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-

GENÇLİGi f 

yetiştirme 
politikamız· 
da bir nokta 

Lf.BYJA'iDA 

ingilizler' 
bir kale
yi aldılar 

Amerika 
Finlandiga'ga 

neden harp 
ilan etmedi? 

Her noktada bir ,ve be
raber olan Türk milli
yc-to;iliği sadece bir t• 
felı.kür noktasında ince 
bir ayrılıin döfÜyor- An,. 

cak ve muhakkd: ki bıı.f" 
ta Maarif Vekili olduğu 
halde milli maarifimiz 
bu ince nokla üzerinde 
birle§tirki 'l'e muvaffak 
bir ıı• yret 111.rfı içinde
dir. 

ETEM iZZET BENiCE ! 
Anlraraılan: 

Ma&rif Velı:i~ Rilyül:: !\-fil· 
let Meclb,.lııdeki ckmA>d milti maa
rif pelitH;.amı.za güveıtim!r.i sağl11· 
mıık balcmu11kuı gurur vuieJdir. 
bıulap me-.ıı.ü tk1idarmın, Ata. 

türk dili >le, ldiliiir hayatmm. ;,,,'İ.ıı 
te-<ı.bıit etrigi ilk hedef rudnr: 

- Muasır uıG'leııiyetisı üs.tüne 
yiilısclmek .. 

lı-temleket ~fği mudf !.Ws· 
lerimiz.:isı \'llrla .iıçiııd<> b\I ıaye ye
lund.a büyük me•ııieler kazaı:· 
nı~tır. Geç:ıtiş ikı bu..,"linti öl~ıni
ye -.e ~-aslaııdmnıya: imkan ol· 
maa.tı kadar cek>..'<'iliı> Yerimi ı 
ile bur;iiLün uwluı.ı:ı:ah:laYını iilç
nıek .ıe o ka.tJK- imlul- ed,a.,ai;._ 

tır. 

Tiil"k Ç6<!Upuun pıil&lıet füm
leri:n her şu.beoiouie, her tıiiriü kıl 
ve te-lm"..k -b~ıle nıwıı;ır aıede
nlydin cmrettij:i <>Jcwıluk ..,,-i
yesi.ıw!eıı. d.tlı.a 1.§Xğıda bulımd:•ğ"U 
asla iddfa cru!emcz. Yetışenl<:Ji,. 

miıı. muhakku loi, iyi yetltj.i.~or· 
lıır, i:rl dereceler ıhrorl.r, 'l'ürlıi
yede lbe tahsilini bôtirip Alman, 
FtaL<ın, İngfüz, İtalyan Ü~ver
ıilicleıriııde lririneiilk .m. ırvnı;le
rinı.iz varrur. 

tl':ciin-tümü:r sayıca.dır. Bımu da 
zaman ve inı.kiıııbu· düuııine k.o
yacalııta-. AncK, lı<z tek aaılcta ü
zerinde du rıruık istiyoruz. O ıla, 

Türlr. ges-cinm tefekkür J.ıımuru· 
ılur. Her Tiirlı. anadan nW!ıiıyatçi 
ve vatansever d<>ğar. lılı:mm. yük
stıkli!inıkedi !>ütün seçme varlı.k
J.ara salı.iptir. ÜU'1'ttn aksi tek mi
ıal ile isbat edilemez.. Hiç okıııııa· 
nıış yumamı' Türk ~ 
dahi bu lıiiy-lfAlir. Ve •Mehmet
çik, bu abidedir. Ruhan bu. var
hklara sahip oluak doğaa ve bilgi 
yolu He de fikir ..,vlycsiııde mil
liyelçilii:>i en yüksek olgunluğuna 
ul"itı:ran Türk gençliği üzerinde 
" halde aynca bu bakımdan meş· 
gul t>lm:ıyı icap ettiren bir nokta 
kalır mı?. İHı. bakışta böyle bir 
ihtiyaç mevruu yoktur. İrsi ve 
ki.~bi Türk millicisi ve vata116e
veri yeıişcn bir genç üuıiııdc ne 
m~·ne mfına lralmn.UM!ıın meş

gul olnınyı ieaıı ctlirecek lıiçbir 
sebep kalmaz, blmam:ak e"rek
tir. 

• 
Yeni 'tanklar 
mulıare be g e 
sokuldu 

Kum , fırtına.-
1 art ndan iki 

' 
taraf birbirini .. . 
goremıyor 

Loııdra 4 (A.A.) - Uby.:;da. 
mi'ıvercileıf,n sızdı~ m;zyn 'tula· 
lan ıb~ltıl".l!ar.J etrafında mllh> 
rebc elan şiddetle cereyan ~ 
teıfu. G"nttal B~ iJ>:rlı: taraiın· 

(Devamı 3 üııc'.l ~) 

ÇA ve 

Mümessiller üç 
Balkan memle
ketine harp ili
n ı n ı ittifakla 

kabul etti 
Londra • {AA)- B.B.C. -~ 

rikan meclisi 5 e ka.r.s;ı a;o rey.le 
'.Blllgaııis~n, Rıemanya ve Maı:a
:ıfoiıtaıu. h.aııp ilaN kaıran.na m. 
bul eıtınişUr. 
FİNILMIDİYAYA HAR!' tLAN 

EDiLMıElDİ 
St.oıdıA>.lm • (A.A.) - Bwleşilt 

.Amerikanın M:oeaı:<iıstaııa, B~ 
rotana ~ Roınanyaya harp ilanı 
bai<ıkmda: ınitt;rJealırr yürüten 1s-

eı:ıttamı s tllr"3 Sal>i!-) 

KAHVE 
, ~. ' ~ ' - . 

' ' .. . .. "' ~ -· . ' .. . ~ " . 

Şeffaf it.ağıt ve kar-. 
ton paketler 

içinde satılacak! 
Yeni teşkilatın kadrosu hu 
sabah şehrimize tebliğ edildi 
Bayilere mavahkat tezke- 1 

reler verilerek .atl§lar bir 
müddet şimdiki gibi 

devam edecek 

E!Jeı<ın.de çay ve kail-.~ ııu.Ju
nanlann İr.!!tisarlar İda;resir.e be
yanname verme müddeti bi!mi;;- ı 

tir. Bu saibofu aldığıımız ma.Jum.'.lıta 
göre İıııhisa>:lar İoores> ş1ndilik 
daha bir m5ddet ;.ç;n sa.tııjın şim
dl1ti şe.kıi:lde yapı}masnıa karar 
vernıi§tir. Yani bızyanname v•er
m'ş olanlara muvn.kka<t satı.ş tez
kıerelı>ri verilecek, bunlar dük
kiıı:ı-larında 1ıalka satış y.apacak
lardu. 

BiN YERiNE 

iki bin 
uçakla 
hücum 

İlk tecrübe
ler çok iyi ne· 

• tice vermış 
Almanya'ya f 
akınların da
ha şiddetli 
olacagı bil-

diriliyor 
Ldıfn, ( (A.A.)- cRB.C.• 

ı:...-lzadaki plibiyetıtarların 

l>ey .... tıını iıııt" JtQ<!eıt im.- Wll• 

babiı: Almavşaya akmlan,. 
daha artaeapm öihfumekte
dir. Ba ıu>ı.halıir diyor lıı!c «Ko· 
ı_,. ile F.-.. y~pıl,... bü
yiUı; :laiieııınlıvıdnı alman il.i: 
Nıcribelerden 50lll'a iııir l"ece· 
de 2ttO ta:ryare gijıı.dermek 

(.tJevenıo.ı 3 tı&cli S;ı.b.i.f.edo) 

Perakendeciler 
birer birlik 

kuracaklar 
Talimatname bu 
sabah Vilayete 

gönderUdi 
Gıda ~"1 oııt<ın t~l pera. 

lomdecl ...,atın bİ<"llk.ier ku"malan 
lıal<kımil. boo:u·lımao b!.r Wlm..toome 
bu sal>atı İ• Umum Müdürlüğü lanı,. 
ll.'"tdan ~ .. giirı<lerilmlŞ1ıf:r, Bu te• 
'li-m:>~e göre, tl'!l."'IIril la.., m• dde
lıerl ...ıaaı <8-"8! ,...._ıarınruı ynı;>acak

ıarı bir llı~.ha.pla blrlijliıı ~et İda:ııo 
Hey'et!:ı>i lı:vrcaklardır. 

NııMTe ve ~rda da. blrlJkler 
k,~il ••ill••::ıtı: ve ounlar Vbyet Birll
ğ\ne ~.-cat:.r. Bıru.la!"ın tcıı;m)J mil.. 
"""'""" "" ld&re ı.lerl c~ P<ıııı.. · 
loendecl Eona! ~I> !ara!ından yıı.
:pı.lacok.b.r. ------
Japon uçakla
rı A.laska'ya 

da saldırdılar 
Doç Harbur Ameri
kan üssü bombalandı 

Lond,ra, 4 (A.A.J - B .B.C; Diln U
zak Şa"loia iıaıtı;,, y1>oi b(ı; iııkiı;a!ı 
göıiilon~r: 

jaııon tayya.relcrl Şl<mallı S•t'Jd Pa
sir!lJq;ı, AJa...k:da Ameril<:m Do~h:ırbur 
de,ı>ı ÜSt;Üll<! iki ak;n yopmı.,-.lardır 

Bu ıı&ınlardan birin.., ~ bon:baı-dı
ma.ıı ve 15 &vcı "iayyaresi Jş\lrak ei:nı.~
tır. 

iıı..--tnct &lı:lll ba!okmd3 h•nüz ta.f.UJ1ı 
o!llll<'.n1'l<lnışlır. DoQllRrbur'da Radyo !e
<tasyonu, <1$ıerl 11esisat w..""<lır, Afk'arl 
e.emıniyetl büyüktür. 

Amcrid<alılar bunun g~çeıı, ay Tolo
,.,,.,,_ yepılıııu alana bir mulıı:ı.bele 4>1• 

Fakat, Tiirlı: ldc<>lojr.ıtııt yalnız 

Tiirk vatanında değil, bütün dün
ya fikir kürsillerinde dıtlı.i ·birin
ci plliııda 1ıakim bir >deGl<J'j< ha
linde gö•mek jst;yenler için bu 
nokıtadJI bir düşünüş aynlığı doi
maktadır, 

Bir düşünüş tarzına göre: 
- l'tti!Hyetçi ve vatansever <>i

male milli ha'.Jan, milli mevcudi
yeti nesilden n.esile intik.al ettiı"· 

miye Jııafidir. 

1 ANKETJ 
Ders Programları 

Çoık Ağ11r mı? 

J 

ırnasını muht.enıel &l.i.raneı'.ırledlrler. 

KISACA 

(Devamı 3 ÜJ'CÜ Sahifede) 

SUİKAST 
Davasının 

T AFSİLA Tıl 1 

A.nkaradııki suikast davası• 

nın dün öğleden soııralıi 

celsesine ait tafsi1atım lbu· 

glbı d'-Ordiincü sahıifemlıme 

okuyunuz. 

Dersler mesleki 
zümreye ayrılmalı 

Pr. Dr. Ali Nihat Tarlanın fikri 
Anketimize ceva:p veren Üniir 

. ven,,"'ite Edelbi)-ııtt Fakültesi Profe 
ııörle~inrlen Ali Nillıat Tarlan, u
nrnmiyet iıt>barile sini<" hekJm.le
rinln mütalealarına ;ştirak ettiğirui 
ıtebarnz ettireı·eiı: kendi gıöriiı; za-

v>yesini ve kanaa-Llerini §1(>yfo izah 
eylemiştir: 

•- Ders ımüfredıat pr<0gramla
<rmm çok yüklü olduğumu rddô~ 
eden sinir ve ruh lıasta)ıklan dok 

.(.DeVililU 3 Uııcü S•lll!edıo) 

Darp 114nı için •• 
Birte§ik Amerika. miimessU/)?r 

rııecliSi, 1\focari.sta.n, Bulgaristan 
ve Romanya ile harp halini kabul 
etıi. 

