.kat ani· y ~rıne baktılar. Bundan evvel - Bu biçarelere derman olursa. 
ben burada hayatta. gibi bu canlı niilrnıü, bi.r oyun telakki edilemiye. labi~ir demektir. - ma.k mümkün :>lmaclı. Vezirin .ı::: 1ı nm Bcyazıd kadıla~·m rüşvet senden olur; görelim seni!. .. 
fıırdöıııd.i.ilecid:en dJığil, poı-dedeki çoğilni çünkü lıayaJ oyununun bu n. Bence heııhanıgi bir sa.n'atta ye. kusu hiı<iisenıin Yıldırım Bcvazıd ~,maı_~ına _kızımış. hirçoğunu Ye~ Araıb bu gibi hi.z.rnetlerden zev'k 
ca.n.-;ı.zlarındra.n., y~ni Karagöz tas •1sion kııymetiırin bu kadar buyu ük ni'lik tekl}if ederken e~lciden hen· tarafından duyulınas,vdı · 0 t:ı . ...ı~r .;Şahı E' hır eve top1.ayarak yak- duyuyordu; böy" le<.-e gerek ·~zı'rler 
vı'r erın en uaır119edeceğim. resıımıler önünde ka.vbe>lacağını ev. pek uzak sayılam.ıyacak olan bir de paclişahın buna sebc-b olnrak k • ku ı; on an bu mas.. ~erek halik ve gerek asker arasın~ 

. ~ d LL.. / • , , • • . • • dAJUll mavı emretmi.şt' I v..-

Karagöz oyunu-nıu.n, 4-İ'2:im, asır. veke biT baııka ya~ımda iz-ah etti...le"'<İd··n b ·~ intikal edebilen kıy _ Ali Paşanın idaresil!ft•ni iddia et. ı~aızl k rtl armıştı; ıkad_ larır. bu ah da itiıba.r 'kazamyordu; ayni za.. 
la .. . ·ıı~ ıd v•mıd . 1 . ı arının sebcbı geli 1 . . nda d l te d h r gomnuş mn. ı oyunumuz OJ uğu. gı en, aynı itirazları bur.ada da met er.i tam bir hesa.bla def.tere ge- mesı ve onu oozalandırması i'hti. azlığı·n<rlan ld . r erının ma ev -e e ıznıet etmiş o. 
rıu lz.a?a lüzum yok.tur. Bu b.ayaJ

1
say•.p döhr-•k değil:m. Yalnız ar_ çİmıeliyiız. Anc.ak o zam.an; mevcu mali Ç'Oktu. · tınlmı~ı 0 

ugu anlaşılarak art. luyıordu. Zira devlet şeflerinin lıer 
Perde,.ınde.lci tasıvh-lerin ıırs.ırlarca keda.şım Selim Nüzofıetin bu defa dumu:dla eksiğlmi7.İ, yantLYNldıan Ali Paşa knrıı:tuğıJna uğr~dı · JiL · (Devamı 3/2 de) 
o.cı.sıl ha.lk zekasının. dili ile komış.. fırdöndü Karagö:r hakkındaki iza_ dosd-oğru he&aJblıyabiliriz. 'cin 'Mdisev! başından sonuna ka. ("S p 
tu.kla .. :11, geQmi·;ı devirlerde nasılh.atı karşısında tereddüdümü sak • rfar anlatıp da ie<ı:ıdı yatıışt•T'111.ak on_ osta,,nın bulmac~sı ·. 5 - (11\ ' 
hai!--·n hadiseleri karşısındaki tenkin kyamıaan. Hokkabaz Kaznöv'ün bir ;-çin na.s~l ~ahşıtı.ğırı serylevioce :.ı J 1 
ve . tehzil~~r.~i canlandırdıklar'.~ııv. Seılıim Nü~t. yukarıda zikretti- ırözbağcılığı ~tldı~tm Be:va:-ı<l_ın hlitiin tıiddMi ~;"'7::"~:-:~:-:"''7"-~-----------' 
h_eıpını ı·z bılwz. Sonra şunu da bı}ı_ gım maka-lesınde Yunanlı Moilaıı Ulunay. &On fıkrıalarında.n hiri'TI. ı::·'PahılJ.ere r~vrılrlı: Bunlarda"._ 30 tanesini hallet/erek bir urada volfrvan hın 
nız kı bu tasvirler ya deve deris in +ısıiım·li b>r Karagö~üden bahaedi _de, hokkaıbazlılctaki ustalığından - Anlar ki asj olurlar. ikimler- OR'ıryucunıaza bir lıeiiye takdim ede-C'eğia -'! 
den, yahud kağıd.da.n yapılmışlar ·yor ve bu Karagözcüniin, tasvir _'doılayı Zati Su.ngıır'a medhiye ya_ cfi.ır? Hemen d~ftc>rin veresint Soldan sa.ta: 
d!'1" ve renlderİn·i belirten de perd·e_ f.eriniın; değnekleriniın ucunda sağ_1:Zıyıor ve onu beynelmilel bi,- san. BiDa;h siyaset ederim! 1 - Bi-ı çiç.ek 1. 2 3 4 S 6 7 8 9 11 
n.ın a~kasındaki Ütııek mum ışıkla-dan SO:la; &0ldan sağa süratle çevİ't·-'atıkar o'larıak gÖrüyor. Böyle bi• ff·ye bağırdı. (8). • ,,.ı __ ı __ ' ---- -.--., 
rıdır. !d;ığini bild:iriy<>r. Yalnız bizde de

1
rneclhiycni.n dıiğer Türk san'atıkir. Bu şiddet ve l:>u sözler ortalığın Z - Beadeıı ev 

l Maaımafiıh bir nıolttayı da hatır.böyle Karagözler yapılmas ının birları .ve pek tabii olarak, güzd san- süt liman olması ı.çin kôfi .geldi. (5), BIJ&ı l4). 2 -- -------------
atmak İlster:İ'Z: biızim. jçin miUi o. 1yenıiılik teşkil edeceğini fÖy.}:yen1atıların bet şubesinde çalışıanları hak Ve-.d.r Ali Paşa ve cievlet,ir.. i1er~ 3 - Akar ((\, 

f.a.n_ b., oyu!'\, bü'tün şark.ta, diğerık:ymetli muharrire şu.nu hatırlat .lkında da yaz:lmış görmeğ i ne ka. ~elenleri s:pa.hllerın artık affodiL Orla Asyad.t ya. J •• -------
~ı mill«lorde de muhtelif şekrLfmak ieterim ki; bizde de vaktile

1
dar öileı.&iunl Maam.afih Ulunay. ın.elerini istLyorlardı; çünkü bun şayan ~veıye ben.. .------- ----------

~d: meyc1:1duu·r. Netekim Hind •1bu h:ıçim fı,,döndü Karagöz.J.er ya. bu dehi., hokkabazlığı, iMimal at lımn sayısı QC>ktu; her biri harb- ser blr hayv.ın 4 • 
tilerın, Çinli~~rin ve Yunanlılann1panlar eksik ollmamıttır. Ben bun- tıncı bir ıtan'aıt o-~erak öne sürer ve lcrde muvafaf.kıyetler göstermiş, (4). __ --______ _ 

da kendiılcrine görıe miUi tipler ve fardan çoculduğumda hiıha888 Ka. alkışını hol boı1 harcaıiken, etbette ı> şkin, cesur askerlerJı. Onların 4 Çiı,ıddik 5 .--•• -- ----
Vlallc' a•a r)a perdeye akseden, boy

1
ti.b Sal.iti haıtırlamaktayım. Şehza- günıün biTinde 'ha,.,Jca şubelerin de ~damı ıkolaydı. lakin yP.rler: ni dol {4), Bır rab.m 1 

~· btç!m bilç"im Karagözleri· ve bu)debaşında bir zamanlar Hamıdinin kapııs111dan iç.erİıye başl'lll uzatıp. ::iı.ınnaık için uzun zaman istcrd;: m. 6 --.------------~ 
arat>~rlerin b-·-1·a ba-1-a oyunları Eczahaneısi diye tanınan ve sonra- aca.ha ne var, ne yok div. e araııtı • bir düşüocesimi•k ve bir hiddl't uğ 5 .. ._ "' --- --

va.rdır. lı,te .bu ~retle.~perde, ışık'dan kıraethane haline konulan bi-raca.ktır. Gene, süphesiz, beynelmL runa böyle büyük bir ziyana kat- mm ;en~::~174ı: 7 - . ,.--------
ve tf'"knik itiıb.ari-le, Karagöz oyunu, nada; Katiıb Salih kış gecele-rinde J.d ölçüde adam ara~ak X;~ıı... lan.ılmarzxlı. Pad:şa.h ise en büyük Terskıden har _ ---- -
~tü.n !}arkta pek meşhur.v-e pek eıı-.ıbilıa98a Ramazanda devamlı 8U. Ukmay, Zati Sungur'dan bahse. zara:~n iınzıb~~ızlı~tan i_leri gele~ 8 ------.,.--
k.ı J.,.:.r an' aın.e haltlni almı~ır. J'C'l'te. Karagöz oy·natırd1 ve o.nun derken; çocuklu.~umuzda ve gen~li- l~gıne• kanı.?ı; 'ro?le :şlerde hı_ç -- --__ 

1 

__ 

Tıyatr-0 ve Karagöz hakkında K.aragözleri de Mollas'ınkikr gibi ğim:iıı:de hninı ncsHden 'Pek c;-0ıkla. r;ıusaı:nah_a goster:nı~~-du; affedı_ 9 
<»'k l- 1v:ıneıtii tetlHlderi.le t-anınaın hep krdöndü taevirlerdi. Amma, nnnızın f!!'taılbulda oyunlarını sey _ lınce ilerıde k_en~ıle:ın•n veya on
tll'lıllıarriır a.-dk.ada.şlarımızdan Selim MoUaa'la Karib SaHhden h.aaıciei retm.İş oMuğııJtmu.z Kaznöy İısmiın - ]ardan :-0nrakılenn :sra~a olan ce 
Niizıhet. geçenlerde bir makalesin -bunu daha evvel tatbik etmişlerdi, deki bi,- ecnebi hokkabazı hatırla - :aret~en artacaktı; hir gun g~leceık 
de gene Ka-ragözclen bahsediyordu. orasını tayion edemem; sadece aziz yor. Onun bu fıkrası. bana da ayni ış çı;gırın.da~ . çı~~c.a'ktı._ ~~dı.'?ahın 
MeseLe, Kara~Z'i.in, r.on senelcrd~ Selim Nüzıhetm d'ikltatini uyandır • hokkabazın. iı&ambil kağınlarınd.an bu ıkarakterını oı~ıklerı ıçın şefa
sık s"k miirııa.lc.aışa. edilen asrilettirit. ma'kla iktifa edecim. Eğer Karagözü ve el çaıbulduklaT!ndan ziyade, akı3 ~ bulunmıya kimse cesare~ ede
mesi dav:aeıdır. aarile~Mımek isterken -pek tabii lanı. hayret verecek müttıi, bir göz m'l.YQrdu; şefaat d•l~ycnle~ın d? 

Seliım. N~ bnfdeki Ka.rıagöz dlara:k zevkini ve inceliğini bozma-baicıhğıni hatırı.ttı.. Bakın anfa _ maHktim olanfa.~n ~kı_oetlerın~. U~ 
ta.avi•derinin v-e teırruııillerinm .batta dan- yapacaitmız yenilikler hep bu tayım: ramal~~ uzaık ~ır ihtimal degıldi. 
.Ba.1tıa.c:oğl}u L.mail Hakkı oımak veriloen nüaal teklinde olacakeıa doğ Bir al.tam. beni de o lıokkabaıza V51rm kendi arala;ın?a Y~P· 
üzere. l;augüınkü zıe~ göre tad.ille- IU9U zab'mıete değmer. Çünkü ev • götürmüşlerdi. Oymıun başlema sa. tık:Iaı:t kı<mwpnala.r hııç~ır ~eıt"•ıee 
r; ii.2le,.,:.-de -1ı..-.ları telmih e<le- velce mevoud olani ve IOIVaclan (0...amı 4/2 de) verımyordu. En sonra ıçler.inden 

...... .... y-• ~b~ dıeıdıi ki: 

Bavadıı. bulunan (5) • 

8 - Blr renk {!), Ça.l14kan (4). 
9 - Clld (3), Bir erkek lllW (4), 
1t - İnanmış (4), Al......._. .... 

OMl Fran9ırı pneral& ( 4). 

Yulıarttan aeakJ: 
1 - Piııırneımiş (2), Bir JlelDei: (1). 

2 - Veslb (5), Bir u.mımu (Z), 

3 - ~ oe-vrfbnlııiı ... (3), 7u. 
n <~~ UWlk İddua (J). 

4 - Bir eıiııt* illlıi (6), il.im !3). 
5 - Ha.ya (2), Beme.ı (JI, 

6 - 7.orlu (5). 

7 - 'h.J~ ve:ra denis te41d1l <t,, 
KAııl9 ~ (fnn&aac&) (5). 

8 - Yıiilıae1Cmtılı; (1), &bqııMuı emir 
<2ı. Bir-. un. 

9 - ~ detb (7), San'K ,.._ 

18 - -el ((), Bir bı,at~ CUı 



'l'arih"tea sayfalar: Yıldırımın •as 
{Bqtarafı 3/1 d8) j Yıldınmın yü2ü yun uşamıyor- nın onlar aleyhinde 

zaman .gergin. ve sert olmaları doğ du; maskarayı .ayni sert bak.IŞ!arla için mutlaka kendı 
4 dE • :=« . rl!' ?eğııdi; ~an da vazi~de ve b~r an süzdükten sonra başını çe- ba§lta ve fazla şeyler bJ 
· - - - - - _ - "' hadi&eJıere ~re yumlliak davr111-lvkdl w pencereden dışarıya bak. zımdı. 
Hoca: İbrahim Paşa it - Bir defa kenıc:lisine ib.tilllcı1erm bulun<hik:Jan arz ağalan odasına maları, Güıkü1me!eri llzımch. tı: _ ~ Arah ~ n· 

dc;r.sc ne ı:kar? Sultan Ahmed ye- başlan sa,yJJlan ülemaıdan iki ko - .a....m.. aı.n.ı+ı. tbnihha .Paşanın o- Zaten Yıldırım Beyazıd herase - Mademki bilirsin hele sus! 
1
·..... 