Şimdi, bu ~in gar-ip tarafı iize
'l'inde çok duruluyor. Çiinkii, bu 
iiç Balkan devleti, iiç a.y evveı 
Birleşik Amerika.ya. harp ilün 
etmişti. 

Koca. Amerikanın, bilmukabele 
h«rp ilıin etmesi i~in, -neden ay

larca beklemeğe lilzum gördü
ğünü biZiııı ma1ıuda. sord1,mı. içini 

çekti, b~11ıı iki tara.fa. sallıya.ra1c : 

- Kimbilir, dedi, belki, hazır· 
lığa Wzum görmii§tii.r. • • 

·- - -

nuı CIPBESiNDI 

Leningrad ke
siminde malıal 
li bir çarpışma 

Almanlar 5 00 
ölü bırakmıtlar 
Mooloova ~ (A.A.)- Lerımg,.ad 

cerfuesi:nde 'Yllkua gele-n ınısılı.:ılli 
bir. çarıp.ışmQ!da Ahnaımı- 500 iifü • 
ver~i'. 

Diğ<>r taraftan Sov;-et kul"Vet
M-rinin oeı."'lJ!'.)tan bir t«-:ırruza 
g'-'Çmlış bttl'U:n.malan tahmin ecfil
mclttedir. 

Londra 4 (A.A.)~ B.B.C. F'.Mı:Ü 
(Da-vımı il tmLii Sllhlfedc \ 

• 

8 milyar, 300 
milyon Dolar· 
Yeni Amerikan 
harp gemisi inşa&• ' 
bna ıarfedilecek 
Leı:ıdr&, ~ (A.A. 1 - d!. :S. C:> 

Dün hıDfJta4a llı1 mtııı.rip -
Qenl:ze loıh·llmııf!lr Btı :rı1m ..,._ 
111.i!ldao .,vveı ~ _,.!,..._ 
A"'2 olalı.~ !lO Urp cen.ısı ı.w.ı-u.. ' 
rol§ olad.l;lll'. Y<r.l bir ı:ıroeram 
ne ıDın<likı ee:nı ~ tom .ı:ıi 
misıı- ı;*-11: ..e SGO ""1 tcalia
tor.tk taır.rore cemil<;:! de ~ 
ooktı:T. Bu llll'Y"nd• 600 ]"<ili lılı!Jl 
ııcmisl M lmq;ı olu<ıacaldtır. Bu 
pro:ı-am 8 milyar, 8M mlt,Joo. &>
Jıır:g tatıııl<i<Uk eôecektfr. 

Şehir Buzsuz mu Kalacak? 

Bayiler Belediyege 
karşı cephe aldılar/ 

Kilo başına 61 santim karla kim
se mezbahadan buz almıyor 

ftat1ar ına aa'balı 5 
karata çıkb 
~ burı; ihtiyacını temm 

eden ba:yı>in m ukı:>vela!iı aıY" b<r 
şınrla bitmiştir .Belediye Reıisliğl: 
dün ~n.i bir mukaıve~ akrll O,çn 
ınıiin:;)ıasa açrnoşsa. da münaka
saya bç lıtr talip çrıın-ıştır. 

Bunun; :ııelec»J~nin ·bı:ız tizt
lerını 5 kuruşa çıkarmak lr.ara:r> 
ru verrnt!&İ urerme; tewi.nt? idare 
eden esas bayiin diğer ialiiplıerle 
~}a.şııp ıbi:r birlik kurank müıuı.
kaSEiYa gimınıncleılk-ı.den ileri gel 
d\ğianl~. 
ı~~~~~~~~~~ 

"Dumlupınar" 
yarın Pireye 

hareket ediyor 
1700 ton mulıtalll 
yiyecek gitflrlyor 

B\11 nz~t Jtaı1mında be}edilye 
ııefilriım.ia.ln btm>llrJ: ~ i

(De\-amı s dıu:ü 5*'ede\ 

Bir biletçi kcn· 
disile gelmek 
istemi yen bir 
kızı vurdu! 

Kaçan azılı 4ıpll 'bu 
1 aaball ya1taıa11dı 

Dün Kara..,••ümr'.i::ı.te kanlı lbir 
vaA.'a ohnuş, 28 ya.~;1100 bir tram 
vay <~etçisiı genç bir kadını b-.. 
çakl.a ağtr surette yaraJ:arnııştı.r. 

Salmatıom.ı:ukt;o Kasap sokağın 
IDwn:ıu 3 üm:ü Saiıiteck ı 

PBAO suiıus':i 

Kurşuna dizi
lenlerin adedi 
güze/ligi geçt · 

• 
Dün de 25 kiti 

idam ed'9di 
Lo.!ı.dra 4 (A.A.)- B.E.C. Diln 

15 i Pragda ve 10 u Bıırn2:da oJ.
mak üzere 25 Çek daha idam o
lunınw;tlll". 

Heid:riclıe k"-l'Şl yapılan suikaat
tan sonra !bunlarla birlikte idam 
orunaıı:iımn sayısı 150 yd tccav~ 
etm-ektedir. Bwılarrn suçu mc1Z.'
kfrr suıka:ıt b.5.d."sesioi alenuı 
tll9vlp etmektir. 

Seylan taarruz üs 
sü haline getirildi 

Colombo 4 {A..A.) - s~y:ı.in< 
mü<i.afu. lıazırJ.ııltla:rı. safr. ao.nd:m 
rl'kmış ve Japonyr..ıya ka~ı .yai[J:ı
lacak tıı.arruz ıçin muhtemel b~ 
hareket noktası h:ıl'üıc g.elıucğ,eı 

baş-l&mıştır. 
~hava ltu.'l:vetleri:"e men· 

mp yükseı1t rü<fueli bir su'oay C:üp 
ııınlıın 9Öylemişt'.ır: 

İlli,,~ hwa. kuıv:vetle.ri §imıdil 
bi!:ıbaıı§i bir Japon hava tJı,al"ru• 
ıııuna rolay~ k~· k.oyıı.e k blı' 

<I>«>:mn 3 ~Ü &ıhl:fede> 

Artist Sait 
Köknar bir ka· 
za daha geçirdi 
Turneden dönqrkcn 

vapurun ambarına 
düştü, bacağı kırılc!• 

Dün al<.şam limanda vııkı:ıbulan 
müessif bir kaza neticesinde §C

b!r tiyatrosu saıl'atkarl::ırından 
Saiı!. Köknar ağır surette yar:ı-

l.aımmştır. 

(Deı-anu 3 ün.cii salıii'.ed.:) 

Yuuanistan-a vaııdım ve yiyecek 
ıeşyası. ~tü=ak üızere Dumlu
pınar V8/Pur<U yarı:n saat 15 dle 
lima:raıııwlan Pireye ha<reket .,._ 
dece.lctir. Du;mlu.pmar bu se.ferill
de ceviziç\, fındık'içi, yumm1ıa, 
2eytin, Uziim, 1ndr; fı:ndıs ohnak 
üzere 1700 IXm m.uhtelir yi(yECelı: 
götüııınektedir. 

Ded·ı •Dedim--,-- nwım: 
- (Kerç) hiicumu sadıı-ce ceıı-

Ayroc.a. Tfudı: mühendiııJıeriı 1:fır.. 
Jiğinin Yu:na.n mi.iıhend191eri!ııe 
gönderdiği 50 looli ole ®kiıorlan.
mızın Yunanlı mesle~ 
y.oTiadl'ğı 800 koli de yapurun bu 
seferirıde gönderilmektedir. 

111 BUGÜN 111 

SPOR 
-e--

,lıı mm ımliıiı ı 

NBCIP "FAZJL ~ heyi hiT noktasından dfueltmc •e 
uıııuıni taarruz için destcklenı.e 

D eci!· 
- Almaıılarm (Kerç) hü

cumu hşfadıcP zaman, lııı, 11111U• 
mi p:rk taarnuounu.a başlaıır;ıeı 

Oı.>ğil, baş}aıJll!CHI. ıı..,tımıgıcı11• 

ıı:öateren bi:r ccplıe düzeltmeııi te
ıel>lMlstitür dediıı. Nitdrlm bir
kaç .rüD soon Almaıı tebiiJed 
u a;Jlli lraJriste, ayıı.I t>e~ ôeci.
ye siinlti. (Harl.."Of) mııbard>eu.ri 
ııııeticeleıı.dikU.n .oonra da, prlıl 
cep:hesi.nde beklenen umumi hımı· 
leyi, artık kendi kendisine ve her 
i.kıi tarafın ela iradesmi aşarak beş· 
1am.ış kahul ettllı. Fak.at (Harlrof) 
mulıarehelerhı.in üs tünden ı:ünler 
ııeçtıiıiiıi ılıaJde hiçbir Alman mnumi 
taarnıw, Alman ileri hareket; gii
rfilmilyor. Şark ceplıesiııde garip 
ve müthiş bii' ııiikiiuet!,. Ne lıUJ>U• 
nı.lw? 

, hareli.etiydi. (Harkof) ınulıarrlı.ı
lıeri ise Sovyctlerln hır t-eşebhiisii 
olarak, yjne Sovyetforin yük.sek. 
H\'k ve idaresindeki nislı;,triıılik 

yüzünden büyük ,b'T Aln1an isfu. 
marı haMıde bitmiş \ c azim neti
celer vermiş bir h5dise oldtıi:'lıııe 
gijre, bımıı, kazanaD taraf lı
bın:ı, g:iriş~eği haml<nin baş.ı.ıı• 
almak bi-r zarurettir. 

Dedi: 
- Fakıı-t knzanau taraf lı>ng:İ· 

si?. Onu da tay<io dm~k bir ruc
ı;ele! .. 

Dedim: 
- Doğru, onu da tayin etnıes 

bir mesele! .. Fakat bence değiL. 
Öyle lııir :ı.aınan ve mddında ya71• 
yoruz ki, insa-nların hak ''" lıakıiı
kalc zıd lıarcket etmekte ce.a-

.(Deva,_ 3 iiJıcü 5dı.!edoJ 
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HALK FİLOZOFU 

SAGLIK TEŞKİLA Ti 

Bundan sekiz Ol& sene en-el, 
:ıncşhnr lrir helı.-. ı.- fllA 
eöy~ti: 

- Türldyrie üç lıiıa kadar 
hekim '-ardır. B- bin · • 
yüz kadan İiıtıuı.buldaılır. 

V • bu ılevirlerde. nr.ınıcı... 
lin birçok kaza !Mri;;.ı:ı;i tel: he
kime dahi malik değüd.i.. Bi.rçok 
viüyelk•de hastahane dalkı. 
kadrvları yarı yarıya müııJra}. 

ı!ir. 

B~n ırutııttra h kadar h .. 
zin cfoğil.dir. Fakat, tam-u 
hiiııloiiı:tü kaybetmemiştir. 
Sıhh)ye Vcka.leti yem taıfd. 

l"t yap.yor. İçinde hnl~ 
runz mali saı.e bu yem ~ 

SAYFİYE 

KİIL\LARI 

Bir :nefıelle okndaıa: SoJi'J• 
kiralarının artması. işi bir lromis
y- ha vale oıliimit-

Sayfiyeler artaeajp lı:adu art. 
tı, evler tutuldu. K~y<ıDUa 

buıaılaıı. ~ ae it yapaca~ 
ciddıen merak ed.iyonua. 