1 
ıa' • ' , ... 

b .. 1-. L.' .-...... ı· · ..ıı. d ~... l§Mo••• a..... t rt ld - k" . • .,.e a ayın m zamanı rıne a~ lr.!' .. rl!!> ... ı ~e. ırııc, zev·A aman tekrar şeyhislamlık vad ve rada olduğunu biliyordu. Ortalık 6.':""~ı ~ay.e se . o ugu, ıınsenm Arab sustu.. Padişah biraz aonra ti. Aral> eiddiyetini hi.c bo 
'b'c sefahlat gde~e a.ıp, yucirur; ~~ td~-~ywlardı .• ~a, cba§ını. artılk ağar.mağa başlamıştı. Köse- 60ZUka nu d~?lemec1i4'i halde bu .. ~ başını c;eviniiı ve ı1eıdu: bir .kahraman tavrı tak ndı: 

r şe:y er egışınez.ı eme ... ~t- a ur.uncuacaktı. J.DAG edip eski nin gözleri parıl parıl yanıyordu. raıy.a yuz verıyar; onun 5gzunu - Siıyaset divaıu .hazır edilir u-. 
l<>rdu. şeyfh~slam Feyzullah Efendi gibi Saraya girdikıtelı aonr.ı giderilı _ yapı'YO!'du; bu da padiphın her an mi? - ..... ~., ftlta~ b~ara 
~~ de .a~ f.ildne ~; tattt cem!ldan olmaktaki fayda ne den Ç)ık.anp koynwaa m!adığt göz~. clu~ırittan yorulan sinir~- _ El·bet sultanım, vezirler anın.. ZUft!- var. ~e Ti":n~ı.e~k, 
~ın elini tutup h.afi1.çe "di ve kimin içindı'? Suitan Ah- lüğünü bumunwı üstüne eeçinli. ~ ~ diıı~e~e vernı!!t, yenı.. la ujr-l§U"larl çek P -~~ gelur.muş. 
sıktı: mecl, cmiifti efendinin başı kesil _ 0 * "sıtecüği an artdc 800 den gerıJmek ıçın kuvvet kazan- . lay sıpahı tiifes n kırdı 

- Be1i benim efendim; miıfti - miş~> diye 1lğlıyacak mı idi? Ne ~ ~ek ~-ey4i Bir içindi ve bir ihtiyaçtı. de ~:tin~ dWan kurula~ ra, sen saııca1t götür, ben 
y .. 'enaım · bari b r ayak 'eV'Ve1 mıüusebet! . . . . · i Bununla bera.ba- maskara ara- v _ 'ft sar~y e davul çalayın; :ood ikimiz 
c fta hızym-wdsa da iık: taraftan IC~.ııa dikilen üç adam ce- ~· ~a.kileri iltıye a;;~ ~ bın muvaffakıyeti doğrudan doğ. nı önıiinde eellHlann ~nış a? - lmı; Timurleıık ile uııtwnırııauıY!I 
naıh•k kan dıöikiiJmese id.l Kaz! .. v«b ~~u. Şeyh siam çoktan ~= ka ~ pa ~ id' ıııy.a Yıldmmın ona. olan müsa.. kı~an hamterde Ptrmıı \Te ıuneş ikimiz Timur Hana cev~ 
yey· .böyle müttie& e,yieriız. itan hnınru. verm:.Şti. fiti hocanın kol J~ • zaııı em;ın ı. mahasmdan dıot.muyordu; bunu ıe yaımuş enselerd9 patlayacak; ltm.! 
Çelebüi.ad~ .AWa~ Elıenci: maj. 1wına gireı"'ek ü emanın topland:ğı VezK"lerm ~l~ndulu. carı !ia -~. b~i adamın ru- nice başhr ~el~en B:yrıl~cak Maskaraıım ~ t.ahlo 
furun Gabi Dxahım HMı kakkmda hostaltcılar odasına doğra yürü • lan> Ması_ on~ne ~ırıce Nr ~n hunu ft nıh haHerıni anlayarak tı. O baş1n ki padiph nımetı ile kıomlkıti; g~et kOİtü idi. y

1 ~b ~~ ~ illdn tıered.. mele haşladı: durala<k. Şımıdi wsadr~am. İbrahom ona ıgö~ davranmasına borçluydu. büyümüşlerdi ve bu nimeti de Beyazld askeı:sil:, hele 
dudu ~r. di. . _ Varuıp ülhama çalı.şalım. Pqayı nasıl çagıriabılecek, oyu. - E~ ~ ~avranm.~ eibet 4? ~a ~n k~aıı: bırakmamış.. ve pişkin olmıyaa bır bükü 
~ c:evZ ~o.rdu. _ PeWa mı v~ceksiz? nunu nasıl ve ne suretle o~-nı~ a.. diıleflıeri «l>ı tıe1'S muamele görar, laniı. her biri b• bi kalır n aıkJbe . ldW'-·-· k . 

1 Araya o zamana ;Jtaclar susan Ab. _ Anı ima eyieniz. bnecelkti? 'belki kell~ .. wnnis _buiunurou. dı. • a r ama b ne o &~"' ~" ıy 
d 'Jıgani Efendi eıreree ..ert sert _ !...... Gak: yü.zü b&li alacalığmı mu • Monıteskiyö Jer kı~ . . . }"Ol'du. Keakin sirke ~pune. 
te did etti: &ııuıncılail' ocNetna vekhım~- hafaza ediyoı-iu. Abdülşni EfaJ.. cMabtı.ıtk doğnıdan doğt'uya .. Padışaıh ~elltı ~k~radm bıma ~nr, öfke fie kalkan zıyan ıl 

- Efendi hazretleri; k11lunuz luciı. Köee Ab:lü1$ıni Ef 00· u _ dinin yüreği bircleııbire çarptl. gitmek istiyen kanunlar çok za- ~az ~~; 1ik ~maskara l'Ul'. Her birini evlld gib" s 
f!mdi Etmeyd.anın.a dönüp \"Ukuu suUa savuştu vezirlerin bir arada (Arkası var) .man mak&aduı aksin· v-erirler.> böyle ~ı:y ~bili~~ canım sipahilerin boyıınlarını 
ha i cem·y~te ilam :yles;m gerek. , .Bıı.t .. ~ yalnız bılun~r için de.. ~~ e. . ~ . durma,ia gönül raa olmalı 
Edime va a: sıüeıtimesmı ~~ Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden: iil ~ tıayatmm::a ~d 1!;a~ çunkü «a,wıleeek b~ ~a bl.. mr müddet sessiz w.-uu; 
hatırlama.nız J.ay~ oJ.ma:ı idi- !er ~ıı de ~; ıçıiinkü &rd- lıe yoıktu. O da sert bir ,uz takın- _ 
~am birdenbire irkildi. ı - Y .... llllk 4': Urfa Birec•-,eiUDU Zt + 981 + uo ım.aeıtrıeıed aa. ıer aNsındaki mimasebetlerin de eh: ~yordu. AraO 4a ••snn~ 

Patrona Halilin gönderdiği .na - amdı6l allımııt Mn beş 1'iz 6ılha:nı J'!C).I U. ela •ı ._.. _., ~ ilUWt dıereoe -derece ıstina4 e~ri bK' _ Sultanım, bıınlan hep kır- ta yavaş yavq g:apıya dogru 
me de'ki ak sakalunuzu k3mnız. ..._.e oll9 -..ıı arf "9111Rıe ~ ... nık tıs. s1yaet v.ardır; aele bugüıı'kii ce. mak gerek. Aman verme Hain li'Y'Ofdu. Çıkacağı sırada pa 
la ~l~ erle.rüzh ci.imlesi .2 - ........ Z9.5.IH c.n& dnü _. eDla .-,_ ........... ._,_ miyıeUll! ~a!:fK ~ için b~ kaltabanla.Idır! " başını kaldırttı: 
bevnı.n n ıç rıe b::x hançer gıo sap cıM .ı.n daimi uer roe • z ' ,..... ~ bir hamalın bile kendi. Ytlınm c kaldırdı _ Hele bak dedi. söyie si 
landı. Flıi rlu fiitı.ıda yanımla - ı - ._ -ttec 1emlnall diır\ •la ~ Jlıl ~ ..._ 1lla--.-. ae P'e pc>'liıt3hcı olması ihım.dır. karanın ~ içine ve= <livanı ~ suçların 
k re baktı: ... ~. Yıkhnm Beyuıdıa ınaskarası 1 ft.ı.-· b' dahi et ·-1 ı 

- Hal' '\~ iclis ile .oem'yet pe-ri. ' - Ba 1fe 111ı1 evrak •a.nlardtr: bu ı}uı.kı!lkati en ıııi aııiamış t>lan.. Acaba .lipalllieriıı bılşka suçlan da ..--; ır nı.ı.;, ... er .... 
ıaıı o ur m11 elem.!! 4 _ Naf"la eJııl.Wi -....ı mal&ta ma'IJ911Plts\ \ardan biri .idi, siyamete Gir miaıh mı vardı? Vara ae idi? Maskara. KadirlClta 

Hep blıden baş\anm -sal ad 1.ar. 8 _ ı.fnJ ~ havasa btmca daha y.g111.1ı1Şak, da.. • • 1 . 
- Ana re~ Ü~ buvur:na l e- c - ....... .rr usallle ebHtme tu"tumell. ba ıastiıkliı, aha ~~- ~ hal Toprak Mahsallen Ofisı sta1'bul Şabes1n.d 

f di hazı etle! 1, m !iah D _ Mllllravet. .-.Jell, alıyoıdu; -en gerııııı sın.ırleri lıGe On im illa metn 1ıesl .ıwmı. tuaflllıllla yerflmek IUille ~ 
man mevned" a . "f ade gn E _ Bllılmi, fmai tare.-. .gevşeti,,ordu. ı. 41Mlr11ıeceiııfbo DIU.b olanlann ..... meeıln.i PM'Ull .ı.z.. malıaherat 
mııda-~i payidar .. ka ~~~ I' _ Valıidl AK __., M~~nm pecii~ ~uunına .W"11en aJmaian w •* pug111a ,_~ a.eıe fi.S.HI p~ 

l'htiyar · ·n gozlerı ık.bal G _ XePf llAl'8a «*hell. ~ılanasa ~ ~asıme. ~~ _. GD beiıle Sll'bclle Llmıla Jaa.mn"ıııld .,+embıle __. •ı+-•nıaJaıı 
h ı e par ad : B - ~_.. f1mıi -----. tı.r; ~ a.ı ı-- l'e9llH _.. 'WVlftan.. ..._ ,._ 

- Ya; ~ ed"ne kadm Mt•st2fa - -- ve_... - ti, bir div.an fiUn -Glmasm. _ ... _-_~. __ ,_ ...... _, ____________ __. ____ __, 
F.fend' t1'TlÜ'ftİ:t nasbohmmuş del I - ... , 4Jk lflelt .... ~ By sefec ~ kal'flSlU 

ler. 1 - 11--.t ... lWesl.. çııkıaca oaa her .ı.aruanııiaa ciaba 
- An n zerre ltıvmeti olrnay•p s - •I' e•l lıMe tıın11ı.-..eı 11DR1mlre h = •• ....._ __.. _ .. .._ çatık bir )1Ü.z.le göldü. Oaun ba ba 

mm altkat zaman iÇ'!ndtr. Cenüyet Din fmaema t.evflaa ' ' t s 19 - ...a.N'e ı ı•~ fuıdıen ıpeık miiıeessir olduilunı 
erbabı 'S Jitan Ahmed hanm •-~ -.cı •ta ..s "8tnn•...._ ~ııeellıMr. zanaeUiıen bi:r bal takındı;~ 
n hı.kemeleri vüzera~ iiiıeırmıyı .ı- .,,.,.. .... hile .ali eft'lllrı~lbe• ._.,,..UJlfaRılia r•tdlifl ııe kadar eğiJ.erek seiim. verdi; 
t1111ııuaıı.. O!natıa ~aiz ita , • cA .. h '., ...-.ııter. !DlU'a: 
d lcüliıs Mikıeddt4ıea finıei lleyD- Elıısütmqe .,..._ 'eı!eWbm.'k f\iıı •de w•· L 9o 11iia ...mıae lılll.ir - Sul&amım, merakmız neden 
ya iiııısa ~ ylli.yeie mtlr&cMıtlı& lıına lR!mıer IS $lP' '' - 41alr --1k ..._ .._ -- idügün b:lirim ve hak vetirim. 

Seylhislim b"ç teredııiiW e-.edi. ~ 1!h1lı'lll ft911---. Tlaret Oiuı # • 1 1 1 '' ' • ..._ Zat.en .aaltamımzm kalıDJDe slıdılr 
s.1taa Nsmeıi --~ y.~J:uıd ye. 1-ıll t6W ıudıtsdıWe *-- lllale H# & lıılr-.& as Fi .._, .._ e'Laa A.llllbGan .a&car oı.m.ı, .demet 
rine ba$1raeı padjşah Oılm111; bun, tJım ~• ~ W emAuea ı ' ..._ •n ' 1 • 4 . dr; ıeıW llaia olaaz. 
larm hiç blrinin kıymeti ydldu. 1 - PGll&ada w-..tilwıa mec· •• man t&11Nııa .-_. ._ Dal. 

Üniversite A. E. P. Komisyonaadan: 
~" .... .... Temlaatı 

Lira 
Jllrlnol eerraJı1 JOlnJllne lll lıa1em 
1aht& eea.. sa '188 z755 "!'...._.. .-ı 11 'tlnl_... nldlrliilntle •IVltlKZ Pel'll'Dllte &11Dii 

U.1 .. nllıtııiıWe 'bt9a1ı W'lla. laale tMeeelıClr. 

Ba ile ali •' --• ._ »llnlltTı nilltldate ....... t•lıM!:er .u.• 
n1lk .. .-.ı it ,.......,_. ... ,...... _.... •Mal- .ar,..._ ne .... ......._un lldları aaıec1111 ... ı••.........,.. wrme1er1. 



4/1 Sayfa 

• 

( 1111 fı 1 inci S3)-fada) 
ve rt ha!tlarl "e takı'b etlı leri ga}'e
ler.i tahl 1 olunmakta V<' haaı enın 
içyuru Wtun vüzuh~ ıle aydınlatıl. 
m.alotad r. 
Cumlhurr~ muddeiumumis:i, maz -
mmlaTln fatt~erini ta\ı utln ne -
l

0 ce ı le karf.l<ı!tırd.ktan sonra, 
mnzm.ın T ~rt b, (iare edenler ve 
a e• olanlar ,ekinde i1ld sına nylT
d ı 'li e Abdurrahman le S .. leyına • 
n n ned me!t duynTak hakJ: ti ıol
du-;u bi Hr:ıf e.tt" eT'nl 'e artk 
adalet n tec.e'li" • ni beıldemckten 
ba kn b"r şey kalmad ğ nı, Pı:vlof 
'e Komı ofı.ın ise her uyc rabTtn't'n 
inkar yoluna sapllk1 T n ve bu 
prens"pe bağlı kalnca1kların.n mu. 
hrıl:.ka.k olduğunu söy"em"-ş -ve ne -
t :ee olarak, Pavtof ile Komilorun 
h;ıdisenin mürcr.ti'bi olmak dol ) ı .. 
s le Turk ceza lanunumın 40,i 62 
ve 64 üncü Süle,.man ve Abdür -
ra'hman•n d~ 40, 6ı '\ie '65 inci mad 
deler" dC'lalet 1e 450 inci maddcs· • 
n n 4 ün ü bendine tevfikan 
Y lı.-rin istedi. 

1dd n :.m• bitukten sonra rt- s. 
ma2;JUlnlard n mıi.idaf a hnklade 
alakalı istekleri o up ohnndığ nı sor 
du. 

Suç u!aT müdafaahı.Tt iç" n mühlet 
diler Hak· mle: ıheyeti de mü -

zakereye çeıkilerd::. müdaf il için 
muhı&emenin '3 Hazrar.i Çarc;amba 
C · Ün bırak ]m!I ına :karar verdi. 

Üz rinde ciırctli, sinsı \ ha na- b bi) et \"€00 gı m ddi 
ne bır surette çalışı uı~.na ısüph cuz'ı denecek kadar e ·ı . d" mü tereken yap lan d ; rli tetkik_ 
olunma) c n yurdumuzun her ta- s 7.ıd • Bunlara nazaran n.ılfık mad ı e t mm e ı en yuks k inf lak dı. lcr bize hu_· :_, ton bu ş hı n b '- u -
-" d d na.mit veya trolt fasilcs':n_]esn b k ~ r;.uın a enn nclret hi len ıle a n ·o muhtemel ol rak serbest madde oldu;"'.'Ullu 'CI ı.r nun, rengınhn, a n n s ğ tar f n. 

knrşı anan 8complo hadisesı etra- h \ada infiliıık ed bilen patlay.cı İnfilak ., bildirmM-crd · r. da ve 6iirre al~nd 14 tim bo _ 
fınıdaki iodıam zı şerlle ba ·aı-ken '\e tkır:cı bır mac& ol...duğu ve &ahaıındaki {etkikleriD yunda bir opcra~oıı nedh S"T. r.'I bu 

f 
tı- '1.-: d 1. neticeleri I d • b u ·.r.. ı.rır ı • .ira j apmanm lüzum- "'"ınl~ için haz.ırl:ınm~ ol"'n 1 flik h un ugunu a ne bcrıi ... ı:c ıın a. 

lu '\'C faydalı o.acağı k l;l<ıc.t n m:ı.deni bir ımahl.aza içine ibir :nfi kik~' • 
8
a. ası~da yapılan tet - çık pem!be oluıJndan , e h tiz tam 

taş makta) ız. la.t m:ı.d.desı konuJmak surctil;, ·ı ~l !1~ ar 
80?u.nd~: Hk renge tahavvül etme, i nden ns 

Az C\'Vel de ıaı-ı:etm"ş olduğuonuz teşkil edılen b"r bon ba ı . d A nf lu'k merkezının üSt ta - gari 6 ay ve azamt bir buçuk se. 

V:.o.,;ı... le 24 Ş•bat 1942 tarıh"ne d ·1. d h r ~ ma ıgı rafında ve lbu merkezden 6 met .. d b" ~,..., ..._ )O un n l.ut an a usule aelen ın- f d k" • - n~ ıç n e tr operasyon geçird~ğ • 
ra tlav:ın Sah günü saat 10,10 no_ tıba fılhakikn i-cf al ..rı~ • o1 r~ meııa e ·ı en yakın agac1n di. n . o ~ n:ıcu~ezı a. bınde kası'k a:raıııudan kopmuş üst • 
ç

1

c ~n· hirde Enm"yet ırn!)dam r~k tcw t ve kabul edılen zcminın tünde çorabı duran kundurası çık: •• !!de ed len ııl n H k 1 ı der ak-
ı c ava'k1ıderc arasıntla Alman kai.kımamı~ vıeya çökmem.s ol~ası :rrıış bir sol bucak; -~ g şa pa çal .. na ııazua~ 
bil) ük elç"si Fon Papenin refkn- ile kcz:ıl:k inr-ruk no!7.tasn~dan ıti- B y 1 . . u..,.....rının lı::cıııta.n- ırcn nc1 
lan ile birLktc sefarethnncd ki baren 100 metre nısıf kutrundak· - 0 ikenarındakı dıkenli tel zun o1d w • c '~ u -~ürosuna g tmek üzere yo.da ve bır salla dahilınde dikl<atle yapı. ile ıohdKl edilmio bah.,., içinde ay. buı...ı.Z:"'"• ~- n ""' "> 1. 
lta ynn sefor an s nın 8tarş ta- lan arastırmalarda bir bom'banm :;~rada ve ayn~ halde ıbir sağ ha. kt öltüf üzat:ie iki ~ ::: ~~uarn::ı 
raf nda1ki asfalt yaya kaki rımın j ine sarılm~ olab lecek aniSket ' I ara a .müteveccih bir · b"' C - nfila'k merkez.inden 4.5 üJcL-::.,,_J - • mcrc m u-
üstiınde bulunduğu sırada son de- taneciik er"nın bulunmaması ile v.e Y n.ıı;~c:_ ?1u ~nz !bir 4•bcnnin 
rece ş"ddetli bir infilak n vuku- bu nev"d n madeni parçacık ar.nın metre mesafede ,.e kaldırım 'kena - mcvcu~C'lmi t".'lc g ·,·ıal taban _ 
bu1du~u ve hüv1ye4 i meçhul b"r m vzuubahs 369 numaralı apö.rtl- rında ve gene mcvzuubahs bnbçe ca ın tıe Alman mamu &undan v 1 •-- ı d nin 45 metre ~ark tarafında kafa ı__ ..ı t 65 7 a şau::ı n pal'Çn an ığı haber • '.nma- rrı nın <:ephes"ne veya yan taraf- M:T marxa 

1 
• m "m trc çap d ·· k derisinin açlarh örtülü bazı kı _ p p _ _,.,....ı 1 n a sı uzcr ne 61 ısa and v k' larına ısa.bet ederek b rakması la- · · lllUOCVVer otoma ik bir ta 

venn ı; anmış bulunan s n yetr zını gc en lkara'kterıstik tahnb e- sımlarile vücudün mıdıt lif )'erle - b nca olup nam ı:v ı ' eC! ~ 
kiırr.s leı- tahkikata l ko muş bu- serler ne tesadüf edılmemesi ile rinden kopmuş birçok et. kemik, el k sa- taraf da t 
,,,..,ırn,urrrn d er. \ sanrad&n vücud bnkı:'.ıe ~ri us.. bise ve e&a varçaları, . kabze kenar d 

Hlıdis..."'Din cereyan ettiği yer tundc ıcra kı ın, n tetkıkl rd de Ç - infilak me ikez nden (>0 e ç·7g ler' ve 
Y -' ın ~? ·sı p:ı.rça'anm e1ller içınde hiçbir me~re. !'zalldııkt:ı. dere İs'tiıkame!indıel ~la1: n s 1 n. nu r sn yok . •W• ~~~eri. hidi5en"n "cab et. 

ele • e :lezikcn henuz Kav k r _ mad ı pa'I'Ç nıın görülm mesı ile ve ınfilakın ıtesır le .kıamen hnrn~ ol cd 1mesı makc dıl• törpü, çel k trrdıgı bu:Yu&: bır d"kkat ve has • 
ye g yen s w tarattak: İtal~an e y~~d etımış ve bu neticeler, in. mu v~ ayrı ayrı m~allcrc dagıl.-1 me.lcaptıı. çalıırlanı.k vücuda ·r"L sas >etle yapmış b nan m "tehaıı.. 
sefarethanesID:n ba ~e -duvar n f m ddesınin asfalt üzer"nd mış bır tabancaya nıd 9 muhtelıf I eliğini, jaTidar.ına suıbaylar.m z:da bu j s~sları, netice it "bariJ.c iştial madde. 
sol köşes:ne yakın bir klsır.ın k r- değ 1, lbilt.ıkis asfalt yer n yukarı.. parça: lunan bu modeldek" sThfoı m tet. sınm ağld>i ihtima? §ahs.ın gö • u _ 
şısına :~ eden 369 n maralı sın.da bir nokıtada bulundugunu D - Hemen hadise yerinde ve kiki ile çiı!'ıılen yerele Tıhın numa..lnün uzerinde ol t r f'ta ve kalb 
Sc!l h aparlımanının me'hnl n<ie ve nolct.a iı c zemin arasında bir ha. civarında mulhtelif mesafelerde &1s ras nın yazıJı olihğunun öğreni.di. nahiyesine b.itişiiJc olduğunu, "nfilak 
şclu'e doğru 18 metre mesai de va fabaıknsının mevcud olduğunu men parçalanmış koyu zeyt"ni rıenk ğmi ve f3.liürü dah lindc ele geçen sahas nda yüzünün Uluı i .kame.. 
\ e ıa fni.t yaya kaldırımı ustü de göstermiş bulunuyordur. te bir fötr ,apka, ahi rı kauçuk si - iki ıınıeTmİ fi elde bir ibo} ko\"8n ve 1 tine müteveccih bulrundu-ğu fik · · cer~W ettiğl, gerek ınfıl"l<ın kol. Vak'ayı müteakıb mahnllen •• • yah bir çift iskupin. palto, eelte<. inf;Jik nokı.. odan 3 nıel<e m"'a • ıakvh e edecek mah > "" - ' j' dırun sathında taikriben 1,5 metre pılan incelemelerde hazır bu1unan pao.talon. gömlek kra:vat, menclıl fedc yetıde bulunan .d ğer bi ~ , butün vücud ve C'l)'a a~çıal cuımı e 
kutrunda ve b?r daire e!klinıde Mill'i Müdafaa Vekaleti fen, ann'at. pa.rıçaları bulunnrnk eynen ve ta - nın !kaideleri üzerinde "aptlr 

0

t..,at. bir z.n.v:v-e .,_ns d r n n 

iddianameye göre suçun mabi -
ti taammüden k:d~ m ~b:.is

tür ve Pnvlof ile Kornaof için is -
nen ce.za a~ari 20 sene hapist"r. 

itltüan ıeJt1fl metn · 
. d :ı;.,. •• 1 .. d .. ı··~··ne 'k" uhaf nJ l .. _, an e - -v ..-ı=l n e apnrtım ta • merltezderı ~ te ~'>·~ ~teşır dı umuı:ı m~ u\uta~ı en ı ~ mü. ':men ı: az~"kl tı?a n ın~ ;.u- ki1cler ise bu fişekl rin !Jleks'd de. rafında .görülmes::ne rağmen d "er 

alev ve "hıt:ir~. m~~~ ermı~ .çıh. t assedıs ~>:11 6n1~ L ıd:nazarı d~rm~- t . a1ssıds. ın tet • rınc ter e ı - nilen tertibdon olduklarını ve gen vücud aksamının sO'l tar.ıfta ka 
Arık:ıra 

211 
(Husu ·ı _ Bomba karmasından nm!<>,..-.l ve sıya Y"n .. e~ m ~ e en ma ~en o mı< "' ı <- A1man mamul", 1 , bul b f' lan lı lyan ..,fa • . • 

dOISCS ~uh-"·nmcs~nin duruşma bir tabakadan ibaret omak üzere bir el bombıı.sındsn z. yade i-nf lak MahalI:inde yapılan bu araştır - şeklerin kapsüllcn~c::a'?ı bUDıdtD] ili 

1 

da örülmemesi rg"b~nse_s:_ bcıvarın --="' ... ..-: ... :1. ..:ı lc.ud · • .:::ı.... 'k di ·t f "k · d la d - d"" e ::ıru r nın cıoe er mev. 
6 fıha bilt ğ'n n Ankara Müd- bırak'tlğı karaku:ı=·""""' i!Zi.l.en ve reti y......,e nam ası ıın en ma r a vucu un bacaklardan YU- atıld1klnrı ta'bancanın naml . cud olduw u ıaii bacağı 1n b h acıumumisl Cenul Allay bugün gerekse ay~ıi_ mahalde ve. civar n- bir madde 0_!m~ını~ çok muhıe -jbr> olan cöiü"".""" kafa kı.ım - çfode bak·,.. bı .. kmıyan hU:~ı ti; i.,m.md. ve• sol baoağı:ın a:. 
idd names"ni serdetmiştir. da ele geçırılen et, kemık. ikıllı mci buhındugunu. z.ıra, bu ma?dc-, larınln damıadagı.n;L:, bacakların neviden bulunduik1ar1n1 bu sebcble asfalt Ü?.'Cr'ntle b ı d b 