Saı-.a, bôr iş de 1-lisyurul ı.,.. 
vale edıildı&t~n _..._ 

AYAKKABl 

OOYALARl 
I 

Ayakbbı rukled taıaıüı edıA. 
Y<>rnuış! Çeşit çqit boyada yak· 
bbı ol.ımyank. İyj Wır !'C'Y- l1ele 
hdm ayaklı:a!ıııl'\r.ııua binılıir reıa.
ı:-;i_ ha !radar f..ıa )M,ya ~ 
adeta, erkcklttia f<miııii lıoya· 

nı~k için icat edilmiş ı:ibi celeyur 
insama_ 

AKLIMA 
GET :;ı"T 1 

Odıtnnn selös;. - oıa Ctbı çi'ao 
de - ltuçllk liırwya ~tır. Bım
dan aylarca evıoel ,_mı- lıir 

ı.usük hkr"11 batızl• ·...._ • s-
li 8 • 9 liraya atılıycınfıı. O. .ı.. 
ıtın da hesabı 4a Ullıy cıhır dqe 
Iiıtile etm>püıL 

Onu ceç~ le hat:ır.llllA 
celirmenôştim~ 

KUB'A 

l.'SULÜ 

Bu sene, Flıorya plAjlarııı.m iaa
lesi kur'a ile yapıldı. 

Kur' ayı dolu çeı..e.. plajlıln al
flı. Arbk, p!ijlan. ._ kaıW ldırla 
'e cuip lıir ŞG!dui11111.1 tRişüaiin.. 

~ lali1"ea lııiriDl tefzik -· 
~ türlii mjimkiia elmuyar. 

AH 1ET RAUF 

Balmlr.öy w Stuı'7'17 köyle
rinJe dolnımacdılı lnırsları 

açdacalı 

Bakır> •JY ve S~r bzalanna 
· i lııöyleıde mra ile doku:ınacıiıit 

klJ!'Sian açıiac&ktı:r. 

Bakkallarda d1UJ16a pala 
.atılmıJıGCak 

.Bakblla.r ghi yağh illlııe mm 
delıPri satan d•i kkıAnlarda badema 
dezı:ı&a pııI!anruıı aa"'mamM 
Ua.ulaştınlmıııft.ır. 

REŞAT FEY1.:ı 

tın tat'bir 7J1ıı obreakts. o..,.. 
~parlaktır,~ k..ı. 
d.ıııkter s•,. erileeeiııtir. 

Son 8 • ıt ~ içıinde lıQ'ÇOllı: 

yeıı9 hekim ye~. Baciia 
& ea blabalıtk yüleek tdısil 
nıii-esea Tlb Foılriil&eMlıir. 

Saitf:ık, b11 -1eketiıa ea 
batta ~ıe· m.ıannıhm böri
dir. S:ı.ld.ıi;re Velilcii ~ 

deki birkaç - ~ nğbiı 
kanıma n km1arma tı.-şüli
tuu prp ılirulaımda _..aı 

iel.aklti edilen !P8MaMI ff -

'<İyeye .ıapvu...., C.....huri)l'll!t 
İ '~ TQİ eD parlak JllllV.afialıi. 
yetleriadnı Mzmi dalr.a ldnık 
etıuiş olacaktır. 

Hur af ilmi er 
eritilirken 

bir iştial oldu 
Evvelki gün Çar,ıtltıar. H' ~ "° 
Jrnğında 1 numaralı Aza~.=:ı.üelere 
ait ve Oiinıaıı adında bir in!ıı kir
raıcı olarak bulund~ kundura 
imaliıthane;'nc!t> hurda f:limlerm 
er:ıtilrneei s:--ı:ıı:la b!ı- iljti6l ~ 
muışttır. 

Bu ani parlama esnamndıı yillı:
se~n al.evlıtt, o sırada diikQnda 
çalı.,"!All a.lbert, Va~cl, İhsan Ye 

Sitr.on 00..rrda.ki üıı;il.erin ımuiıt.cıUt 
yerle ir.den yanma.la rına sebe}». 

yet~Ur. 
Vak'a yen-~ .ıf~ dük. 

kam yamna tehlilteciıae manJI'! 
bırakan ateşi önlemit, yaralı it
çiler tedavi oluillll&lı: - re Cer
ra.lıpıışa hasatn.esice b~rı!lmıır
lardlr. 
Kız Mm'al melrleplmııtcle )'erli 

dokumalar Jncll nı'-ak 
Tekmil maarif mı.i!lür!Wı:l.rine 

Maaril Veloal~ gi>nderiEn 
bir tamim jJıe el tczgahlannda ıb
lrunan dıoluanalardan S.-10 santr 
metre murabbaı büyükfüğüOOıt 

niiınuırle.r göndermelerini is• 
mŞir. NimlUDeler, bz emtit~ 
rinin ve akşan kız san'at olı:ulia
Nllll ç:ıbJııma mevzuian .,... 
sm& ireıı kadın kıanaışlan ile 
kadın, erkek, çıocuk çamaşı.rlan, 
perıı.,, m;:sa örtüıııü, peçete ve 
aofra örtüsü Pili ~ ~a 
kuIJan.j}acaJt .W.U. ve ~· 
~. 

Nimıı:ırıele-r ~ .:mra A:It 
kara İsme1ıpaşa ıı:. eııatiiüeü, 
bunlann olru.Jl:armuırm müiredat 
programlaruıa göre ne glbi ~ 
de kıL~:ııbüeceğ.ini mil!.eh
öğretmenlt>Nı ~lek'cek ve bu 
blJ!IUSta vıırilea!:k karar, diğer <>
kullaruıuza da tamim olunarak 
20 bini mut.ecaviz talftbe taraf:wı. 

dan kıı!Tanıl:lcalmr . 

Balla LI~. Yımanlı ~ 
için haılrla.'lOlla DU;ııJlı;. ,..ımm. f!nıı<Ö 
T.lık ;'OC\rlc)arınJll belr.nm.a ~ edL 
Jeedİ ım.la~. B:mdm cl.ılıa lsabe(.. 

ıı btr tarar 01-. 
~l<, bu b- Ten'daı bit- c<ık 

_.,._.ıııu .,. tWU .,.. "' ~ 
lıaber al~. nı.. Tüt çoc- baı... 
mdt ly; bir -et o-.ıda loerab«, 
acı.Da, bu ~ ·ı-eoiı ı;oocultlar 
lçla dalınl ,.. ı.ıı blr ~p blaa. 
m '(•!amwı au, diye, oor..,..,rwc. 

Bu .-;,,~ d""1a lıC,ıı'.ll< blr ba7W 
~ ib. ecWmı. elur. 

BURHAN CEVAT 
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1 Çıngıraklı Yılan 1 

- ?'Ot. Emret! Kiç .!tl.."SZ el!medeD ı 
ButUıı tmırlirıuı mıı:ne:.ıe kabul ....,_ 
c:Hlm. J 
4ı " e lff: le<!ııl eııtıım. 
- Kabw ~ aı>lq 

t!ı:-. 
- Ne saad.."1.1 
- Ace;.e e~t... Ben 1-ıa Gat>'ı> o. 

la"'111< eri;;ı:t:lcn luıyıll:;ı;r. .. -= 
b.i.r iııtaat J rIJL ••• 
~ ş. rn i · · .. 

- Nsıl lta&t?. 
- Gk!ec:<>ğ'.m yere be"aber r'd•C!d<, 

oturac ğun y :d beolmlc ı:aı. id<.
DuilJ' 1 o: Ur ucuna ırrtooııı betı<l.c 
zyrılmı,r.u:~. • 

- llw:ıdıın 1 w m ... llt blı- ~ 
lour m'il" ~ıı;lzı bu ıse benlm 
de ııwdeoı ~ğ m Zillm bund= ı 
lb .,,ııı... Beıuın ~n ~ ~ 
Be,fZ81 ••• 
Gızel kel!~ boJ'n.,,,.,.. sanlanll< 

tana ct·ıd&k aruıı uz ... Bird lre le-1 
... e ve r btn .ka.ra:s~ lft8ıhpes1ndtsı 

... dtl.(.ıı pac.lak ~ )i:bcl. 

mlş".;m .•• 
F..ıo:aı. Di)'e ~ etti. loıle bu-

ra<b biı- b z,, bu n;Alılde-, ıo; ..,_ 

de ııaııai>O<huııı lı;;ı=!a.aım.... ScnlıU. 
b.ıba Yctr-dUL..l.& d.t:nrx:.:il. ve ora.da ._, ğU
~ y&.ptırm.ac .lSttyorurn... lsu.ca
da bwunduj!umuz mLdftlçe de bana 
aııc oeva bor a1t8'14 muameleııl 
7ap;ıcmJfl! .•• 
Ata.J~ 
- ı.·au.ı ben orv1i bu!unıq nı.ıııl Di-

7e "'1.-e!odim. 

- t.ıte OllUll Jr;lu ~ Dedi. -
nıemeıe:.etımde erireltle<r dö..t laıdm 

bile nlU!ı edebl.llrler-. 
- F~ .. o k.ad.&c C%un UID(iU! ... 

- Biç bir ..,._ lt>raz etaıoııılea 
blı.:i ed <letl miScı?-. 

- Atin rüz,ellm.•. AfW bf!!ı,l•J-. 
- Z&nr ,.ac... Balt .....,., Rfaoar ıı.aıı. 
e~: Bcnlm VÜl:'Jd'ümila ,l'UJSI ı.ı,.. 
g!bıcr.r; ııunla jjjt.ed ~_.n e!l>I y14&rım.. 
Vilcudllmiiıı 1&r15t da blır ~. hem l 
de ,,-.~ıp ve Müslilman bir HinUl.. 

'*··· ~ :rer.ı ı>itönl:ım ula 

Biz ned a le a 
t t111 içiyor z 7 

:lz:ııı.1-arc maddelerinden Meclllf.e. 
ıw·Ka burada en çoık miıoş*ap ve 
~ Uzsl<ere m<!'V%Uu olm ~ ıer r~ ile 
p.ııop ..• Yap ıan istat.JSUık.ı.er &ü&ter~or 

JÇ Tüıt;iı'e, & ıız a!l:.oj kuNou.iaıı -
ld<ettir. b-tahsa! art~ bu 
d& ı,i bir lur.ra'. 

Fabl, iıı.ıı.ı.az ~... nze.. 
rlncte .. çok durulması J.h- celen 
mıldıle, ZllJ>M '1o<U.."l> kıl. tf.t.ıuJUr. Tü
tün Z3ntl'lı bır JDQdde, b:kat, g lışıtmlfı, 

lç.W:ror. ı.ıemaetıe ıtuıı. ıuıılaıımı;y,.,.. 
.imanlar ne lt•d&r azdır. 

Tildtiye en ~ tii.tun J'rii4'Den bir 
me:nl<-~ell.ir. Ve bu oetuM yanında 

bir .ı. boll'* varuır. k, &>ol bol tiO. 
tün Yı>Ciıl'.J'.z1L 

İı)d ınevzu11 mli<>akata ed.ilıı:i:ea; 
...:f.bıı., neden t:itüı:ı. IU.ttJade durulıııu.-

70r?. B.uıu cidclen menılt ~ 
Bazı h~r:.n ldxlla.&wa gön. ttı. 

tün, devamlı ve ço« lçllOV. ta.ır.dixde 

.ıulwlden dam. "" zararlı cfttiJ,ıi.ır. »e.. 
oei&, gllııde · ı>o«et 8'.ıara ~= blı
ı......, tasa.vvur ed!n. 

&cün ııa..p vaztyetl var. Dtln7il ı.,,.. 
hlı.de ı;artJar ~edlr. Bunlar ,-. 
lta:n. Şimdl, noımal z;ımenı.c~ avtie.. 
ıı..ı aı.Wıueıt , ı iWJ.loda bulun&e&
tız: 

Tıl>iolye, en Kllzel, eıı 901: tütün 
- :!ren :r memfeket olduh ı..:: 

-ale:.ef. tül.ünU \lC>lt ~ 1'çıyo.. 
r= Ve tıem ele 1:5tU>tiJo lç~uz • .ııı~ 
ha-, ıenlı:ı lıallı: k~Ueier..a<a ~ 
dılı slgar., v• tütün aev&rl Wç te 
iyi dejl;dir. Bı=aı sel1ebt nedlrt. ~ 
çtı;aı, bwrnıı ~ o ;, li&ıın
dır. 