.Say haklın erin>, deri parçalan gibi um!, elbise ve nin bir -el bombası olmuı halınde yuka" kısımfa'1 da büyük kemil< • <Abancanın •tc> ctmi< ~lu 1 fikri tey!d eyi d~;?~.,.~~un • • nı..t Alman a vlelinlıı Ankara eşya parçalar.ı gibi maddi deliller. bomba p.,çalarından mu~\a bir· le.in kmlmaoı ve adaliiın •iya• ile dığın> namlu ;.,ind•ki ı..ı:: 0 ~· " UI · k .° "''".'.• '°"'.
0

" !.yb 
b yuk 

0 

çisi Fon papen alejhinde d w ·nr. ak 'il son derece şi<I. kaç pa,...ının bulunmu_ı lô>tm .,.ı kı=on han•l> bir vazi}'W> geldiği lamak veya gözle m 0 Y~ • u~ :
51

• ameline mutevece>h oldu. 
><rt b '° 24 Şubat 1942 tarihinde delili o d~i!u ~a iN"lak :merkezin.. diğiui, bu~d~n maad~ .bi' el _bom - halde bldn:ımlara doğru inild;kçe Mm<ile anlamanın mü~e hn ~:'.,d" de kutuyu '°l kolunda ve ö.. 
>er a teşoblıiis edildiği h ide den takrH>en '11: kil<onetreden faz- huınıo ht< noanın >ki bneagındao bunların nı.Lcl<n haıti ayakların yaeağını şarj ün! ~d ,.rı 0 

f \• _ d;..ı ~n oah•ın snbcsı kalan hır le dHf !'Seri olaxak t:ıha!d<uk la nı=!ade bulunanlar tarofından ,....ı. iiat kuımının tanınmıyacak ı.mamlle oalim ve nonnal vtjreıte !erin r.illdyed ~ j e en d"" · :t•h k 1 ekı ıohanea ile maddey; cltır ~ m · ·en suikıısll vak' :ısının iŞ lil!n:eslndıen "" 30 metre civa.. ve •.,hi o .dilmiyeeek kadar puça bulondukları göriihnü,tü<. layı.ile h . 1 e u .~~· _
0 

- • • • 

0 

a YI ık}a • ıe lemes>nm man. 
mnzn ı J .... ı ...... a't u

7

.erl:! dört şah- rında olanların ise y~e düşmüş parça. ederek uzıklnra dağumasın'in Ayni gün öğleden sonra adli ta_ nu . ~ an
9 ~nt. gediıiilmış boldugu - dt~l~ bufondugu:ıu, ıttıbaneanın mad 'rı "'-"" k ~---..J nl 1 d _,,_1_•· ~ hı d w • • b!.1. \:C ıauna lS ına en ta ancanın cyı atdem:cgw • k b" 

ada t - ünde besab venne olmaınrn.. n a SŞ•l@ll' u. ~~un "" nme tgtnı. nebee ' • •a dok<<" Behçet Krunay ve An- m • . d h b" em! 1 e > anyaoa " va • 
on runuza ='l:etmİi ln!üak maddW u"barile Mdi,.yi meydana geti>en kma po'ln .,.ruıiiaünde mütehasaı. ,.;-'.:;; 1 ? '!: ane~-- 1~ j" n·' - j"a 

0 

arak kullan ld.ğın> ve pa><;a. 
tine ra • se~ maddenin üç, dört .kilogram ağtr. doktor Marc Payo taraflaıından t . ~k as uıı:ru ettıgı:ı n 

1 a1kın aytş şe1k1ınde göze Ç1'1.tpan huswıi. emır m parça ra ayrı mış (Devamı 6 ncı sayfada) 



• EDEBİYAT Memleket Haberleri 
ati gelmiş ve Şehzadebaşındakı sa. 

Cukurovada 
I"" ............................................... , 

Sivasta liş tiyatroyu dolduran halk gürüL Ar~. !V'llı n waz ka.ı~a'll'RlD 
tiiye başkmıı;tı. Ayak pat1rdı 1 arl, .l'&ı ~ JIUl.S1..:I Jlj &Ilı aşkı 

' hağııımalar .. ıslık sesleri devam e
diıyıoııclıu.. Derken, hokkabaz, ba~ın- Mahmud Celaletlin Paşa; ara -
da silindir şapkasıi!P,; kapalı per- basına bindi. Doğr.uca .saraıa gittı. 
den.in kenarından göründü ve bir Kavasoğlu Koca Ibrahimı Sultan 
kaç adım iılerledi. O zama11lar fran Azrze arM?decekti; buz.ıra çılkıtı. 

1 k d Y·ld" b Ve: sızca an tyaca yaşta egı ım, u . . . 
ı_ _ı_ _ı _ı 1 d diY' · anla - Efendımız; zatı ş.ahanelen _ 

se~eıoaen aa<aım n ne e gı.m • · t · . .,... h · b . . . nı~-e gaye ıyı vır pe lıvan u: . 
madtm. Maama.fııh, derhal seyırcı - dum ... 
lercl'en bi·ri ön strada avağa kalka - Devince Sultan Aziz , 
ra.~ hok~abazın lakırdı•ını ten:iime _ Kimmiş o, Ccıc\ı?· ... 
etti: Meger, oyunun başlamasına - İJbrah~m isminde birısi t:fen
d'aha bir çeyrek varmış, vaktinden dim.iz ... 
.evvel haşlıyamazmı,ı - Nere1i? 

Bunun üzer:iın.e tiytroda gürül - - Deliormanlı ... 
tüler büsbütün çoğaldı: - Kimlerle güre~i var?. 

- Ne demek efendimi. bir çey_ - Sarı Hüseyini; Suloyıı yen-
rek geçti bile... miş. · · 

- Saatitni düzeksin de sonra - Amma yaptın Celal!. 
h<ı1kka.l:Ya.zlık etsin!. - Evet efondimiz. 

- Herif bizıi enayi m: sanıyor? Demiş ve. Amavudoğlu ile Or. 
Te~ümanlık eden şeyiırci, bu iL ~anlıdaki güreşini. sa~lamıştı. A

tiıfatları hokkıaı'baza naıııl tercüme !{ası; paşaya bu c:he~ı cıtlatmıştı. 
. . - 'Maazallah Sultan Azız; Arnavud~ 

etti. brleıı:nem·. ~a!0nız .hokkabazın oğlunun Ormanlıda soyunduğunu 
esb tahırle bı r ı'kı f a.nfmd en sonra ve berabere 'kaldığını bilirse c>.ğa
bu defa da Türkçe olarak onunlar ve beyler için fulaket olurdu. 
söıılel'İni tekrar bize t"ercümı> etti: Sultan Aziz, şu emri venniş: 

- Mö.syö i:ddias•ndan dönmü - _ Celal! Getiır şu pehlivanı .. 
yor ve hepinizi saatlerimize bakmı. Mahımud Celalettin Paşa ara -
ya davet ediyor. basma binerek konağına gelmiş ... 

- Şimdi sarayda pehlivanlaS' 
yok mu? ... 

- Hayır ... Sultan Hamid E ~ 
fendimiz saraya pehlıvan sok.mat.. 

- Neden? 
- Orasını sorma ... Sakın orad• 

burada kamışına ha! .. . 
- Neye Murad ağam? ... 
- Adamı sürerler... Çüınkil 

Sultan Hamid Efendimiz, pehli • 
vanlar<lan hiç hoşlanmaz ... Sultan 
Azizin ne kad<ır pehlivanı varsa 
hepsini memleketlerine gönderdi· 
Birçoğu perişan oldu. 

- Ne<len usta? 
- Oğlum! Sultan Azizi öldüren 

Mustafa pehlLvan isminde birisi.. 
dir ... 

- Ne diyorsun Murad ağam? 
- Evet oğlum! Fakat saklad::ır .. 

Sö:ıxlc intihar etti derler. 
- Neden öldüımiis? 
- Sultan Azizi hal' eden vPzir. 

ler pehlivan Mustafovı c>!lie erf,, 
rek ... Ve. çok para vad<'rt('rek Çı.
rağan sarayında ö1diir'tii ler ... 

- Nasıl öklürmfü;? 
- Hayalarım sıkarak ... 
- Karşı k-0yamamı.ş mı Sultan 

Aziz?. 
- Uyurken ... 

( Arkas1 var) 
Bu davetin arkasından saatini ÇL. Kavas.oğlu Koca İbrahimi alarak 

karan çıkarana ve arkasından hay saraya .götürmüş... Sultan Aziz 
ret feryadlart: Kavasoğlu Koca İbrahimin Ar --------------

- Sahi, ya.huf navudıoğ'lu ile güreşini irade et - r 

- Gözlerime inanamıyacağım miş. · · Hu~urda güre~ çıkm~~ar .. lstanbul borsası 
gıeliyor. Sultan Aziz; Kavasoglunun vucu

duna bayılmış ... Arnavudoğ'.u He 
- Olur iş deği·tt tam beş saat boğuşmuşlar ... Bir -

Ve!:hasıl o gece, bütün bir tiyatro birlerine bir şey yapamamışlar ... 
lıa!Jcınıa, gözıb~ğcılığı ile .. saatleri>ni K.avasoğlu; beş saat içinde Am~
yarım saa•t gerı kalmış goste-ren bu vuıdoğluna bir şey yapamamış. Nı
hokkabaza şa.,rnıyan _ kaLm?mlstı. hayet Sultan Aziz. ayrılmalarını 
Hani iı..tese id·ı. zamanı. yarım de-bera.bere bıırakılmalannı emret • 
ğil, bir saat bile geriye alacaktı!. mi.$ ... 

Rende bu hatırayı canlandırdığı Ka:vasoğlu Koca İbrahım! Gü -
için Ul11ınay'a müteşekkirim. Bun - reş ayrıldıktan sonra Arnavudoğ
dan sonra ya7 ~atinden kı, saatine lunun elini öpmüş ... Hürmet et -

Mes'ud bir doğum ve kıs saatinden yaz saatine geçti- miş. Bu; hal Sultan Azizin hoşu-
Halen vatarııi vazifesini yapmak~ ğ:'ımiız gecelerde hep Kaznöv'ü ve na gitımiş, Kavasoğlunu şamdancı 

Serellikoıhi:oar ceza hakimi Şerellikofhisarda tohumluk ta olan Bursa muh;ıbirimiz Hakkı çooukıluğumu hatırlıyacağım. Çün - tayin etmiş ... İşte Kavasıoğlunun 
·Şernfli'kOÇ'hisar (Husust - Ma- tevzii ,Soykan'ın dün bir erkek çocuğu kii başka hokkabazları sevmem saTaya intisabı böyle o~iar Ah 

• :d F.rtem'den inhilal eden kaza- Şereflıiık.oçhisar (Hususi) - dünyaya gehniştir. Arkadaşımızı amma, böy'~e hokkabazlarl ben de med oğlwn... . . 
mı.z cn.a M.k.irnlığıine nır.klen tay:n 1942 ytlı hasılatmı ziyade1'eştir- ~e~rik. eder, yavruy~ ~~ ~~r çevr.e Uluınıa.y dbi eeverim. Hiç değilse _Allı usta! Keşki o devırde geL 
edikn N aoi Bıyııiclı ,gelerek vazife- mek ma.lc>adil-e halka toh umlu'k •ıçınde uzun ve mes ud omurler di- zararsı.zdı rlar. se imişiz .. • 

____ L::.~'~"~~:......:!.'h~a.s2ı~a~m.!:..!:!!iı~tı~~~·~~~~~~~.....:..;m..:.:.::1S~t~r-..:..~.:;..,.~P~a~ta~t~e~s-:.d•a~~~,t~ı~lm..._:.a.k~ta.<l~ır.-....~le.r~iz• ....... ~ .......................... ~~.,..ı..ı111~r__---__Jli:M!W'!Jl-.l:F~ahr~IL-'O~r.an~ ~Ya! .. . 

-····-
20/5/94.2 a.çıllıt _ ka.panış fiaUarı 

CEKLER 

Açılış 

Londra 1 Sterlin 
ve k ıparu~ 

5.22 
N'ew.York 100 Dolar 
Ct.nene lOO İsvlcre l"J, 
?\ladrld 100 reçeta 
Stokholm 100 tsveo K.r. 
Bir altın lira. 
24 ayarlık bir cr.ım 
~altın 

Esham ve Tahvili.& 

İkramiyeli 9' S 933 Er • 
canı 
Sivas • EnAll'wn 1/1 

130.70 
S0.03 
12.89 
31.16 
suo 
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Z3.15 
Zt.10 



21 Mayıs SON POSTA 

' DaberleriJ 
Bütçe müzakeresi başlıyor 1 19 Mayıs ı-Asker i vaziyet ı 
(s.,t.afı ı inci aayfada) I prim \"ermek suretile yapılması geDÇIİk (Baftarafı 1 inci sayfada) · na dayalı o~ımak üzere ancak 500 

Müstahsil halkımızın bir an ev- mazıbatada tavsiye edilırL;ı.tir. b huduauııun hemen batısındak. kü- 'kiloır.etrelfill: bir sah.ayı güzelle. 
vel toprak sa:hii>ı oiması bakımın- Bundan ~a projeye şıı yeni a•ramı çük Man.pur hükCımetın;ıı mcrk~- melerı ve müdafaa etmelerı 15.zıırn 
dan arazi teSbirt ve tevzi komis- madde konmUJtur: Denizlerdeki -1 :ci olan 380,000 nüfuslu lmphal ge e'"~kl'ir ve bu sahantn kendisi 
yonl.ar.ıını.n çoğaltılması ve bu ko- kıyılarımıza vuran ve devlet tefkj. şehrmı nıutea.k.ııb dalgalar halınde ve gaı bı açık ve ovalık oıduğı.: gi.. 
misyonların fenni vasıtalarla teÇ- latı.ca menwb Jdmeeler tarafından Ecnebi radyoları bırkaç defa bomıbalıyarak a~eri bi b.raz .ş.aı'.kından itibaren cie As. 
bizleri için Maliye Vekaleti bütçe- tıop1anaraık vıeya roplattırılarak el _ hedefıerde eıhemmıyetli hasarlaı sam v .ıa.:5 etın.n dıaglık bölgesi 
s·ne 275.000 lira tahsisat konmuş. de ecl:ilmi~ veya edilecek olan' veya hararetli neşnyatta vuıkua getiıımi.şler ve İngilızlerın başkımakıta oldugu cihetle ıı ndis. 
tw'. sahtb.iz hükmünde bulunan e.;zva yerde bulunan Aınerııkan nıamu. tan dah lındekı Ingılız ıın,,arator-

u Ankara 20 (Radyo gazetesi) - latı yedi uçaiklarını tahrib etm Ş- l ~- k ... 
Yardımlar ve vasıtlar gümriik muamdetıın.c ve 19 l\lay.s gençlik bayıamı münase- lerdir. UJ!\ ttV\•etlerin n, eğer daha evvel 

Yüz mi'hron lira.ık bır kı~et gümrük ve?l,-isile ithale terotıt'üh e _ bct'1 b" ad 1 1 d T" L 1• A b gelmem·":erse, esaslı bir sevıkul-
... , J~.. 1 e ecne ı r yo a.r . a ur~ yıe _ cru a, J.aponlar .B.i.raıanvanın 

ifa.de eden mil:li emlak.in tam:rlcri den sair vergi ve l"e:ıimlere ve her hakkında hararetlı bır Üsanla nıeş _ dbgu cııhetınde Çin k" tJ . . ceyış baskını yapmak ma'ksadıle 
iç'n 400 000 lıır' a tu"rlu" takyı"dlere ·"'•L,· ·•utu•--L-ızın · b ı 1 d · .... vvc ~crını bu sahaya gizli bir şekılde yakla. 

. . raıo "' unWU1 nyatta u wımuş.ar ır. takıb ederken cenubi Çınin y 
Bazı iradlarını ya~n sebebile ithal edilır. Bunlardan devlet dai. . A.~ :ııadyosu §unları 80~· le _ nan eya etı~ g. m:Hkleri gibi ~1;; şab:lmeleri de pek o kaclar kolay 

kayibeden Darüşşafakaya 6.000 lira. reter'ne veya sair resmi müessese tir •LJ M ""f J ·~) ...::ı.. .,Ad 1 değildir. m ş : '""'\. ı ~ \:uıewıal! e nıgıl12 İmparatorluk 
Ağaç koruma cem·y~tine 17 000 ve teşekkülle.re lizım olanlar, haz.,_ _ J 9 Mayıs 191 Tür& milJe. ku\'\'dlerinın pc'Şlerine duşmus ol Japonların bu sahaya ilerlcme-

Telgraf', Telef'on Ve ~elsiz 
Bn sabahki ı 
................... ~ 

haberler 
Amerika hariciye 
nazırına göre: 

M tte ·11 
z lerl 

basene 
kazana 

lira. l nece bulundukları hale göre takd.ir tinİ•n kalbinde gelecek nesilleri için dukları bu sıralarda Hındista~nın lerinin Hind milliyetpervcrl':!rı a-
l• Yeşilaya 6.000 lira yardım tal si-,~ ettırilecck nıs•f k•yıı1et 'llUJkabılınde büyu"'k ümid!IM 41yand•rmıştır. Mü!'- Assam vılfıyctine de aya.~ basacak- rasında, Bınmanyada okluğu gibi, n s:ı+.'. kıonmus1.ur. verilir ve diğerler; satılır. ta'ldl Türik dlevletinin temdi bu ta- lar mıdır? Japonların, Hındlılerın düşünüldügünün tamamilc aks; 

Oi:ı:retmenlerin hususi idareleri Hükmen tebeyyün edecek müs _ rihi giinde atılmışllr. arzular,;na rağmen Hindist-ın top- yan· bunlun Japon kuvvetlrrilc 

A merika b ütdn hazır· 
lıklarını taarruz iç~n 

yapıyor.uuş 

Londra 21 (A.A.) - Matbuat 
toplantı'S:nda Amerika hariciye na 
:tu·ı Cord€ll Huli sorulan bir suale 
cevaben müttefiklerin bu sene za.. 
feri beıklenildığinden daha çabuk 
e\de edecekleri ıhaık.kında emareler 
görüındüğıünü söylemiş ve A.meri -
kanın bütün hazırlıklarının büyük 
blır ta•arruz i~in yapıldığını ilaıve 
etnıiştir. Bundan sonra Martınik 
lllcselesinden bahseden Hull, bu 
İşcle il!'k muvaffakiyeıtin elde edil
e) ğini ve Marıt1n1kıteki Fransız ge
milerinin yakacak maddelerinin 
boşaltıldığını ooylıemiştir. 

Londraya göre: 

Almanyaya her 
gece 1000 ingi'iz 
uçağı hücum edec3k 

Londra 21 (A.A) - Londra ga~ 
zetelerinin havacılık mütehassıs ... 
!arı Al.maınyaya yapılan taarruzla~ 
na\ yakm<la ~iddetlenm sı ihtima.. 
?inden balIBet.mektedirleır. Bu mü
tdhassıslara göre yapılacak akın -
l:arda her gece bin tayyare kulla 
nılacakiır. ----o---

· ı·-.J- •~h kkuk -~-· 1 t hlı'kı h"k' ·· h ld işbirl"ğ ne sevk"'dı'cı' bı'r tesı'r hu-z.ımıme' lıate ı.c:o a · =ıııı'Ş a a- e tere veya u umetçe muste - Türkiyenin tak'b etmelkte o u • raJt,arına gı:runek isW.vccekleri, "' 
kl .J 'st'f d d b'' 1 lik''- ı· td ~ k ·ı k k h J sule gctirmesı de .:;ı...t,;,,,..al'ın ':Jus" bu··-ca armuan ı ı a e e e u.nıe er ıer 0 ngı.rruı ·nar ven ece o - ğu dürüst v.e tarafs;.z si) as~t, a . - Hın:distanı kendilerine ikarşı İn- m ..,,. 

için bu idarelere 300.000 lira yar ı lanlara yukarıda ya1.' lı bedeller, raman fnönünün dıle tathılk eılıl _ gıltere ile <la:ha sulu bk işbirliğine tün harıcinde değild'r ve böyle 
dıırn tahsisatı ila11.1e edi!m'ştir. bunlar için yapılan rnıasraflar indi _ mektedir. sevkcdcbıleceği ve bnıaenaleyh b.r halde bu ilerleyış, Japonlar 

C ıı... lh d d " k .. _ _.:.ıı. ·ı..ı·kt h · ··d · b için daha :kuıvvetli nC't..iceler tem•n enuu u u unua : guuaUJA rı oı en sonra azmeee o cnır. Tı.irk gençlit;i bugü<nıkü ayraml- siyascten nıa.hzu.rlü olacağı dola. ' 
memurlan:nın otunnala!' na mah-ı Çok çocuklu fakir ailelere tevzi nı istiklal uğrurıda döktüğii kana yısile garç.i zfilıiren pek 0 kadar edec('fkLr. 
sus b na1ann yapı masını tacil ed'.~cek ~'ker kar~:l·~ı olarak sıh . b0orçludur.ı> \ arid go:ülemezse de cı.-iı:.erl k ba- Japonlar.ın bu sahaya ilerleme
nıaksadile Gümrük Velraleti büt.. hat bütçes ne 3,500,000 Tira, çok Mosıkıo\•a ndyosu ise şu11ları söy kurundan ~ bu suretle mütalea.. leri tab ntıle hesabısız ve o1çüsüz 
çesinc tahs:sat kDrnn~tur. çoeu1clu ail~re yardım Jçın de !emiştir: sı mü.mtkün değildir. Filhakika, bır şekılde o1maya~aktır. _ Onlar! 

Dailı;liye Vcka!eti lıesabma SL l,500,000 lıra tahsısat ayr)lmıştır. _ Bu tarihi gün Türkiye-nin bü- Japonların siyasi mah.t.urun<lan hem asıl dmvvetlerıle aşanı GanJ 
yasal Bilgiler olkulnuda okuyan E~ümen m~zbata!\l~d şu. mtita - yük bayramıdır. Tiirkiye i&t~1.nli - çckinerdk Bı..nmanya _ Hindistan ve aşagı Brahma Pot.:'8 t k_ıyı. 
talebelerin elliye çıkarılması iç:n Iea ıle son verılmektedır: ı0 lnsanh. ni muhafaza etmeğe çalıştığı bır sı. hududu üze.rinde durmaları halin.. Iarınıda tertibat. a a~agı l:.ııı!"e,Iılen 
tahs'sat arttm1mıştır. ğın en karanlık devrini yaşadığı rada, dünya kan ve ateş içindedir. de şu i(ki büyük askeri ır.ahzurun ~enera1 Wa,·elın Bırmanya _ H n. 

Kurulacak yeni teşkilat karşılı- b:r zamanda biitün milleti çözülmez Bu afet, Türk ·ye :kapılarını da ya.. "dcrlıal karşılarına dikileceğı mı.:y. dıstan hududundan itiıbaren kar-
ğı Sıihlhat bütçesine 422.000 üra bağlarla etrafında tıoplayan yüksek lamıak1ad ır. dan<ladır: şılarına çıikaracağı örtü ve emni-
kıonımuştur. bir ~fe ve um•.ı~i ~İyuet~izi ı_ - Are.fürkün manevi kuvvetinden a _ Birmanya dah.lindeki Ran. yet kuvveıtlerının göstercceklerı 

Maarif bütç~ine yapılması ta. sabeth ve muvaftakıyet l ı hır şekıL itham alan Tiirk gençÜği ~e; sal - gon _ Mandalay _ M:tkiya derr.ir- oyalama mahıyetı.nd:.k~ ... mudafaa 
karrür eden 'kamp mas.raflarını d-e .ted~ir edcı:'~.b'r ıh~kumete. ı:naz - dırga:nlığa kar~ı koymak ıçın u • yolile kamyon yolunw1 ziyaından ve muık::ıvemetlen gozıonunde bu. 
karşılamak üzere 120.-000 lira k-on- ~arı!'~Ln v~rcl~.gı emniyet ve ıt;~ad yanık buh.r.rıuyo:r. sonra Brahma Potra vadıslni ta- lundura<:aklar, hem de bt. mıka. 
mu.ş ve bu bütçe geçen yıla naza- ılew.ıst.ı~balı ~-venle. karşı.lay~bıle - lşıte bütün bunlar, TüTk genç - kıben ÇungJdng hi.iıkfınıetıne mal. vemetlerı tkınp bu sahaya vasıl 
ran 8.250.000 lira fazlalıkla tesb·t ce<Jımlzı tebaruz ettırmegı bır va - ti-ğinin Tü~k topra'ldarlnln bütün - zemc vesaire göndemıek üzere ol~u~tan so~ şimal yan ve geri-
edilmiştir. zife addeyleodik. » lüğünıü muhafazaya azmetmiş bu - y ni biır yardım Y.olu te&is~ teşeb. lerının Çungk!ng kuvvetleri tara-
Enıeümen maztbatasında tel~af ı Hususiyetler lunduğun.a delildir.» • bı.isündc bulunan Ingillı.ler bu te- fanda~ .. tehdıdı muhtemel o duğu.. 

ve telefon ücretlerinin artt·ğını Ankara, 2? (H~susi) -- Bütçe 19 Mayıs bayramı münasebet le şel)büsl~rinde serbest .kalmış olur- nu duşunce.klertl r ve. ona gore 
işaret ederek, dairelerin telefon encümeni yenı varıdatı baglarken Lond,ra H alkevinde parlak tezahür. lar. toobırli davramnnları icab edecek.. 
ve telgraf muhaberaıtını en müs- bazı ve~ilere yeniden yapılac<1k le'l' olmuştur. b _ Birmanya Hindistan !hu.. tir. Bu i•kinci keyfiyet esasen Ja. 
tacel hallf'rıe tıasretrneleriııi, bu zamlardan temin ed lecek varidatı dudu, çok fazla dağlık alınası ha- ponlar için, Birmanya _ Hindistan 
masraflarda tasarruf temin etme- da hcsab etmi1tir. Bunun içindir ki Lo-ı 'ra Halkevinde sebile gözetlemesi ve müdafaası hucı:ııd~ üzerinde dursalar dah, 
Jerini, bir plfına bağlanan kara yol gelecek hafta Mecliste büt~e görü. güç olan bir arazi parçasıdır. Hal- v~rıddir ve ~aponl~r, Birmanya 
1arının imali yt:>Uar kanununun ~üliirlken orada vergilere dair layi. Londra, 20 (AA.) - Londra buıld ıbunun vasati 500 kilometre şıımal sahalarıle şant hududların.. 
bir an evvc.>l ç~kımasma miitevak- hada görü~ülec~ktir. ' H~_.kevind~ dün. yapılan merasim dah; garbında ve Ganj delıtasile d~ Çu~~~g ku

1 
vvetietirıin peşle. 

k'if bulunıduITTı c:hetle bu ~roj-enin Bundan bas1>a hükiimeıtçe fevka- muna.sebetıle Mıdd1esex Wande- şarki H:malaya dağlarının cenub rıne duşmuş oımakla buna karşı 
süratle Meclise sevkini temetm. lade kaz.ançiardan vergi alınması rers amatör klübü, Evi ziyaret e. versanları arasında bulunan saha muk!tazi tedbirleri zaten ittiha2 
etmelktedir.. . ~ak'kın~.a hazır!anan V:~ halen !\ıh~c- d:ceık olan ~por alemınin me~ur hem ovalıikıtır, hem de Ganj ve eylemiş bulunm~"tadıriar. 