Ş.lındl, laledlhniz l!t;dıır: 
Haı-vten -.ra -dar İdareııl 

wtaııdqlara aem çok d4ha ı,t tiltı:ıı>, 

- dl> c* daha ucuz tiitöJI. iclrme,.t 
!t""'11aıae vazı.re edlomell<>.~ . .ı;ı..ıu ı... 
t~mdc haitlaJrmızdır. Bu ~ 
blıw ,..,. halk t'*' 1 AlD kul .... 
<lliı t!Uün ... ıııipradra . .,,.. ..... 
mı.,.. vermek llız.ııruUr. 

R. SABiT 

40000 esnaf mu· 
ayene edilecek 
Şd.'!riınilxlelti tekm.I ıeamıtm 

ay bapmlan ~Ulıaıren yllbk 8!hhi 
muay.!nelerilıe başl-ı nıhınflır. 

Seyyar sat.cı, esnaf ve ecki alıp 
satanların da. muayeııeıleri iıc:ra 
olunacak v~ bel" birine .üıbıl mu
ı:.yene cü:<!danı veri~tir. 

üç gün içillde nmhtelıt ~ 
oe~·etlerincie kl\Yrllı olan 3500 
'k:i§.in m silı!hi m ıra:renelıerl yap. 
inak cem&etler.indeu de yelli 
ciman ~:ı.nhr. Bunlann ek,. 
serlyetini ihakkatlar tefk:i1 eyle
~kt1'dir. 

Bu sur~~ bu ay ıadeıda mu· 
lll)'e'lle olınalan :ic<0p eden cemi.
yetlere Jı;ayı<tl> esna.fılı ilO"llll ~ 
'bine b<illı} ohnaktadır. 

I pddi k1U11Qflara % 25 zmn 
yapan 2 muhtekir ya'..alandı 
~k)I k" nı:şlann ıstlb.lik wr

gi!erine yapWaıı oon zamdan isti 
faıı:bye kalkışan b- a•;•lr~ ka
cm lcımlaşçılarınırı y;ıkalanm&n 

için dün ant bİr kıımtrol y~ 
trr. Bu kontrolde Maıbm~ ve 
Sıııtanh:ıı:ır.&1ıunda 2 lnl!Nif:",mm 

---<>--

En ın.-ıa lmnJııra tipini brıı.
cak olanlara makalat 

verilecek 
llı:t!aat Ve!ıAletin6n emr~ §l"lı

rimilodeki lrunduracılaniıın baş!ı:a 
tekmil ~kettelı:i kunduracı
laftll da .i§ıtirak edEbi.lecelderi bir 
mİİliabaka aç~ır. Bu rııiiB~ 
balw:la en uctJZ kundura tipini 
bulacak olan san'atkira mükii.fat 
v&ileceıkı..ir. 

bir koca olarak harlınJme al'ıi<ıWJıl ••• 
B • kanaa t=den Mui hiı; l>i;r "'7 _.~ 
remez! Şımdl acl&dın mı?. 

İtaatıen b,... yapllClllı: hııı; bir ,&.. 
) im ..,.. Lu ••• Sen\ılle ırı.ıuı:.. 1uaf,nıl& 
•vı,,.t..ılria... Gel ıı.ı: duruyunuıı?I ..• 
Sanı bana. iıı!OOlğin klld..- öp sev b6. 
nl... Diye vücuawü lııullwım.ı,, .,.....,. 
ca vererek dıiııJan.m eo. ta.uı ~ 

=~~ 
Y.lne ı::ı ,er sarhoş c:I ~!Ilı bir zu
lümle ıcçtl. Onun seaırıe kendime Kel. 
cl.m. 

-KaJlc Tevfiir.! :>iyo!Uu. Kalk al"l.k.. 
Gece bucada 'kalarn""5'ln. om..... git ..• 
S'*w h•ç bir kadını ~im deme ..• 
ı:;.,n!cn o kadar kuvwtıi entıvı...o:oJ&.. 
rım vaıdır :cı c!eı:hal aııl.arııı:.! .Sonra 
.P'lllJ>lD ounun! 

- Sıt.hldeı:ı "'1lM ket! h..,.,... varsa 
""" gbrdWcten anıra Wç bir lr.acluı 
göı:enılyeı:elt 1.-udar kllr w ble&lz ~ 
lıwnu a:ılllnı1.Ş3mdlr. 

- B D 11111 için degi m'l Jel ......... W. 
loeom!ye lt<lrar verdim. .• 

- Demek bana ltlm.ıııl ed!)'ODIUI> 
""''i'1 ? • 

- 1.lut<m kal:>imle. 
- Saıı.a ııa.Ll te~ ed07lm aca.. 

ba7. 
DM>! her :ıama,. ı~ ... 

Ona tol<r•r sanlııı.alc ~in Tilcudilllll 
(D~ı V<ı1'). 

MAHKEMELER: 

• 

Doğ cephesinde ve Libyada 
arekat ne safhalarda ? 

Derviş dern,ı t 
llede, b.,cı bacıyı 
il kkcllo b :ar ı 
İlıi de süt döitmiiş kedi gibt 

smkin sa'kin nıahkeme.·t! glröi!er. 
mazl'Clm marzl.fım etraflanna ba
kınarak gösterilen yer leı:e otur
ıchılar. Yazan: İ. S. E~ki Eükreş Ateşemiliteri 

Hakim sordu: 
DOC:'.r'U CEPHES.1:N:DE: 
Alınanların Kırımda Ket'Ç V'I! 

Done<;te Harlrof ct>n uhı.lda y:ıp
tııkları. taanuzlar, Alına:ıı cepbeal 
iWer'..rı.d<! idti Rus çı.kıırrtıı;ının te
miıılenm""'i ve cephe hatt.ımn dl> 
zeltilmesil~ ne:iı:elendi.. 

A.1rnıı.nlıı.r çtkmtı temtzlemck', 
cephe dü:ıehmek Wıi,"eSine de
vam etme!ı: iBte.-lıerse, o halde 
merkeole V>ya=ıa ile Brianısk ve 
lwjev üe İlmen goıü aralarındaki 
iki RUB Çl!kınbsına ka?Şl taar;:uza 
g•~eri alda gelclıilir. Faıkat 
börl«lil<le b:i&iran ayınm dıı ge
çip gıdeccK'i şüpheısızdir. Z:ı.ten 
ır..erlrez •!!Sa.de Brisnsk wı 
ş;rua!de İ'!tnen gölü bö\{es-.n.de 
ıbuı ı=w..ii Alman ha.re.ketleri, 
Alman ~kı:mancbnlığını.n böy· 
le b:~ pl.ô.n t kip eı. t~i.ni göster. 
mektron-. 

Ruslar, l).)neç haıvzasıncfa :;1m 

yaptııkfan taarrl!z ha.rekt.ti.:.e Al
man h<t'L>ri>ğmı ba:l.duhların :d-iia 
e<İ.i;'y'Orlar. BJı:ce Alınan h~hğı., 

Altr.an ordusunu Ta.nat:rog • Sta 
lıno 'ha ttmd.arı Ç>'<ar ıp ,.;c•ate 
medıur etmekle 'boşa çı!ranlabi
!ir. ~ - Harı.at ~asında cep
fıenm şiJll&I la6'ınım DoMç neıh
r>ni garp sabi!ine dayıyan Mınan 
!ar P.ooıta i>st;kametinde taarruza 
geçmilEcek vu:i!'ettedirler. 

Ruslar da ;yeDi bi.r taaı::n.ııı: y .. 
~ter. 

Alman ~ Stalinoda eep
bıonin şimal batıya ctimneııi cAJ:ı. 
ymi.le taa.<ruEa elverişli cazip bir 
nokta göl'iinmektedir. Ruslar bu
raya cenUp batı lstika:ınetinde 

mu.vaffıtkiyetli bir yarma ta!ll'TU
zu Y'"Pı>rlarsa, Almaniarın 1'agan
rog • Stalino hartındı durmalan 
mümkün olm&Z. Bu sırada RUl'llar 
A.lmanl= Kı.ııpj.:ınak isti't:ım.e
tinı!e yapmaları muht~mcl tai!ı'
'l"UZU Dotl"'Ç nehri şıırk sahilin.de
ki müdafaa cepı.esinde dwrlura.
bilirl..r. 

Biitiin bu mü!alealar birer tah
minden ibarettir. Yalıuz ~uıwn 
mubıkkaktır ki haziranın .ilk haf 
ta: t da geçtiğı halde Alman oniu
Ioı.ı:ı bir yıldırım taa..'TIJ:ruila M
nliıı; ~Iııyama.nıış;ıarclır 

LİBYADA: 
General Rommel sa.lıilde Gaza.

le ile merlcezcfe Bürı Haı!reym a.
rasmda yen. kuvvetlıerle bir ta
arru:za giri.~iştir. Mihver zuhlıı 
b. likleri ~il:ız cephesiııde mayn 
tarlaları ar<I'!lnda bir ~ aÇl'Illlf 

ve asıl mu!iıarebe hattına girm.9-
tiır. Mıihver ztr'hh lıııt'alan fnııi]g 
:.ntı.J.ı lbfrliklerile t.ckrar önemli 
bi.r munardbeye g.iu.işıı.iştlr. Bu 
muhareben.i.u neö.'EISi heııi:'Z belli 
dı:ığiidir. Geııea.rl Romınel çö'.;ert
meyi yarma halinıde büyütmeğe 
ça:.Şzyor. Yani eli:?>""1elti :!<u,ı.·ı.-e~ı.e 
son koou oyna:m.,kta:lıır. İı\.'7iliız 
h:>va kııvvt.."tleri ve zııiıh birlik· 
lıııri ayni kudr~tle çarpiıjl'rlo.rsa, 
General RKnıoolin bıı taşebbüsü 
de 'ooşa gicle>ilir. 

Denizciler bayramı 
1 temmuzda Yllflıl-acak olan de

rriıı:ciler b11Yarrnmm bu yıl ~ngin 
bir qekilde tes'it oPunmasb Jr;:ln ö
ııüınü:ırleki hafta bir kxımisy\?11 
tı:ıı>laaıarak bir program hll'!lrlıY> 
caktır. 

O gıin d~nidc~ Taıkısim 

Cumhuriy'!!t fııbidesine bir ~ 
kcyac~kl rıhr. Müteakiben şıın1ı. 
Türk deıı.i.zciııi Baıf>:mıeun ka.bri 
<iııüııde 'bir mcrae:ım yaıpı.lacakm. 

Hmiçten ilk okal bitirme 
imtihanına 80 hi§i girdi 

Hariçten ilk okul imtiMrıla.rm-
dan <Lploma lamak lstiyım ...... 
taM!aşl.ar için maarif ınüdiirlfitö 
wr3'fı.ndan rer üc aYda bir kere 
açılan iı:nl:lOOnllU'llll 9 tınCUSU Ca
ğaloğlu 1 inci okıı:\da yapıhrut,ır. 
B\I tmtman.a 80 vztn daş girmiı:ı
tİr. Buınla.rdarı 18 i k2dındır. Mu
"'8rfak olanlıara t!iploınaları blı 
hatta .iç~ verilecektir. 

- &z ikiniz, sarhoş olı.ııp '1>}. 
Ial'IU nara ~tnuı;ısmız. Gece yan
sı bağll'a b.oığıra şarkı, ga7.C'l söy-
leyip umumi il!tiraha.U sclhelın.iır
sinilz.. Ne diyeceksin? 

Bir tanesi ayağa kalktı: 
- Ben. dt>di, ffie'/hanede dtu· 

rup içmcğe bajla<iıın. Rlr.ız faz 
laea kaçtı.. Dıiha doğrusu, ekmek 
az olduğu .için, ra.ln, dhaa Ç(h't tut 
tu. Meybımeden nasıl Ç>Jctığ:mı 
bile ha!ırlaımıyorunı. Bıı efend:yi 
de, sabahlaY:n karakolda il')'an• 
dığım zaman gördiım. Hiç t:ınıdı
ğ:ım değildir. Ne y:ıp1~m .. ne ol· 
tlu.. nasıl oldu.. hi.ç bir §ey b'J.ıni,. 
yon.-=. 