Devlete a:d yavla1arı kıralıyan 

1 

lıs encumenlerınde mu.zakere ed ıl. sımalarının ıımzalarmı ltmalanna Brahma Potra nehirlerınin b~rer Bütün bu müliı.haalara davana. 
bazı ~i:rıseler ?ayvanlarım atla~ m:kte ol~n lay .hanın n:_ ~ekil ala - yar~yacak ?ıc:n bir h~~ı~~ defteri parçasıle ad.ata tabıi 0 araık mfuıi. rak biz, Japonların IDnd,sıan hu. 
ma.k ıstıyen _hak.tan arleta o_t1ı>kı- c:ıgı he.:ıuz ~elh ohnadtgında.n va. be?-~~e etmi,~. ~u .k~ubun ~utbdl lenmiştir. Bi.rmanya _ Hindistan dudunu tecavi.iız.le Assam vi ayeti. 
ve resumunu hat .. rlatır mahıyette rJdat butçesme bu hususta b r ra - ek~ .1939 da Turıkiyeyı z.ıyaret hududunda duracak Japon kuv- ni işgal etmelerinin, bu vııayetin 
fazla paralar almağa başlad•kla- kam k.onul~amlş~'.r. . . . etmı~ı.. .. . vetleri 900:1000 ıkilometrelik dağ. garb hududunu teşkil eden Ganj 
;.ından bu ha}e ~evdan vennc.>mek Ye'.'11 vand.a~ butçe~ımnA h ususı - İnıgılız ~rcul~r; .. T .ırkiye~e lıık bir araziyi gözetleme ve mü- delta51 şimali şar'ki kenaril<, aşağı 
u7ıe~e .umuı:ııı muvazene k~n~nu ye~erır:ıden hırı de fevkalade . hal - ~r~arıı:: .gelışmıesuu g~teren bır dafaa mecburiyetinde kalacaklar. Brahma Potraya kadar ilerlen.e. 
t>TO'l'("~lfle bır mad.de eklEnm·ştır. lerın hıtamn1 •. tal.rb eden mali yı1 fılmi ala~~ ile ~yre~ışlerd r. dır. Ganjın en şimalde.ki kolile leri!1in ve oAndan sonra Sovyct cep. 

Gazete ve A~€runUa tabında başında r_ner ıyetten kalkaca~ olan H~Lk:v·nı hergun yuzl~rce mek. Bralhma Potranın aşağı kısmına hesı hare.katına intizaren durma. 
kullanılacak .ka.g1d~.a;rla. me~eb b~zı vı:rgı zam.l.:ı.rı kanunları ıl e te- te_'!Jlı. zıy~l'et etmcktecifr· Evde ilerliyeceOt Japon kuvvetlednin larınm daha fazla mellıuz oldu. 
'k'~~lan fa~~ek uzere M~ar.:fce ~~n edıle.n varıd~tın. bu yıl norm~1 :ur'kıy~ın hay~ına . daır mı~nta- ise. hemv de ~"1llal kıanadları Hima.. ğunu tahmin etmekteyfa . 

.. ~tırıle<:ek kaıl?.ıdle.nn as-garı gum- butçeye ıthal edılmıyerek fevkala- zaman f hnler gostenlınektedır. laya dagla.rının cenub versanları.. Emckl· Ge l K D 
Londra 21 (A.A.) - M~eşal Gö dük resmine taıbi tutulması esası de milli müdafaa masraflarına kar - ı nera · · 

Mereş~I Göring bir 
nutuk söyledi 

l'inıg dün söyded:ği uzun bır nutuk t.l'IDUml müvazoene kanWlu proie.. şılık tutulmuş olma<ıdır. Bu varidat Fırtına 1an binlerce 
~. .. .Mman • işçilerinin daha ~nde bu sene de muhafaza ediL bütçede açılacak hususi bir fasla e V \Ti kı klı 
~uıyuk iedaıka.r1ıklara );.atlanması miş fakat geleceık yıl b u yardımın !kayd edilecektir. 
laııan gediğini, zafer kazanımcıya ' --------- Kanton 21 (A.A.) - Ç0k şitl 

det.ki bir fıırtına. Kouangtoung e. 
yaletinin şimalinde Sahc,1.·wa böl 
gesini tamamHe tahrib etm'ştir. 

kıadar daha çoık sıkıntılar geçirile- Sovyetle ~e göre harb Almanlar Kerç boğazına 
ceğini ve bu hartbin ALmanyanın d 
i~irdlği en çetin ham olduğunu v.ıziyeti var ılar 
IÖyle-miştir. Göring czafor ibizim. (Bqtarafı ı inci sayfada) (8aftarafı 1 inci sayfada) Bm1erce e\' y )'-almış, yüzlerce 

insan yaralanmıştır. dlr . d ......... ;.,.ı.ir. D' 
~·~· ri yapaırak düşnanın mukabil ta- lişmandan 149.206 esir almmı~ ----o·---

Ruslar, H .ırk ofta 
ilerliyoruz, diyor;ar 

Moskova 21 (AA.) - Timoçen
ko ordusu Harllrof cephesinde iler 
lemektedir. Almanların Harkofa 
12() kilometre cenub doğusund~ 
yaıntdan çevir.m~ .hareketi biç bir 
netice v rmemıştır 

G ne.:redilen Rus teb-
ta rıruilarının tarde -

hs trr.e~~d·r. K~rç 
oogu kısımda şıd

ar olmaktadır. 

lşga\ albndaki 
Fransada suikasdler 
LQ a 21 (A.A.) _ Vişiden 

b r d v:ine göre ;şgal a1tmdaki 
Fransada bir Alınan sübayı bom. 
b lE. öldüriL.mfr~ür. Bonıbay1 a
tan hrs bisikletle kaçmışlar ~ 
d 

L ll 'de, bir İngilız as -
rın ~ eri de saklaıdiklan için 

h r Fransı-z kadını ile b.i:r eı'kek 
kll?'şuna diz'ınıişlerdir. --o---

I<anadadaki· Fransız 
ko lsoloslukları 

kapahlıyor 
b ~a 21 (A.A.) ~v ~anada 
aşve:kıli Mackenzie-Kmg dun Ka

~adadaıki Vidhy 'konsoJDsl..uklarının 
a.pat • 1 ~ ni söj ie-

arruzlanru aık.im bırakmışlar ye ve 258 1allk, 1333 top ve hesabs :z 
ileri iharekcıtleri.ne devam etmiş- silah ve maı~me ele ~eçirilmiş. 
lerdir. tir. Bu kesimde 323 Sovyet uçağı 

Kahve ve çay inhisarma 
dair kanun dün kabul edildi 

İ2ıyum Barvenıloovo istika.met.in- tahrib edilmiştir. 
de Sovyct kıt'aları taar:-uza ge. Hatikof kes.minde düşmanın ye- (Baıtarafı 1 inci •ayfada ) 
ren .Allman kuvvetleriie çarpış.. ni hücumları püskürtülmüş ve 63 Layihamn 21 inci maci<lesi Sı,·as 
~ tank ile 36 uç-.ı- """'k ea·i.l·niştir meb'usu Naci Dem'ranın teklHı 
m1"'1 ardır. . c.ıın. .J"' • • ,.., 

'?" h F" bl" .. • ücrin€ tadılen ve diğer maddeler 
Kerç yarıma<Lasında Kerç şe rı ın te ıgı aynen kabul edilmiştir. 21 inci 

bölgesinde muharebeler devanı et.. H lsinlk ı 00· 1 
m'crtir. Do:rn·uJug-u anlcrşılan haber- e i, 20 (A.A.) - Fin a ı- maddc.>de yapı an tadile göre hiz_ 

;ı• 6' k ya 'tebliği : metten tekaüd maaşı tahsi.s: su re-
lere göre, 17 M.ııyısta CV\ elce ·ay-
ded, Jıcliği gibi 64 Ck!ğil, 73 A1nıan Kareli beırzahı: Haf ıf topçu fa_ tile ayrıldıkıtan sonra e\ ve1ce 
tayyaresi düşürülmüştür. . aliyeti olımuştur. Bilhassa b•r ba- .müstıahkicm bu.lundWdarı ıkuru-

18 Mayısta 43 Alınan tayyaresı raj ateşi düşmanm hareket erme me tekrar intisab edenlerin sun. 
düşürülmüştür. 17 Sovyet tayy:ı. sekte vurmuştur. d~ alakaları yeniden tesis edL 
res· ka~rıbdır. Luhi kesiminde düşmanm sa"ıaş lec~k di~~r ~i.zımetl<>~ tekaüdliik.. 

b faaliy.et1 hafiflemiştir. Dii~anın lerın.~ muessır olaca.dır. 
"Tutuşan bir ce e:ıınem,, zayıf mtt'kahil taarruzları piiskür- . Mütea.kıben kahve ve çayın ııı: 

MoSk.ova, 20 (A.A.) - Pravda tülebilm'iştfa'. Düşman kayıblara h_ı~r altına alınması ha~mda1n 
gazetesi harib muhabirınden bu- uğramıştır. Mavısın on beşinden layıharun muıv.a.~~ .. e~(!umenden 
gün buraya gel~ telgra.f.lar1a on sekizine ~adaı- olan müdrlet .ı:el~n maıdıde~.erı gm·~sulmüş ve 
şöyle denilımeiktedır: zarfrnıda duşman bu ~{esimde S:il- Javıhanın mu.zakeresı tam:ı.nJ~n-

Rus !kuvvetleri. Haır'kof cephe- dece ileri hatJ1arda- 1600 dC!l fazla mıştıır.. . .. .. ~ 
·nere dü~an mukaveın~tini kır- ölü verımistir A'\ını celsede Meclıs onumuzde-

sıd .. ıktan sonra, Alman _ 'lnt'alarını __ "'. · . . ki Paz.aııtesi E?lÜnü yen.i bütçe pro-
1 kt d - esinin müzakeresine geç;lm.ec:ine 

mütemacfüyen geri suırme e rr- yan ett1ırn1 haoer vermektedır. karar vemni~ ve Cuma gün'i toP-
l r Kuvvetler!nıizin ağır darbele-

1! Almanlar, uçaklarla deırtek.lemniş ıcımnak üere toplantıya son ibıra
~ · d" an batıya doğı u geri çe- tanlklk.Tila b•r mukab·;ı taarıruıza kılmışbr. 

ı-:ı~e, ~ d"vam ıediıytn". Har'kof geçm~~r. R~lar, 81 ta~ ,_t<ıh
kilmcge ;ıtla.nlan tJtuşan bir rib etmişler ve Rus hatları onunde VEFA T muharebe me). irıniştir. alevler içinıde bırakmı.ştsrd r. Bu 
cehennem halıne g ·~ . . dü _ tankilardan 51 t.anesi Sov)et tank. GümtlŞhane ağırceza rc's Emin 

Sov·yet tarlalarını çıgnııeıı ~ lıar.ınılll'l mü.rette:baıtı tar .. fmdan 
1 
A !!elin oğlu Nami Ay he:OO.z 

roamn yüzlerce savaş ar.aba~ ~- tahırib edilm1ştir. A1man taarıru. 1 19 Y!- nda olduğu ha ele müpt la 
gdkloc.d€ homurdanan b r:vo talı zunun Hk sıadmesi ile kır!; 1 şan o u u hastalıktan kurtulam ya -
man uçalkları merhamets.ıce - Rus tanıkları Almanların o k dar rak vef • e1miştl;r, Cenazes· bugün 
rib edilmektedir. . yakınına grl !:şierdk 'iti Alman Kadııköy Mühürdar, Rızapaşa c d 

Tank muharebesı uçakları mitralyöz ateşi açnııakıf.an d<'s nde 39 numaralı evden kal<l 

1 Yıil- reya borrıiba atmaktan sakınm k rı1arak İ<Jkele camilnd öğle na -
Mo.9kova, .2~ (A.A.) - Knı ha ~ndla kalrmıŞkırdır. Rus uç .k- mazı !kılm<lı'ktan sonra ebedi med. 

dız gazetesının :e~~ek m~d ~ lıan yedi Alman bomba uçağ n fe.n'ne götürii1ecektir. Ai t>sinC' bas 
blri Haııkoıf keeımın eb y~n. e,, du".,.;;,.;fü;lcrdir sa lığı e sabn tahammül dileriz. 

· are esı cer .. - ıl ..... ••• :. • 

ltalyanlara göre 
(&,tarafı 1 inci aayfada) 

Kıyasıya para 
harc1 yanlar rekatın bundan sonraki inkişaüm 

temin edecek olan üsleri eline ge-
çirnnek suretıle dikkate şayan bir (8attarafı 1 inci aayfad•) 
muvafiakıyeıt kazanmıştır. tanbulun bit: tarafında 3 sene e T. 

Kerı~te o1duğu gi:bi Harkof bö1- vel ı 500-lOOO lira değerinde o lu 
arsa ların tim.eli 20-2; bin füeya 

gelerinde de bol.cşevı.kler muvaf- yU'ksıeldiğini ve bunları alanlar da 
man ha~b ma.kinesinın şark cep- olduğunu işi.tiyonız. 
fakıyetsizUğe uğramışlardır. AL Bu şekilde kıyasıya para harcı , 
hcsiınde henıüz harekete geçl'!'edi- 1 yan ar kimlerdir, adedkri kaçtır} 
ğ' düşünülecek olursa bu muvaL Bilem.eyiz; Son~ ltanun müsa.ıd esi 
fakiy.etsiz'lilklerin vahameil daha jçinde fevltaladc k.ızançlar elde e. 
kolaylıtkla anlaşıılıır. denler hakkın.da dıı bh şey dene • 

Popolo di Roma netice o1arak m-ez. Fakat. ınl.em.leketin bugünkü 
~yle demektedir: vaziyeti .içinde bu gibi adamların 
Bolşevik ordusuna ~{arşı hazır- kazançlarından fedakarlık ~derek, 

la.nan büyük taarnı:zla alakalan umumi sıkıntının hafiflemesine mi.. 
olmaıan ve münferİd bırer hadise ni olmaları lazımdır. Çünkü, berke! 
olan Kerç ve Harkof muharebele- meml ket içi;ı azami ft"daldirlık 
ri bolışcvikleri ne kadar karab'1'k yapar4ten, be:rı tarafta böyle hu • 
bir akıbetin beklediğini göster-1 dud1!'1.rz. ~aza~çl'!ra Y~ verilem~ 
mektedir. Bolşevizm ıçin ihesab B.unun ıçın, l\ü1kumet bır ~nun la -
verme saati yakındır. yı~a~ı ha~ırlayarak: Mechs~ ~vlı:et-

___ ,0 mışhr. Pıyasada b•lhassa gryım eş. 

Bulgaristanda m ühim 
bir komünist şebekesi 

meydana çıkarıldı 

yası üzerinde görülen kıyasıya para 
harcayıı:ıın öniine g~mek iç' n de en 
iyi çare, hiç değilse bütün lüks eş. 
ya imalini menetmektir, kanaatin . 
deyim.» 

Safya, 20 (A.A) - Buıgar polisi meydana çıkarmı.şt r. Şimdiye ka. 
mühim bir komünist şebekesini dar 100 k~i tev'kif edilmiştir. 

Bu akşam SARAY Sinemasında"' 
Mevsimin en ~ayanı h ret ve ıor'jinal filmi 

ŞEYTAN DOKTOR 
BAŞLIYOR: llaı Rollerde: 

ROEERT YOUNG - FLORENCE RICE 
Kara. aih:r.bazl.ı~ - A~k. Hayat ve İpnotizma _ katan! klnr şeytanı 

kundır} g bı meraklı ve esrarengiz sahn Jerl dolu bir flım . .. 
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Suikasd davasının duruşma safhası bitti ... SÔ'DIEB BARK~ 

YERLi MALLAR 
(Ba~tarafı 4/1 de) 

yetin de bundan ileri gddiğıini bil. 
d.mniştir. 

Vak'adan az evYel 

İnfHakın şiddetinden Papen ile kim orduğımıu tesıbite medar olacak 
refikasl! bulunıduık.ları ncılh.tada düş çıkmaması lkeyfiyetıne fe.zlla .dikkat 
müışler, o sırada Çankayaya doğru olunımuştıur. Vak'a yerinde, §ahııın 
motooilkletlerıine rak-ibcn çıkmaık.. hıerhan.gi bir vesikanın buhınrnayışı 
ta o1an ve İtallıyan :.efarethanes~ haıtta tabancanın ·ll'Uma.rasının diahi 

Muhterem haıkiıml~r.. kapısı onüpde bulun.an Hariciyıe yok edihniş olm::ısı bu kanaatin bi
Şimdi va.k'adan az evvel hadise Vekaleti evrak tevzi memuru A-1 mahsus vuıtıaJatla evve'lce ortadan 

mahallindeki manzaranuı ne oldu- dil Kanımaız motöründen fırhya. rer bürhaıntdır. 
ğuna bir göz aıtalım: rak tarla y-0lunda yüriimek.te olan Bütün bunlara ve mevcud mü.ş • 

Vaıkit sabah~n onudur. Şehre ına.. iki Fransız ımemur da yere ka- küllere rağrmen muhterem hilimle. 
zaran hemen daima çok sakin olan panmışlar ve 369 numaralı Semih rim hadisenin ertesi günü failin hü. 
bu muıhit, o günü sabahı..-ı o saatte apaırtımanıının hizasn.nda bulooan viyetini tayin ve tesıbit imkan dai. 
de mutad te.nıhalı.ğını ve sükUneti- genç 'bayan.lar Jse bacaklarından 1 :rıesine girmiş bulunuyordu. Muhte • 
ni muhafaza etmektedir. haBifGe yaralaırıarak yolun karşı lif sahalar üzerinde yapılan incele. 

Saat ona doğru büyük elçi re.fi- tarafına ıkqş:muşlaııdır. 1 meler neticesind-e T oros .otelinin 9 
kası, sefarethanedeki bürosuna Adil K.aırmıaz derhal yerinden t numanalı ıodasında ı Şubat J 942 
gittrneık üzere ikametgahından çı. kallc-ıp duman perdesi içine gire-ı tarihinıdenberi ikamet eden ve gel. 
karaık inifilaıkın vukubulduğu a~ reık büyülk :ıçi ile r~fi~asını~ yar-

1 

diği sırada d-oldurduğu beyanname. 
fal•t yaya kaldırımını takiben Em.. dımlanna şıtab etımıştır. Soı tara- d"e lınan!bul Hutkuk Fakültesi tale _ 
niyet meydanı istikaım€tinde yü. fı. üzel"ine vaki düı;ımesi neticesin- h~indıen olduğunu yazan Ömer 
rürmekıte ve ayni kaldırım üzerin- de d'iz !kapağından hafifGe müıte- Tok.ad adındaki bir ışahsın hadise 
de karışı tarafından Mefharet ve essir 01.aın Papen sağ ve salim o. gününd~n itıbaren otelle heıııabını 
B"güm isimlerinde iki genç bayan !arak ref.'lkas~le _birh~te sefaret.! kesmediği halde otele avdet etme. 
da Kavakltdereye doğru gimı.ek.. haneye g:d 21bılm!şlertlır. diği tes'bit edilmiş vaık' a yerinde el
tedirler. Sırası gelmi,ciken burada vak'a de edilen paJbo, e~bise, Şdpka; göm 

Bu i'ki genlÇ bayanı takiben, ku- mahalli'!~e faile aid olm_ak üzere ı lek ve kravat parc;alarile iskarpin -
cağında k11rmrzı örtü ile sarılan ele geGırılen eser ve delıller ara. lerin otel müstaıhdeminine gö.steril. 
bir bohça taşıyan şahıs öne eğil. sı.nda hüviyetini ~a~n ve ~eşıhise rmesi ve bunlar t~raf.ından da bu 
miş bir şahıs ağır adunfarla ayni yarayan herhanıgı bır vcsıkanın parçaların müşterılerı ÖmıeTe a -
:stilkamette yoluna devam etmek- bul.u~mad:ğma ve infilakm büyük l diyeıtinin ?iid~rilmesi sul'Otire ılk 
tedir. e1çının mutaleasına uygun olarak anda hüvıyerı meçhul kalmış olan 

O esnada istasym1dan almış ol- arlkada vukua geldiğini mü:tehas- şalhsın Ömer T oıkad olduğu tezahür 
duğu bir yolcuyu Kavaklıdere o- sı$lar tarafından da ıfade ed;lmek- eylemıiştir. 
tirlbüs durak yerine bırakmak ve te olduğuna k 1s.aca işaret edelim. Öıner Tokad 
gene şoför Fahri Uçar idaresinde- Maddi defüler l b l H k k F k h d 
loi. 1208 sayılı taksi olxlmobil. bu stan u u u a ün:eein -en 
civardan geçmekıte, Fransız sefa- FHbakika büyük elç.iniın, arka • verilen oev.a.bda h•.ı isimd·e h:ir şah -
rethanesi memurlarından Margrit sın.d·an gelen biır tazy•ik ile öne ve sın 1940 senesinde Yugo!tlav tebaa. 
ille arkadaşı İta1yan sefarethanesi- il sol taraf iliıerine döndüğünü ifadle sı olarak faıkükeye kaydedildiğin i n 
nin bahçe duvarını takiben Çan~ etmiş olması, kalk~ıklan &.mra şe. bildirilmesi ve İstanbul zabıtaııınca 
kaya istiıkametinde yürümektedir - hir iıs>tikametıine doğru k<>~r-dk teh. ecanib kayıdları üzerinde yapılan 
~r. Ku.cağ1nda kırımıııı beze sarılı likeli mahalden UıZaklaşması ve t.eh tetkikat so.n~n-da ~-~r ~ o-'k.adın 9 / 
biT cismi götü.ıımekte olan şaıhıs, j likeye maruz kal.an ibir k~ım'3en.İı"l 6/ 941

1
• ba~~~ı~de ta?ııyet~mıze. ka -

infilıruk noktasından çnk aşağıda insiyaıki olara·k mu;.lıı.ka aksi isıtika- 1 b~I. e~ı · t?!' gmın tey•d eda1rnes ı . .de 
şofıör Fahri tarafından görülmüş 'ı m.eııte harelkıet etmesinin zaruri ve lbızı tab.ııyet doı.ya_sının ~tı\1kme 
ve şahsın şeklıi, şapka, pa~to, pan~ mantıki bulunmaıt!, kezal·jı, .mfılak sevkem:1~ ve ~m. tet.~: k .'.ot:c grafının 
tal-on ve iskarıpinıleri.nin renıgı et- anında betihava olan şah13.a aııd ol • ele geçır~lm~sı nı nıu'.11k~n k.ılm~kla 
rafile billıd.irilrn•iştir. . 1 meJk ützeııe eılde edilen uzvi parça- 1 b~raber 1z:rıttrde Hılmıy-e ış~~~e 

Bu aratla Fon Papen ile refikası lard!an sağ bacağı ı_teh.ir istikametin- bı.r halas.ı 1te . H~u11 "! emenıc:. ıs 
yavaş yavaş 369 numaralı apartı- 1 de sıaığ taraftaki bahçe içe1risin.de vıe ~mde hır .e~ıştes_ı. oklug~ tayine 
mana dQ[oru yaıklaşmaktadırlar. eo1 bacağının i&e ıt0l tarafta kc.lıc!L - ı luzmet et~tır. Bozlece bı.r taraftan 
Genç byanl•r önünde yürümekte 1 rım üzerinde görül'm.esi, taarruz e- 1 elde .. e~ılen A f~t~gta~ının ~vvelce 
ve i'ki Fransıız memuru da sağ ta- ! dillecdc J}ıahııila cepheden ziyade ar~ 1 kendısının eşkalını tanf etmış olan 
ratltaki kaldırınnia ve daha ileride ' kadaın taarruz edildiği takdirıcle mu. k.imselere gösterilerek onlar tara -
olrltr'lclan için buın1ardan hiç birisi vaffalciyeıt ihlimalinh f.az:la bulun.. , f'.ndan ~a rnütt~fıkan t-~~ edi~~
bu şahsı gö.mnemdşlerdir. mas! gibi vesait $CbeMl"r, miitehas.. sı ~a!esınde Asuı~asd faıl nı~A huvı_-

İ~te, had.4se mahalhnde infilaka aıs1arca fiiTm arkada vukua geldi • yetim tam, ~amıl ve en ~wat ı bır 
tırkadıdüm eden ve intilaktan he-j ğini temfo eden maddi dı>lihler ofa_ suretıbe tes?ıt ederken ~ı~er taraf_ 
men bir ilki dakika önceki tablosu ralk gösııerilımi~tir. tan da lıımıııde yapılıan rstıcvablarla 
bundan ibaret bulunmak.tad•r. Her ne kadar hadiseye ta.ka.ddüm 

1 
Ömerin lstanbuldaki muhitini ve 

Çdk g~oo Fransız sefaret eden ıııralarda ve hadi~e anında bu arada en .yakın ar'lca_.daşı ve dos.. 
memur lan, İtal'Yan sefarethanesL vaik' a yerinde bulunan lcimeeılıerin tu ve hemşerisi bulun~.n T ıb F alcül
nin ki)şesine vanrlaı:ic.en ıbüyük münakaşaya yeır vermiyecek dae-1 tiesi tıal.e'besinıden A'bdurrah~a~ ~~y 
elçi ile refikasının 369 numaralı oed'e lkat'i sa't'ih ve itimadıa şayan mani .ve onu~w açık ve ııaımı~.ıw ıtı ~ 
aparhma~ı~ kapı~ına .. gide~ yolun l şehad·edeıri suç failinin vücudünün 1 ııa.flanle de dıger maznunları ogren. 
biraz iler.ısınde goıırm.ı.şlerdir. Az ön ve yuilcarı kısmında el:.Ode bC"Lde l mış bulunuJ11Qrduk. 
evıvel y<il ü~rinde olan 1208 sa. sarılı bir cisim olduğu halde şe - Maznunların ıahsiyetlerl 
yılı taksi ise arıtıik gömen kayiool- h.irdeın Çankaya istikametin~ doğru Şimdi müsaade buyurumanız 
mlll$tur. yürüdüğünü ve infili\ktn büyüık el ~ maznunların şahsiyetleri ilırerin-cje 
. Biraz sonıra Fransız. memurları çinir:ı arlk.uır.da d.eğil, bilaki-ıı ö - , dural:m: Ömer Haki ov iç Biıs.iç, as. 
lıta~yan sefarethanesınin bahçe nünde vi'kua geldiğini. ve keındie.i - ' loıı Yugoslavyantn Üsıküb vilayetti.. 
duvar~nı g~erek F~ans.ı.z sefaret. ! o.in dü;tüğü nok!a>:ı bidayet.en ~a... 1 ne bağlı Gcylan ka~asıntn Dobri • 
hanesme gıden kest~rme tarla yo. hall~en tıesbit ".'~ .. ıne eyiemderıle 1 çam köyündendir. Üsıkübde öğrıet -
luna sapmışlarıdır. . . buna nazaran duşuş noıkıulf'ıın Y"U- i men Halid-in oğlu oluıp 1917 do ,. 