- Peki, sen otur! Sen söyle ba 
kalım, Natık .. ne diyeceksin• 

- Ne diyeyim efend'm. Ben de 
ibıı zatı !üç tanımam. Meyha ı ede 
faozlacı;. kaçıı-dım .. d<mek ki, ora
da ııh:bap olrnuş olacağız. Fakat, 
ilüçbi.r şey \lıahrl.amı)'Orum. Ne 
y<qn·J;-nı da bilmiry-<>rum. Hattl, 
l>'z>.n seırıt:miz Küçüknn.w;tafa· 
paı,a .. B~i Fatih taraf! ""'clıı. ya
kalııml§far. Yani, ;ıe olduğunu, ne 
yap!ı.ğımı bibni!)'Orum. 
Mıiıkeme kabını düşündü. 1ki

s;nin de bi!e:r lira para C<!IEllı6ile 
ceuılatıdmlmalanna karar verdi. 
~n çı.kınca blıi: 

- AJıl:ıolsun size_ dedll. Bu ne 
saıtıoş}uk yahu?. Kend.i.ıı.iıri ~ 
miyecek karlar kafaY'l çek.ip ıııo
kaklama şarkı söylıeme'lı: yakışır 
mı. si<z.e?. Efendiden adaml.a:r ola
calı:mmz.. Bi.~birinizi nerede b~ 
dunurz. lbakay.ını?. 

Natıık Atıldı: 4 

- Dervl>ı dervi:ıi tekkede, lıaıcs 
Ncıyı Meltked.. bulur. Saııf\-Oıı da 
sao<b:ıştı nerede bulacak? Mescit
te, medreeede de!il ya!. Elbette 
mf'!l'hanede bolmuş olaca\jlrıı. 

Üçü b>~ kahkahalarla ı:ill
düler ve üçü kollrola g~ lrori· 
doruu ııcıı ndah me:rdiver>e OoÇu 
:-Wüdüler. 

S IPI OIR 
Dünkü Mühim Maçta 

d · a karşısında Beşikt ş 
neden 2-3 a..,lu ol u? 
Geç= cumadaıJ!ıeri şclırin:ıiır.de 

bulunan .'\olrcira Alman futboll.ciiı
lerl diin de ik,iorj ka~.ım 
Şerci stooında l.suırJbul şam;>iyo. 
ıı.ıı Beşi";ctaş ile ;y;optı. Gii.n:iln çar
§&ltt:>a. o.lııruııı.ına rağmen Alınan; 
futbokülerini ı>e.)'I'elme>< iı;ıiaı ge
lenler stadı y>izıe dol.dııımuş bu.hı,. 
nuy<ll'lardı. 

Oyun sı:..atl geliği zaman ~ ta.. 
bn da saiı.aya alk.ıışl.a.r arııııı.ııd:ıı 
çı.kblar. Evveli Alınan talumı h&l· 
kı seliıınladı, bunu mt>ie•iınp u
fak bir b~ıı.it meraAniıııdeo
sonra talaml.u: ~ylece diız:ildiJıer: 

B..şfl±>f: Melmıet A.ii - y.,. 
vız, Feyzi - Hüseyill, Hasan, Ça
d - Ha.lia, Halııkı, Sabri, Şeref, 
Şimii-

Acmriralılar da pazar günkü u,. 
bnında ufalı: bi:r taıdiilıt ile sol 
hai ile bclı:. hattın.da ~ğ;şrk!llc ya· 
par alt çılmıışlı. rd.ı. 
Oyı.mu hak.mı Ahmet Adem iıı»

re ediyordı.ı. 
Oyıma Bey1<taşın hücuml1e b~ 

landı ve S1yah beyazlı muhacim
ler hemen Uk hamk!<len ııcmra bir 
lıDmcr kaza·rıdılar. Kornerı Şlilı:
rü güz.<.;ke aı.ıtal.&d.ı ve topa müda,. 
ha!e et!T'e.k. istiyen Aını:ın kaleci
sinin ·1ıers yııınıuğu 1xıpıı havadan 
Sabr;,"e geçirdi. Sabri yttİ!lde btr 
kafa V\U'Ul}lle ta.kııruaın iik golı-'lii 
oıyu:nıın hemen iJ,:lııd daJdl:as nda 
yaptverd.i. Bu sayı ~"kt~ ~ 
calaoclırmı.ştı. Hep oo!.dan l.leıii· 
yen Siyaıh beyaz hü.ctıımları Ad· 
ıınlra ıçiıı tehll1reli cluyordu. Nk
lcinı 6 ncı dakikada ı;;ükriinUn sür
dut,fiı tıopu Şeref gü:zcl 'biır vt.truŞla 
rakip kaleye a.tt.ı. Dire{;'e çar.paraılı: 
geri dönen 1X:ıpa Şükrü ~ve 
gü.zıel bir şü tk> ilciıııcı &şllııt~ go. 
lüıııü de yaptı. Bıından sonra lii 

Yazan: Adnan Akı 
galip çllo:nak ll'1llrdle çalışma.ları 
oyun üzemnde daha lıBltiın olrn&
larırı temin ediyordu. N"ttelkrm: 

t 
.Adın>ranın ıbu azmi 37 DOi da~ 

inci dakikaya kadar hep BeşiJcta- kada sameresini verdi ve tıek.rar 
şın bücuınlııın do-vam edeıiken Ad- ı;ağda.D Beşiktaş müdafaa.ına men 
miralıla.r O!'ladan mukabil taııyik:a A.dır.ıiralıların sanlrfıanı 4ıopll p 
geçt:ilcr ve arta fı>rl.arııı.ıııı. attığı ~ bir şü<tJe Be!ıJktaş kalesi.ne a-
şüııü Ml'hmet Ali güçlü.itle kıurt> tar:ıtc takmııru gal.iobiıy~ ulaşbl'-
rabildi. Devrenlo bundan ımını&! dı ve oY1IJl da bu ~ byt>et;. 
zamanlarında kiıılı A.dm!iralıl.ar ve meden 3 • 2 Admio-a A.lmaııı tah-
kim Beşllo~lılar hiicuml.aınıu de- mının ga~ biW. 
vaın ebtirerek çcılt :ı:eo.*li btr ful;. Admira Alman. fulhalcül.eri 
.l:.nl eeyredllm~ temin ediJ>ııct- zar ıünkü ıınaça naızıınn çc& :: 
lardı. Devre. b~ ~ Beglıı- ha güzel ~lu ~liır 
llllf 2 - O gali:p vau;ı.~ iı:ll. ma"lar 'loe ibil!ıa•a yerden hBlrJm 

. . IK!Nct n.~ bir oyun ~. :oohaıa or--
t:Itincı devreye ruq:ıırı aleytıleo ta haflan her iopa yeJılışıınEk1ıe ya-

ri.De alarak Alman.lar başladılar. rış c-tll. Kaıptanlan olan sol betle 
Dk anlarda Beşiktaş muhacimle- sağ açık iç ....., orta muhaoınl!.m 
n ym.c llnr sa.yı lı:azanacakl.anlı. . . . 
Fakat bu gol fır.;atı lbfioyi.ik bir gayreüi, canlı ve enerjik. bir çquııı 
şanssızlığa uğradı. Bunu Aı:lotnir.. oyn1ar~-~~!~ -~atılı ve 
lılarm çcılt sür'atli ve canlı tıü- 2Je'Yo.a ""..__..,,. ~- .,. .... er. 
cumlan ta.lap etti. Ve Aıiml.rah Beşiktaşlılar biriııai devnıde 
futıbolciller Beşiılttaş müdafaam çok enerjJlc ve düz.gün çabf;ıy'or-
ör. leriıJe hemen scık:u.ldular, 7 nci · lardı. Bilhasııa orta haf HasaJlll> 
daldknda sağdım tıir ~ ,.,ı ırk.ıllı oyunu, müıda.faa ile :ınuM-
açık b!r 'kafa vu.ruşi:l<e Beşill<ıtaf cim hattı:ııı da dEstek.Jiyon:lıı. Bıı 
kaleeine attı ve Admiraldar bu dev-rede ya.lruz Şeref çok sönüktü. 
suretlı! btrmc:i gollerini kaz.andr İkinci deverede oy""'"*1·ğına gö. 
la.r. Bıı ~lii tırhlben Alınan 'lllll.· re sıW.t btılımduğu da - .~ 
hacimleri tekrar Beş1Jataş kaleaı. !kıalttL 
ne indileı: ve yine sağ cenaiıdan İkinci de-Yrede Beşiktaşta bariz 
inkişaf eden bu hüC."IJmda santrfor bil- yorgunluk gö:ııe Ça?l'tyoni.u. Bu 
güzel bir ~ iklnci galü de yap- dı!vrede Hasan takımına müeınir 
-tı ve cıyıın 2 • 2 berabere vazi:yetıe olamadı. AdmirıılıJ:ır her üç gol-
giırdi. Bu vaz.ôye\t.l':ı s<'nra Alman [ !erini de sağ oenahlıırından yııpt;Jı:. 
ft.ıt.bdlcüleri BPşilctaiı taııyıik et- larına göre Beşiktaş müdafaasıum 
miye b:ışladıhr. Oyun çok canlı · aol taralı Jkinei dC'Vl'ede Çdk l:Jo.. 
ve çıo'< seri oynu,ı;ror, Peşillctıaşta ZU:.. ve haJısi.Ldi. AdmiraW.ar önü
bir ynrgunl.uk ha,i Be'Zi.hyordu. mmdeki pazara son maçl.armı Şıe-
Maçın bazı anları d:a milievazin ref stadında Galatasan.va karşı 
cereyan elınesiııe mukabil Mıı>an y&pee.aJ<lardır. Ha.lıemU4· idaresi 
futıbolcü:leriıı.iıı. bugün mııUaka QOk gıllelıdi,. 

llEBStBA'NIN 
b il glri 1 

Yuan: Alımcı ŞiiJaii ESME..'f 

IMulbardıc atıE üçüDCii ayım 
lbö:irip ot~ dıördüncü ~Yll\ll ba
sarken, yeni yarım kürenin en 
ehemınlyelli cumhuriyetlerinden 
bırı olan Melı3ika d.a mihver dev. 
letlerine Urşı harp il:in etmiştir. 
Meksi.k~yı, böyle lb.ir ki'<·;or veı
truye sevkeden sebep. bir kl19 
'halta evvel bir Meksi:Ca petı-ol 
gemiıs.i!llin nülrver ueniza.itı ger~ 
leri tarafl'lrlan batınlın:ı.s!'\'.hr. Bu 
olay üzerine Meksil<:ı hükı'.ıme'U, 
mihvtt devleUeri:ıı.e birl'l' nO";.a 
yol.lıy Hak, mu~en gün içir.<le 
tatmin edici Lr cavap ve tar.ııind 

• verilınediğl takdirde Meksiıkanııa 
kendi cmenfaatlerini ve ııereofi niı. 
lro.l'Umak ~in ;cap ed~n tedb;rlb
ri alacağ'JJ~ bildirrni.şli. 

Meksikamn bu notası, 1914 hat' 
binde V' !somın Ahnanyaya g1\n... 
deııdlği notayı andrrmaittadır. A
meo-Jka hükiımeti, g~çen büı:.rük 
ilıarpte deııizalt? geınileriinn, ı.. 
rılli;rz ti<carat gemilerini açılı: de
nizlerde ve habeısiz olard bat. 
rab'leceklerini k bul etmeın:ış vw 
şimdi Meksika tnraiından v...,.. 
len notaya benzi.yen nota!.ırla AJ 
maynayı 'btımfan Va.>ıgeçirrmye 
çalışmllflı. Amerikıı. büyfrk ve kı.
vetli bir deıvl~t olduğundan A'
m:mya, başla<l1ğı denizaltı harlıt 
ni 'bıı baskı :ıltında btrıtkmak :ııo
runda kal.d\. Fa.kat Avrupe. kıt'a 
smda bir c;Uı:ın:ıız içine gtıdiğiıı6 
anlayınca, muhareftıey:i kma bir 
zamanda bi't\rM;n ıümidı1e, A~ 
rikaya da ıneyUan o!myank, 1917 
sell>l!Si şubatıında dcni2et\ muha
rebesine telıırar başladı. 