Bu esnada Fon P~p~n ıle :efı. j kaırıda 369 numaralı ap~lmıan me: ı ğumludur. Daha C.\ııkiibde iken ko. 
kası Kava·kılıderc ısıtıkametınde 1 halini..n hemen hıizaııında ve i.nfiliılt. ı müni9t partisine dahıl olarak bu teş 
yıürümelate ol~n _ı~en.ç bayanlarıla metlkerirıin ise ,Mil' ietikametinde kil.iıtın meneublarile sıkı bir temas 
müteakıtben faıl ıle de k~·rşılaş_a- a,a.ğıda v-e 18 metıre ınenfe.Oe veya· Ye rnüna~t teeis eryılemi"tir. Bu 
raık yollanma devam etımişle1ır. a9 fa?t kaldırım üstünde bdunflloHl I mtiıit iç.eriısıinde nafiz bir ,eleman 
Karşılaşmayı müteakıb ~1~ .~r- ile anlaşıbnakta ve bin.netice gÖf - olarak tanılan V'4!' o tarıı"hlerde Üa -
hal geri dönmüş ve şehlr 1.stı .a- güye dayana.n müsbet şehadeflodıe küb vükeeık ticaret me'k.tdbi talelhe.. 

:.....J b'"yü!k. 1 · · takıb ıle ~ metm".ıe U v e çıyı . tekın•ik tıayinler a?'llsında mübayerıd sinden bulunan Melahat Moçİç a. 
beraber hazıı1ıgmı da ıkmale ça. mevcud buluınmak.ta ise de ıkaına dınd.a Bosnalı bir kızla tımışmış .ve 
lışmıştır. Bu srrada, fail Kavaklı. teşebbüs edilen euikudin mıevzuu hu kızın teJkinleri ve tesiri altnda 
dereye doğru ilerlemekte ~l~.n ve hedlefi niih'lyel a.nlasılınış olma-1 kaiarak kendisini tamİımile komü -
genç bayanlarla şehre dottı-,u yuru- sına göre infilaki.n hedefin önünde j nistlik aı1cidıesine ve t~yüH.'erinıe 
rnek.te olan Papen ve refıkasının veya arkasında vuku buMuğu yo - k.aptınnı-ştlT. 
aı1k.alnrımdadır. j hında il~n sürülen Hkir ve kene~ - ı Oslküb.de liıse tahsilini ikmıal ~t -

Kısa an içinde Yerin telifine çalışılmasında ameli mematine rağmen para ile tedarik 
t~te b k .. d , hıs lku bitr fyda ve netice i.izerinde dıe te. ettiği bir şehadetnameyi ham iten 
':! .J ub lı:sa ..ı a~ ıçmınadedo;eayi at"Ş- sLrİ görühnemi~ ''e bu noktay::\ sa- 2/ 10/ 940 tarihmde Türkiyeve ge-

c:ıgınua u unuu"'u · "' • _ A _ ·ı_ "f di1 · ,,... d 1 · L ld ı m. · , ·· teakıbeııı son derece dece temaısna •ıdı a e nı ı ..... ır. terek kısa bir mjjd et stan_ou a 
ıe ış \ e nuı F 'l' h.. ' ti 1 1 L 1 · h 1 H riddetli olarak vukua gelen infilak aı ın uvıye 1 ka d11dan sonra ~ı~e a ası a. 
esnasında d.a Jtendisi bP.rhava oL. Şu mannatımızdan da kolaylı~1a timenin ~anına g'.trnı~ ::~. 18/ 11/ 
rnu., ve infilak sahasını 'kesif bir an1aşılmaktadır ki: icabında f~ıle ?4~ tar~ın<le ~.zmır vahlıgıne hır 
duman perdesi kaplamış, havaya haya:ı ?de feid~ ettırecek .. olan iş -ı ı~.ıd-a A ıl~. ı;ıuracaatte ?ulu~rak 
uçan .şaıhısıırı vücud ik an bu had'ise ~n ınce teferruallna lca. Turlk tabııyeıı:lne ,kabul ecMmeeı ta. 

nüz Yugoslav tebaası iken Hukuk 
Fakül'tesi·ne kaydedilmiştir. Vaki 
müracaa.ti üzerine 131 2 sayılı kamım 
hi.i.küan:teTin.e göre 9/6/94 l tarnhıin_ 
de tabilyetimize kabul edibniş ve 
bila'hare Tdk:ad soy adını almış 
olan Ömer, zayıf ru:hlu, ciğerlıerin
d!en hasta bir insandır. Komünıiz • 
me bağlı bulunıması d\olayııılle ona 
muha'lif rejimlere .aleyhtar ve hat
ta dü.şmandır. 

İkinciki.nun ayında 
İşte böyıle biT haleti ruhiye ile 

ve tam bir komünist olarak yur. 
dUımuza gelmiş bulunan Ömer, bir 
aralık İstarrbulda Vefada balta 
fabrikasınıcla bir itki ~n işçi, mü
teaikı'ben SiI1kecide Trakya otelin. 
de kısa bir ımüdıdet katib, Yediku
lede bir deri fabrikasında ve daha 
sonra bir mensucat fabrikasıooa 
amele ve nihayet Merean maliyf' 
tahsiıl şubesinde memur olara1t ça. 
hışmı~ ve ıbu sene 2 ind kanuıı ;ı _ 
yının ibk h1ftasında bu vazifeden 
istifaen ayrı1ffi41;ır. 
Yugoslıwyanm i~al altına gir. 

mesinden, uğradığı felaketten 
mUZit:ı.-ib ve meyu• ıolan Ömerdf' 
bu 1ıtJtıra-b ve yıeis int~am hisleri
ni belirtm;sıti. 

Abdürrahman 

PAZARLARI 
Müessesesi Müdürlüğünden: 

Mü~e ait 1elefon numaraılıınoııliln bir kısmı henuz telefon 
tıehberine geçirilmemiş, ba.nlan da detişmlş olıliutıınd.an hllıurnsuı: mu. 
ha.berelere sebebiyet verilmemek iizeır.e metiııez ve mağaza.larıınıza. a.ld 
aşıtilllaki oımıara.la.rın oo~ edllmesi rica okmlll'. 

Müessese müdürlüğü 
Müessese müdür mua't'hıliti 
Miişa.vl.rfilc 

Müessese mulıaaebeclllli 
~lııotk müfettişlik. fe muhastıbe 

ser'"fbl 
Murakıbwk 

Yazı işleri, zaıt işleri &efli*-leri 
İda..re Mıecliısd t>d11BI 
Müfettişlik 

Pamuklu servisi şefi.iti 
P11mılklu ciplik n beıl ~ 

Muameü.l senisleri 

l l' ünilii servisi şdlil l 
Yilirtü (İplik ve Wınaııı ~t 

serıviBlerl 

Toptan mağa'AlL.oı;ı 

B.ı.hçe1capı pera.kıende 

Be-yoklu • 
Kaaı.k.öy ,, 

• 
• 

» 

Z238t 
22814 

) 

> 20960 

Z3505 

2H71 

• Z1639 
ı26-&6 

ıısn 

ıD950 

2l639 

H151 
!051'7 
4'108'? 

Albdürra.hman Abbasoviç: Üıı -
kübde orta ihalli bir ailenin QOCU-ı 
.ğudur. 1917 tarih inde Üskübün lllJ•••••••••••••• •••••••mmm' 
Karadağ maıhaıllesinde d~ğmuş, f"11SIR LİMANLARINDA BULUNAN 

MALLAR HAKKINDA 
ITHALATCI VE lHRACATCI BiRLiKLERİ 

UMUMi KATiPL~GİNDEN: 
Meml-cıketim ize ithal olunmak üzere Mısır timanlarında bulunan 

malların süratle memlekete ithali Yolunda alınan tedbirler dolayı. 
sik, • birlrklerimiz azası olsun olımaşın - biitün alakadarların aşa. 
ğıda göı,ıterilen hususları en geç 25 / 5/ 942 tarihli Pazartesi gü
nü umıumi katibliğimiz bürosuna tahriren bildirmeleri ehemmiyet. 
le rioa olunur. 

1 - Satıcının adı 
2 Tediye ıekll 
3 Malın cinsi, m.iktan ve mübayaa kıymetı 
4 Malın hangi Mısır limanında bulunduğu 

ilik, orta ve lise tahsillerini Uskü:b
de ya-pmıt;ıtır. TürkÇ€'ye iyi vakıf 
olduğu gi:bi rusçaya da ça.iışrmştır. 
Liseye girdiği sene 12 Sırb tale
besmin komünisni.kle i1gili bazı 
ıfaa.Hy.gt;lerde lbulunımalan dolayı
sile ıneıkıteıbden ııoovulıınaları A'b
durnııhımanda kıomlinizme karşı 
ilk aliııkayı uyandınnı.ştır. L~enin j 
ikincı sınıfında i:ken aslı Hırvat 
olan A.nn.a isminde koonünist mef. ı 
ıklı.reli bir kızla tanışmış ve daha 
mekteb sLrala.rında komünizmin 
bütün a:kiıdeleri.n.i kendisine ideal 1 
edinrn!~tir. İllk sıralarda araların- , 
da arkadaşlık şeıklinde başlıyan 
münasebet çok geçmeden kuvvetli ı 
bir sevıgiye yerini terketmişt ir. ı 

Bir aralık Aıbdurrahman Anna ile · '~~---•••••••••••••••••••••••~ 
havatını bir'l~irmek ve onunla ( "\ 
evienmek istemişse de dindar ve •a i y' A T ıki O LA _.,\ 1 
eski göreneklere bağlı bulunan - -' 
müteassıb aile muhiti buna muva
faıkat göstermeyince Annadan u
zalkla~mak içrn mem~ekelıni terk 
ve yüksek tahsiline Türlüyede <le
va.m eylemek kararını vererek 18 
Ağustos 938 ta.rilh.inde İstanbula 
ge1mi.ş ve Aınnanın arzusu vcçhile 
Tıb FakiHtesine Yug.oslavya teba
ası olaralk giıım.iştir. Halen bu fa
kü lten~n 4 üncü sınılında 2894 nu
marada lkayıdlı talebe bulunmak
tadır. 

Meşhur ıtıiziyonist profesör 
ZATİ SUNGUR 

Beyoğlunda «SES, sinema ve ti yat. 
rosunda her akşam yeni numarala_ 
rından müteşekkil zengin progra • 

mına devam edecektir. 

ZAYİ - Eııenk.öy nabiyes•nd-en aldı. 

ğım 668 No. h Ma.>"lS, Hulran ekmek 
ıoarnem.ı zayi ettim. 

Emekli yüzbaşı 
Şevk~L Baştujl 

YugOOl·aıvyanı.n işgaline kadar Matbuat Teknisyenleri Birliğinin 
ailesi tarafından kendisine her ay 

F RE 1~ ü 1 
ve 

Belsogukluğu 
aa tutıılmaınıık içiu 

EN h1 tı.Aç: 

Protejindir. 

r,-ZAYI tNAHTARLAR 
19 l\la.yıs 912 tar.ihlnde Şişli ile 

l'anmaıkkaıpı arasıımıa. bir ~lalkaya 

batlı üç anahtar «l.l·bedllmlşUr. 

Gulan, Şlşlid.e Hıı.lii.ski.r Gaıl cad. 

deıstnde 329 numa.ra.lı Ya.yla. silUıa. 

30 ıı·ralıık ~r yardımda bulunul- senelik kongresi •ı.n noflSI sahibi Uasan Y•kumaz':ı tes. 
muştur. İstaıntbula geldik.ten sonra Tüı1t Matbuat Tekınlsyen1eri Blrll. üm ettiği ta.kclirdıe memnun edile. 
Albdurralhman haftada veya on tinden= • 

el,.. "'-'Ilı~----- oellıUr. günde bir Annadan muntazaman sen ..... kongremiz 24/5/1942 Paur ---------------
me'ktulblar alımıştır. Babası üvey günü saat 13 d~ Eminönü Ila.lk.e-vi sa.. 
bulooa:n ve ailesini geçindirmek kmuncb ya.pılacatından lklncı bir top_ 
içiın hususi dersler vermek sure- La.nhya. maJıa.I vermeme« için bötü.1 a_ 
tile ha~atını kazanma~a mecbur zıa.nm fıeşrituerini ehemmiyetle rica. e. 
kalan ıbir taraftan da USküb Ede- deriz, 
biyat Fakültesine devam eden An~ Rwınaımel müzakerat: 
na bu meıktublarında fakiittedekı ı - Bir senelik bili.n~onım telkikl ile 
loomiinist cereyanlarına karıştığı- idare heyeti faaliyet rapc>ru. 
nı anla-tırnakta ıve ko«nü.ni:lJl1ie mÜ- ı 2 - idue heyetilı:ıjn ibrası. 
tea11ilk olımaık üzere okuduğu eser- t 3 -- YSJi idare heyeti seçimi. 
ler hakkımda roaiUınatl ven!rek Ab 1' ·············k·······~············:d·····l·~··t•••••b··~· 
durralhımaaı ü7..erincle telkinler a~tında aldıgım ve ı ea ıs ır 

a:prnakta idi. ı ıoomünist lhüviyetini a_ldığın~ an. 

DE RM OJEN 
YANIK, CATLAK. EKZEl\lA ve 

CİLD YARALARINA fevkalade iyi 
cellr. Derinin tazelenmesine ve 

7enllenmeslne hizmet eder. 

ECZA1'EDE BULUNUR. 

y Abdurraıh:rnanın ifadesinden Yu lnmal.~tayız. Vaki ~.a~ebıne ~~.nae~ı 
g-OSlavıyada belli başlı olmak üze- 24. Nısan l!l39 ~arırıınde ta bııyetı . 
re faşi~ v.e .kntnünizan cereyan. mı.ze kabu.l ed:len ve Sayumm 
1arının hilı'küm sürdüğünü, hoı.tta 1 soyadım alan Abdur:-ahman 12 
bu cereyanların mekteıbl~re lra. Haziran 1939 inrihinde iakültede-

1 k . b' ik · t•h ıa~ın e~dik ·----·-······································· dar sirayet ettiğini böy e bir mu . ·: ır ~ ısım ıi?., ı aı; • ·.' v .. - Son P~ta Matbauı: 
hit içinde yetişen ve komünimne ten sonr~ Ü.tilm~.e gıdcren: 19 gun 
aid birçolG ık·itablar karıştıran_ Ab- ·kahnı~ ve .bu muddet zadında sık ~evb'at Müdürü: Cimd Dabaa 

... 