Geçen ·büyük 1ıarpte Amerika 
ya da meydan okuyarak gi:rif'Jflt 
bir mücade~ bıı defa MellW
ka.mn baııkıısile Vll!!:geçmetli; Al- ' 
marııyadaıı beklenemeOOl. A.ınP.ı>
ka harbe gireli, Almanya, dene. 
altı muhll!l'f'besinl, Amerikan• 
Atlaat' sabillerine kadar götfrr 
mi.iştür. Kara.is> de>rıizi ve eenııp 
.Amerika ile Afrika a:raıımdakt 
yol, mlh....,.. deni.zaltı gemllerinllıı 
en elhemmiyetli faaliyet sahaları 
hıı.lini. ~. Bıı sebeple, Al
srumya Meksb notasına t:ı.lmiııt 
@dlci bir cev:qı veıemeın."ş w 
'.Meksika Cumhurreısi KamllQD, 
paır!ıamentodan mihver devletle
rine kaı:şı harp ilı1nını isteıı:ı · tir. 
Haber nrildiğine g-Ore, Cmnlql" 
reisinin bu tavsiyesi üı;:erine Mele 
s&a parl.amenrosu da m.'ll>Yer cft'f 
letlerine harp i'laıı etm'ştir. 

Mücadiel~nin bu sıı1Jl.a!!.1nd8 
Meksikanm mihver düşmanlarına 
katWınırsı, ~e""!k nıacldi ve gl'!l"ei'l 
manevi ba.l,.ıımdan demokrat d~ 
leıtler lç:n büyük bir kazanç ~ 
kil etmektedir. Meks:'ka 75-0 bili 
mil kare ~ı:liğJıde, 18 milyou 
llilıfuslu hir memleket ohııai<la 
ber:ioet" millP.tlorarası mlüıas~ 
lermdeki ehemrr. '.yeti, bıı nüful 
ve gcn.ıı;!iğ:n delalet etti.ği m5!l11>
dan çok daha büyü;. tür. M ek8.ilı:a 
fürleşiok Ameril.anm tek cen~ 
kmrw;usud-.ır. Bura.da Me.lıE:«a -
Amerika hududu ,ayni zamanda 
yeni yamın kül'e it.>türdel<.i ilıl 
büyi* medeniyeti, şimalde Aı> 
glo - Sakson ve centl!pta Ll:tiD 
mednıiyeti'flİ'll de ·hııduıdunıı t:ıt
kil elıme.ktedir. Birleşik Amerb 
ile Meksika b!ribirinin kooı']U811 
olm&kla beraber, :her bakımdaa 
bulbirlle teııat hafüıdedirler. Bu 
iki 1ııotnşu mernlelret ,!ereceshıdıt 

r BirimizinD 
f'i!pimizin 

Pirinç, Tur yağı ve 
peynir tevziatından 
istifade edemi ye ler 

Fatihte oturan kanlerimııı:.. 
den Şefik P$.kıcaıxlan akhğ>
l'IU'L bir mcktu:pta bakkallara 
verilmi§ olan pirinç, tıı ryırğı. 
ve bey.az peynirden ~nd;,;;.. 
nin ve dai:rn l>azı a:kaciaşla
rınm istifade ul.cıncd~ i bil· 
dirilerek eııı:üın.le şöyle denJ· 
mek:tedir: 

c-- Birkaç bakkala g!ttik. 
Fakat tevziat biıti.. ~.l('r. 
Halbuki bizim a ıır~ımrz 
k.arııeıımin tetk.ıkiııdl'n de 
anlaşılacaktıc. 

Acaba b:.,ıer g'.ıbı tcYz:atta 
&E"<; katanlara yen! bir fovzi:rl 
yaıpıl:mıın m~• .• 



(Bu ahtım~\ hOOttler Anadolu ~ 
j::nsı Bü1~ den aımm·ştır.) 

T...:ıı.:.s edeu: MwınwıN ALATUR 

Ankara Radyo GôW>etcsi, Lon<!r'a 
radyoouooon aldığı bir habere at
fen, Musoollni'ni.n İtalyan ileri 
h~tlarmı tcit~ et.mal< iliıcre Lib
J .. ~Y a g:t~:ni bild.irn·.:1~~. Fakat 
bu l:a.ber, henilz diğer kaynakiar
ıiaıı tey.:ı edil:mem:ştir. 

ESSEN BiR DAHA 
BO~raALANDI 

Almanlar lııgıi!<tcrede K.eııter
t•.ırl'yti, i~Ier de E..<un'i bir 
iktre daha bcm:.balanuşlaı'liır. 

Alınan tebliğine göre, Alman 
1;,y ya releri Kente?tburi'ye on bin
ler le yangın bon:bası atmışlardır. 
Eu akında :W lrtgi!iz, ı Alman tay
yaresi k~) zptır. Ayni t.elıliğ Ko
wn,ı ada ıo bin kii 'ı: ~ ı. 200 
Jti;inin öldügüna lillci'r.ınetedi.r. 

ı,ıgiliz kaynııkl.:ırı Eı.sen'e ve 
Rnr'a ikine! bir hıwa al.'"Ulı daha 
:,· -. ıldığını bililin!'X!kledir. Bu a
kın, bund!III evved<o g;'bi büyük 
oln,aını~. Faka\ y<nı;:nların 
~~la devıııın ett:J!j VE' dumanların 

gö~ şartlarını g'.içl~tlı di,di i.Jaw 
edilmektedir. 14 lngılız bcınba u.
ç~gı geri dümnemi.'J~~. Bu sonun.. 
eu :rkın;n da yifle büyiik biır 'ııe

şclı!tiil tarafından yapıldığı aııla
şılıntlt<ıclır. Rur, b~tar. ~~-ı ibü.
yük bir sanayi bölgesi okluğu 
için, >biıbç hücumla tabrip edıiile
miyeeeğ'.nden lıııgilizlerin ikiı:ıcl 
b'.ı: hücama d•ha Kıı:um gördWı:
kri anleşılmak~dır. 

HARP MASRAFLAlU MÜTHİŞ 
R'\KMlLARA YO'KSELİYOR 

V aş1ngoondan l:dd:.r.ildiğlne ~ 
re, .Atınerilı:.anm Mayıs aymdaki 

harp m.asrafian 3.552,676,087 dl> 
lara yiiıksıel.ı:n~. Bu rakcı:m N.isa,. 

na ıınaran 300 milyon faıılıa

dıı·. Bu su.rci.le mali yılın on 

L_l E H 1 R u E, N ve 

A.NKABAl>AN •• 
)1~-XENı 

* Ma&rl! VeUJıni Bcdeıı Tero':reel 
Umum Müdl:ırua;i 1Q;n y"'1) bir ta<ıı>;yel 
prvgramı hazırla.·nodU;ıdır. * Mabsulüıı lucoar e~le ..tın 11-
lıruı1'1Smda tam b.ir auıtlob- baıııl 
Ollruıı;tUL'. Kilıvlildeu bububo.t.ı l!M'İ<'ler 
lk>pcyaaaJoiar "- 'l'oprıı.lt Malıoulliıd 0-
ıı.,ı,,,. sata""'l:t:.ııdı.r. 

:VİLAYET ve BELEDİYE: * Ka.n!lk:ı.vok •u.runun Runıellil1-
aırına kadar getl:rilmeııl lçlll dün neı.ı.. 
diye Reiıs Muavini B, Lı}lt.ı .Alaıcı>y .,._ 
ball.i.nde tetk>ltiem bulı.:runu§lur. * Ş<ıhlr lıestab.ııueler- 7 b:c kilo 
bls'.<üvi, 11 b'<ı lollD ma&a=a veri.Jnıta
w. 
'l'ICABET n SANAYi: 

* MmLalr.a l.oşe llluıiı!rü. B. MiJm. 
ta:z. Rülı: dü.u aJq. m Anıuıra,. ııııı.n.ıt-

'31" 
...ır Sl>bvn f&brlkal.1.rınıo imal cde-

'.erl on bunlar için icap eden zeytb. 
) ~!tarı Z.4-aa.ı Dan~ ta.r~ ve
rilt10<1ctir. 

111 ÜTEFEI'JtlX: * Rom:ı.ııyzıım \.a!IJil<lllŞ mu.."'11!11i
~ln&!n Boyaıa F...U. Setbeol<o koıı
.,.. verıneı. 11>.eıe dün ..tıah Büiael-

Ü"'-üdar Sulh M>.hi:emerndm: 
tl'~da kadlJ"e uıN>a.lleolııde Yll.. 

neoci<ı::b"f.I saloa&mda 64 No. ıu ııaııc
d.o """in iken berayl tedavi kaldırıldı
iı ,;.medkıoıı H aueıo!.rui.e 28/4/1142 
ta. ıhkıde vefat eden ve ıere~tııa 
n1ililoıeı .ıuııl"ce va:z' ;yed ed.llmlt bu
hın • n 1ZS4 D. lu Ka;yserl!l K.os'IGntin 
oğiu l<.lı'lo<ır BUl<lıe.!- a.lacak ve bOrç 
idı ~ıı b • o.&nl.ırm ~ a.y ve ve
m '1; lddla:!m.Dd bulııP"'*ları.n da üç 

&)' ıçiınde ... esıı.I.ic ve aenOOatL k&nunt,.e
le- ·ıe b-ruıkte ~ahkCmerr.12.e mJnı.ca .. 
alial'ı H al<,sl h:ılde K:ınunu ill<!daıl
nt 53-1 üne ı ma&Jeslne t.,,,ii""' tere
"" "'11.lş P1l' sınm haziileye devril tes-
lim edllcce&l ıtiin olunur. 942/139 

r üh ve Ş~hremlni As. ş. !Bat
k:ınlıklannd:ın: 

ı - 94~ =· DC;:'z ve kar.ı. nalill. 
, . ıtala,mın .. ymı ~ 20 Hazlı'an 1142 
Cu :n:u<.es gurı e kaOı&r uzat~tır. 

2 _ Nıı.:<•l vuıtalıırııı:n h:uıgt ctJn.. 
!ımle ..., ne cie ~cab 11. M. 
1'Ukel.eflye11 K.ur:lsyonu.ıı.ca. teSbit e. 
ti ,n ve alakadar Nahiye lllildüTlük
lerl ıı., F.'T<!l ;ret Amir ve l\lerk~lne 
blldlrl.Jım flor, 

3 - N kil vus ıa sııhlp ci ~ mer-
4..'eZlett mür:ıoıl'tia ~ cenıercıe ve 
tıe suttlle VMl~ .. yım ve T<W
ı:nı yap:l:ıcıı.ğını ö{:rerı.ıne'cri ve mu
ayyen ı;ilnkrk ~yııııa nazır bulun... 
m wn. 

4 - Ab l'ıl\lde ~ hlıtamm
don oonr• ele gt!Ç1!ccklı;r ».. mGzereı.;lc 
oebep1.,,. ha.r"clnd<.i<I m1~ .,._ 
r;ı.l.ı ;.d.<lo un;.cagı lliıD. ol.aı..r., 

Teyit edilmiyen bir ha
bere ıöre; Muaolini Lib 
yaya gitmit - İngilizler 
Eneni, Almanlar Ken
terburiyi birer kere da
ha bombaladılar - De
ınokraailerin harp ma .. 
rafları milyarları aştı. 

bir ay-ı Jc;i..'ldeki lbutün masraf 
22,130,946,353 dolara yü~lııııiJ 
bulumnaıir.tda ır. 

İngilterenin harp masrafı da 
bu halta oonuı:;da 9 mı,yu İngıı.tıı 
lirasını aşmış buhmı:rıaktadır. 

CEPHELERDE VAZİYET 
İtalyan tebliği, L\b~-: da Mb\'Ct' 

kuvvetlerinın GoUelguo.kp çeı,Te
sitıdeki muvaf!~tl.erııııin aıttı.. 
ğıııı ve 9000 den !a~]a esir aıuı.
dığını lbildirnıc-ktedir. Bunlarm 
içinde blıinci İngiliz tugayırun 
komif.arıı da bulumn :ıM.adır. Ele 
cct;ırilen taplal'l<ı sayısı 1~3, tarrlı:

ların say ısı yü:ıdcn :ıi) bık<iiı'. 
Viş~e gört', mihver klJV\'t't".eri 

Gazale ile B'"..:ri H:ı.lroym aras.ı><ia 
'bil' rıle1't:ı.dan ged>k aç~lardıT. 

Kıı:hireden gcl<n h~~=lcr çar
p~al arın şldıdetlendlğ'~ bildiT
mcktcd':r. İngiliz zmlılı )tU'\"VetlE-

ri, Gazale - Bi:iri Hcl:eym hattın
da, n.ayn tarla!arır..da açılım ge
d;ğin c:aı:.'U girişi yakınında düş. 
ma."l meV7ilcr:ni ve topluluklarını 
çev~nneğ'e ça.lışmaktadırl.ır. Sa
v-~la:rın şiddl!!ti glttkç~ artmak .. 
tad r. A1ıruıı:ı.lar gııodiği genişlet
m:Şlerd:r. Röyterin Kıth~re mu
'lı~iıri, Romelin elmde ha'en teh
likeli b;r zl!'hlı kuvvet bulundu.. 
ğunu da ila"e etmektedir. 

Rus c"phesine gelince. Scwyet 
tclı!:ili önemli ltiç bll'Şey kaydet
memektedir. Vişi kaynaklar~ her 
ikl taarfın :mevzilerin! sri(;l,unla~ 
t!TM'll.kla me;;>,gul olduklarım ıbil
diriyor. 

Alman teblıti mmrzii çaı·pışma
Iardan, bir miktar esir ve malze
me alındığ"rndan bıihsctmektsd .r. 
.ıı.l!rnanlar, ileri harekeJeı-ile D<>
netz nen1·inin hemen y:i°kı nı ndaki 
kesime ul~-mış bulunmak1adıdar. 

1 
MEMLEKETTEN) 1 

te> ı;eı,..1m1,,. ı;rol.:nkUr. l Hfd.'"allda 
.Ankaxada bir k<>.-r ""receır. mıo:

klben "'lııimlıe d~. * Kasnnpaşa.ıa Kömü:r kık~• 
duran Z:ıf« motörü 1tav=ı S~n 
dün ~ d•~ pel2'0l !Amba
.ı,-ı.. mamt m•klııesloi.n blr yerlıı.\ ıaz_ 
dır~ birdelıl.>:re bir ltı!UAk OlmU9 

""S\ileyman ~ r.ıralw>mlf!JE, * Şehrcmi.ıı.lııde İbrablal Çavıı. 
ıaı,,;>ınllcslnde oturan Vesile laın.lııde 

1'iı' kadın dün nıalıallc.;indeki baı.nl

.ıan la<iığı dan unundı>n ~ ~ 
lllll ve üç çocuğu \Je yed&len bira 

oonn zelılrlenmltUr. Zelıırli dan u.
cıundıın alnon blr nUmune ldıllle 

günde..:mtrtlc. 
+ Vll'1;ı'<ıt tıde odwı ke!llDe mQd.. 

dc'tl Hazlnı.nuı 110nwıa Joada.r uzaW
mıst1~. 

ZAYİ - Sam&l>ya Nülua Memurıu ... 
ilundan aldJ.tom nwwı ~.r.keren Je bir
ilikte Şchrem•nl Asker! Şube
ıaJ.ciığun ıerhlıo vui!<ıamı zayi etUm. 
Yeni5W alac:ılmıdaıı edltl:Aııln hıilr... 

mü yoldur. 

Halt ollu öıner Cinglglz İslt&!ıl>ul 1330 

TEŞEKXl'B 

Rad,-orrıa ar.ıı: olan bozıJlclutu r'de
rerel< ~ bir mle 1«>7a.ıı Radyo T<tı> 
~ m!)e,:sesesl 8'1lıibl Bay Pe~ be
,ol<ıkilrler'.mln sunulm.asına pzetenı.. 
:dııı llrYaaıu\UQu riaa ederim. 

t:~ılık'l:ıı.a. 
Sa<U ı;:ıı..,. 

r • • 
Timoçenkonun· DENiZLi'DE 
lyaralandığına şiddetli bir 
dair birrivayetı zelzele. oldu 

Bt!l'!iın 4 (A.A.)- D.N.B. n<in 
ııskeri bir kaynaktan bildirdiığine 
giire 73 üncü So\-yet süvari tü
menine mcn=p olup esir edtlen 
bir sıib;;ıy H:!!"kvf maharebeırinde 
Mm:eşal Timoçen.~un y.ar la~ 
mıış olduğunu söylemi~tir. 

Rus cephesinde 
(1 lııct Sahifedıen Devam) 

Y.ıhlı:z gı;;zetesi m~,YL> ayı:ı:da Al
m2n!aTm lS!ifi, Ru.slarrn 499 tay
yare kay'bctt !<1.:<ini bilıHrmc.Jôe.. 
di:r. 

--o--

ÇAY ve KAHVE 
(1 ıncl Saltlf"<loen Devam) 

İleride çay ve kahveler İnhi
sarların damgasını havıi. §G!'..fo.! 
pa'.etler içinde saulacııktıır. Bu 
şekilde ne vakit satışa iııu;larıa
c•ğı bir ay evvelılcn haliıa ilôn. 
oluna.:akt:ır . 
!MALATHAN.ELER AÇILACAK 

İnbi5ıtrlar İdaresi şehritniıırle 
ve ArıadiO!uda çay ve klldhve!erin 
paketler içine konma<.ı ~i'l ima
hltihaneler açacaktır. Diğer taraf
tan İnh:ısarlar Umum hfü®.rl~ü 
kahve v-e çay şabesi. na.mile m 
ŞU'be i.hdas etmiştir. 

Bu sabaıh ııcı!ırimize t.,b~ ol 
nan kadro ile bu Şllbeleıtlen sWl 
şubesi müdürlüğüne Ztınguldak 
inlı:iı!arlar b~iaü Nıoci tayin 
oluıunuştur. 

Tiıcaret şubes.I mü.dilT!fı«üne dl' 
iıihisarlar satı~ ştibesl müd:ürli 
Esat tııyin olunoıu.:;tur. Bu şUlıe
lerdoo bilinin .üdür maav-:n.t>
ğine de Gümrük ve İı:ı.!ıiea.ıl'.ar 
Vc-k.ileti tetkik ve ımürsk~e he
yctL muamelat şub~i müdüı'l~ 
şeflerinden Net>lı taş"İ'll olunm~ 
-tur. 

•İnhiıııı.r1ar çay ı.'e kahve şu.tıe-.. 
si> Llmsaııar Umum 'Müdür!Uğü.
nün halen bulıuııduğu Gala.tada 
Veli Alemdar llıan:nda faaliyete 
geçecektir. Bu müna&eb<!~ İııhi
sarlar tekaüt sıuıd;ğı ve takibat 
~beSi. bu binadan K«b;;t.aştıı.M İn
hisarlar Başmüdürlüğü r!lİn.:1s!na 
naklolımmuştur. Ça)' ve kahve 
şıı:bc.'linin küçük memurlsr kadro
su da bugünlerde tCJlıi;,ğ oluoa
caktır. 

Bin Yeri o 
(1 inci S.lo!fedon J'ev•ml 

kabil oJ.ıW!ı.ilecektir. Bu büyük bava 
armadast yalnız bir hedefe ve
ya ayni geeede iki lıcdefe taam.ıı: 
edecektir.> 
Muhaıbir Eıisenıe yapıolan ilııi ge

ce akınına iştirak edA!1l 2000 tay
yare arasmıda 1000 taneden lllf"Aı 
olı:n:urnıık üzere avcı tayy~ kul
lanılmı;ı'tıır. 

FRANSAYA YAPILAN AKTh'LAF. 
Londra 4 (AA.)- B.B.C. Gün

düz "e gece m ütom:ıdi taarruız la
na dcva·:n eden İngiliz ha'Va ku~·
vetlmi cı'iln şimal! Fran~ya yiiıı
lerce tayyıı.re ile hücum e<lmiş

lerdii. 
Bombardı:nıa1'l tayyareleı-'nin 

Essene ylÇ1tı klan ikinci akından 
heuüz döndükleri bir sıırada ,..,.,, 
Spitfayer tayyareleri şinıa.lt Fran 
saya doğ"rll hava.la~.r Ye Ka
le - Boulogne sa.hasına ge\cilklenı 

vakit yerden 20 ı:netre yülts~ 
kadar pilııe hücuımla inerek bir 

deıniJrYolunu havaya uçunnllflıtr
dır. 

Öğleden rorıra Ravr ve ~ 
dokları bon-ıbalanmştır. Bunlar

da yalruz bir ak:ıırıa 200 tıııyyırn! 

hücum etmiştir. Alınan ffi1C'l tay

yareleri genıiış rn;Jcyast.a döğJşi.i 

kallıuklen imtina e1mi§.."eroi.'l'. Bu
na bin~n yal'r..ı:z 3 Alman ~ 
tayyaresi <tlşürühtıüştüT. 4 .İngi
liz tayyaresi kıayJptır. 

fzmir 4 (Hu.sus! Muh:ıbinrri:ır 
den)- Dün gece saat 1 de vukua 
gelen zeltı:ele hak:kmda hırır,-a 
bal.'l tafslı.it geln,ıştir. Saroıntmın 
,,arkU.n gm'l:ıe ooı;ru 7 S3!:l"lye 

sürd'Üğ ıi anl~ı.lııuiktadı"' Fakat 
.zel:ele şic·detli olduğu iç!n hru'k 
ye.tak'rınnıclan brlryarak geceyjl 
a~>?•da gı:>:;!nnişlerchr. Dcm."r
yo!u köprüs[ınd,. 8.=a dmı.adı
ğmdan trenler jşlemeldeıl'r. 

Ceııaç f.ıı'r "'iZ va nr· 
~lı'in düştp b&Gw~u 1 
Beylc~b<'y''nde Küplüce mah.al

Jcs;nde oturan Oananın 1'..m Filı: 

ret irketn.hsyriyen.i.n 67 n!Jl!'.aralı 
vııpuru DııltaHll'an.ından hareket 
ettikten oonra güvertederı den;ı,.e 
diı::.cn~tilr. Zıı.valh kıaapm 
cesedi bufa~amam.ıştır. 

Ortadan kaybo· 
l<!"ln kız 1 

Su\t~nahmette Üçler ı:rı.:ıha!le
si!l.de 10 numarab evde oturan 
17 ya.pnıd.a Baywı Nevla Kı

vanç ıs gWırlenberi orta•fau kay
bohtı~ur. 

Şehir buzsuz mu 
ka!acak? 

(1 lnci Sah.'.!<ıior. Devaml 
çin bu sa.balıtan ~tllıaren ten.atı 
kerıdiai yapımağa ku-ar Ycr:ıniştiT. 
Fakır! kendi buı; teni t !Uratı 
olnıedan tm'Z!at şu şd.ilde y:1p:ı
lacaktır: 

B:-ıyiler fabrikadan bıı:ru ken<fı 
vası1ı3.ları1e alacaklıtt ve nakli:•e 
naı;r&fı olsrak kerı.riücrine kilo. 
la 61 ııantim tenzilat yıtp>laıcak
~r. Fıı.brika, ~ndi vıasıtalarile ıal
nak şa.rti.1.e kumanya-cıla.r ile lih
:acatçılara bw:u iki kurııı;; 80 san
mnd.€n verect!k, nakliye ım a •raıô 
~!arak kiloda 3Q.5 ~nt\m tentiht 
yapacaktır. Balıkçılara ise fabri
kada teslim edilmek ışarti'le bu
zun kilosu bir kurus, on fıllnti<m
den vc:rteookti.r. 

Fıı.kat ~\Jere lbırıolı:ıkm kar 
haddi kiloda 61 santim gıbi pek 
az bir nisbet~ olduğundan ve u 
miktar nakil masrafını bile kıoru
yırmıı:;aıcağ.ınd.a.n kendi vaaıtala.rile 
burz almağa göden bayiler pek 
ıızdır. Gerçi büyük bayiler a.lınıak 
ta i:seler de bunlar 61 san tim kıl
r.ı lbttla'oi küçük b~'ilere terket
meıınelctedirler. N~kim bu sar 
bah bazı semtlerde bızz bulırn.ı
mamııst1r. 

Bu ;,..,;iyette şehrin ve b.dha-,ısa 
ha .. <>taların btJZStlZ kalması ~ 
krni me'VCut bulunmaktoıdır. 

Belediye Reisliği 15 gün 90!1!'& 

tev·zo·.at i.çin yen: bir münakasa 
açacaktır. Yi.ne tali.p çıkmac:sa be
leıi ıye şıjıirde buz ~t işici 
kendisi yapacat:ır. 

Artist Sait Kökn r 
(1 inci sahiCeden devam) 

Dün ~am ~ gelen 
ve Galata rıhtunına yanaşan Ma
rak.a.ı vapwi.le turneden dönen 
bir k!6ım şetıir tiyatreosu san'at... 
karlan meyaauırla bulun.an d&o 
ğerll artist Satt GöknaT, 1 nıııma,. 
rah ambar yanındaki zati eşyala
nnı bama.J.a vermek '&te~n .,. 
çık buluno&Il ambara düşmüştür. 

Bu sukut netice9inde ~d 
san'atkArımız vücu.dünün mı.ıiP 
telif yer.lerınden ağır su.rette y. 
ralanmış, sol ~ kııtıılm~l.ıı'. 

SaPt Gökna:, ıriir'a-tle celbol.u~ 
nan shhl imdat otıomobilile Be
yoğhı haGtanesine kalclır.llmı.şt.r. 

Bundan 12 seıııe evvel cKaçıtk
çılar. f:Jrninin çevrilmesi =,.... 
smda yine böyle feci brr maya 
maruız kAl= bırlurıan dıcğerli 
san'alıkara gcçm;ş olswı deriiz., 

Zl"Vidoe oon ..• Aızamettne eş... Heyecamna hudut olm.tyım 
Şahane proecaı:n. Bugün Matinelerden .itibaren ,., 

LALE Sinemasında 
1 - Sefahet Kurbanı 
Sinema dünyaıı.ırun f ıı.ııilet 
roükidatmı kazıman oo kıurl.. 

retli b:r ha~ rornam 

Seanslar: 3.45 - 8.411 - 9.35 de 

2 - Singapur Yolu 
DORE'nlY LAMOUR -

Bl.NG CROSBY 
BOB HOP'un y rattığı 

Miizik, Dans, N~ş'e, Aşk filmi 
Senaslar: 2.30 - 5.10 - 8.15 de 

OJi 7/197 sayı 32398 2-0/10/942 tarihli 24 l'a"alılt l><!nı; pımı!r ve 29 lira 
811 kuruşh;Jr. uytılrı ile cilt 7/198 sayı 3:!l399 ve 20/!0/M2 tar h.J 42 ;o.ra 75 ku
nıolı>lı: reçele ~ a,J"niyıı.t mııldm:ııla.-ı ı.aJ1 almaştm. H!llımll o.-d~ (7--00a&l 

f Gen liği etiş· 
tirme polit~ka· 
mızda bir nokta 

(Başmakale, "'1 Devam) 
Ylııe b!T dil.,clinüş tarzıruı göre: 
- Milliyetçi ve ntnnsever Ull• 

surlar bu b11kımdan kifaıreti ba
Ddirler. Falat, bir Ul.eolDjia.in sa
yıca memleket hacıııiıı.dc tam ve 
iııannlL' mü1'<?V\·corleri nesilden. 
ncslle o i.Jeol~jiyi in-tibl ettirir .. 
!erse sos1al kök biitün · çtiro:U var
lıkları ve gcli<rgeleri ile birlikte 
ılal1a çok sağlamlaşmış ve rcpm 
biT çe~it milli din haliııi fktlsnp 
etıu<ş bul:ınur. 

İ§te, iki ayni seviyede vatıınse
veı 'e millitinin düşünü~üııJclıi 
tek &} rılık .ııoktııenıın iucetlii 

lli.r.'.ndye ı:.ö.ıe, ikillci ıı;öriiş sa
hlbiııöu istcdill:i t;qı .. er; a-.nçlilı.•
tir. ilintiye giire birhıciııiııki 
liberal bir millkiliok ~temldlr, 
kütı.. hal:ade hc.rldlcce varışta 
ve cemiyet an'ane.~iııi milli ahla
kın lıüti.i.n verimleri i.le kuruşla 
iler.i hay t için kifayetsmmr. Bi
naenaleyh, 'l'ürk r;c~l'ii;ini ~fek
.kür hamuru bakımından ve ma
seıı bugünkü r;erçcği gözıönüll4le 
tutarak her alanda Tii.rk rejimi
nin ilimleş•irileıı ve ilimle;i.rile
rek prens;ııleri içinde yeıişttt
mck gerektir. Bu yet!~tiıme n•o.lii 
t.eiekkürde ilf'l'iliğe ve zelra geli
şimlerine asli mani ~-;ı.ı.;,, n 
bu &İst"m •SCJ'İ gençti~• damp
sını ah:naklsn uzıılıJır, Bu sistem
de: •Bir ve bcnı.ber düşil0<>nlerill 
diinya&ı• vardır \'e rejim sosyal 
b!itünJiiğüıı dinidir. 

Yine bu düşünüş sahiplerine 
giöI"e, tedrisatı.mı:& ve mckt.ep .ki
ta1>larmın: bu bakımdan henüz 
yeter sevi."ede dei':"ldir; edebiyat 
antolojilerimiule bile henüz genç
liğin rlihunu kucaklıyacak inlo· 
lı\p odcbiyahmız yerini alama
mı~ örnekler ve şahsiyetler li.TI· 
kı ile inrclenmiye bnşlanmamış
tu. Tefekkür sistemimizde r;euç
lilı; üuriade •empozaıı. olmıya; 
Türk geııcin.i değil sadece nınwni 
killfür karakterinde hatta fen ve 
teknil.~ irile Türk cörü.sönii, 
Türk düıünüşünii ikame eder hal
lie yel<.-;tinniye mt<clıuna;. 

Herbal;lp, hll.'lta deie•li Mııaıil 
Velrili Hasaıı. Ali Yiicel olmak ii
zrtt mJUf maarilimJz bu bzfr
lıklı dü~ıtüşlerdeki ince aşnl.ıiı 
da .birl&,J!İrici lıil' gayret içlndediT. 
Belld de, Tüt k htikliü ve İnkı
lap Sav M ve Cuıııhuıiyet Rej' a 
Eamtüru knrnlup eıınlmni ver· 
ıniye beşlod>kton sonra birl~tlri· 
ci pyreti bütün kültiir tea&.leri
ıni:v.l.e, <*utma usııllerimiır:de, Jd.. 
taplıır.ıın.rıda daha tesriii bulaca

~ 
ETEft.I /7ZET BENiCE 

Bazı maha leler. 
de 6 Haziranda 

su l\esilecek 
Ataliirk bulvarındaki inşaat ile 

bu ciVH<iaki ~bekeıı.İll taık'\-ıi)'esi 
dolayı.sle 6 Haziran cumarl.esi ~
nü alq<ım sa<1t %0 den ~ura e.rıeııi 
günü ögl~ye k-dar / • ·-rek - Aya
sofya u&5Uldıılıi HQl•ç yamacile 
Marmara ,.a.macı.ndakl malıllele

rin ıehir suyu kesiluektir. 

Bir biletçi 
(1 lnd lll!hifedıen ---> 

da 51 saıyıh evde oturan Nesime 
ismıınde bir kadını.a 20 yaş!aıuı
daki km Emine ile bir müddet 
eYV"el ta.n~an. Ekreıın., dün aı&şam. 
bu eve g'..dere'k, kiral&Cljja bir o. 
daya Emi'.ıııeyi göbünn~k istemit
tir. 

Fakat g~ kadının atınt5i Ne

sime nikah ~an kızmı eN

den dışanya veremiyeceğlni ~

!emiş, Ero!ne de bu fikre iştirak 

ederek Ekremle gitmek isteme
miştir. 

A.ıbusunun bu suretlie yel".n& 

getirilmemesine müteessir olan 
Ekrem ferua halde sini:rlenıniş, bı

çağını çekerek Eıninenin üzerine 
yürümüş tür. 

Anne!ı:le, genç kadın.ın feryat
larına rağmen, a.2ilı aşı.Jc elindeü 

hlçağı ra.sgele Emi:nenin vücudü
ne saplamış ve zavalhyı kanlar 
içinde yere serıruştir. 

Bu kanlı vak'ayı müteak'4J ka

çan Ekrooı, bu sabah zabıta ta
ra.fından yak.alanmıştır. 

Emine ağ"ır vaTalı olaraJı: hu
taıııey e Jr.:oldıır.ıbuıı.r, 

OM TELGRAF ..... 

(1 iılci eah.iic'1cn 4evaııı) 
totla.rmm idıfiala'!11ll garip bul
muyorınn. P::og:.:uular maddeten 
d<>ğil ,faıkat manen yüklüdür. Eı>
ki ıtedriıs usulünde, programlarnaı 
d:ılıa çok ders a&:U va:'dı. ~ti 
ğa daba -riişdi:y"ede arabi, fariB!, 
yabancı dil glbi rnı.ı:nz. m ık~er 
mevcuttu. Bu,un bunlaı- yolı:tur. 
Yoktur a:rrmıa; bııgünün iJhtiyaç
Jarı»a söre ta:l.ıJe muhtaç bulı> 
nan bugüıı<:ü profıı1!mkrda <;(>' 

cu."ğuıı bay<ltmda ve meısltj;;nde 
tal!b'Jı:i lüzuı:r..u olmıy:ı:n b.'T çok 
11'..üfri!dat vudır. Bu yüzden ço
cugun enerja tasarr..ıf ve yeriile 
sar:fedlinıiş olmuyor. 

fü.-gii.nün lhj.jy-açla.rına göre mu 
&elde! 1Pl'Ogramhr; <!ıaf,a orta tah
silden itibaren mesleki mah!ye'lte 
zü~lere ayrılal'ak ~til<>eek 
d<'l"!l mililredatmı ihtiva etrncHdiır. 
Hele lise tıı:P.sili mutlalra maıle.!ı:
lere r,cire y~alırla.r, 

Sinir iıclUın!cri:nin halth olduk
ları ikinci oo"kta da program Iro

rniPyon.!amı i.'.! ı,enJilermin de bı> 
lun..'IlaSl DOlct~d.'T. 

Çıinkfr: Ta.hsi!de ı;ocul!ım sıflı
hati ıl>lg! J?:rnı ulesinden daha evvel 
müt~~a olun'l"!lb'l lcap eden bir 
ıne-;zudur. Btı husu.m hiç fÜpbe 

yo'k hl ®ktorlıtr d, a ~-i ve -
lı'Aıiıye tl e ltestiı"ebil eoze kk>rlnrlen 
den; müf:fooa:t prograıınlan llıa
zırl:ı.nt!"ken çoçuı;un !ik.i.r ve be
ien kabJ:y~lnıi gözö -ünde bu-

CERÇEVE. 

Dedi- Dedim 
NECİP FAZIL KlSAK"OREK 

(1 l:ftd lfedtft De<-) 1 
reti, hiçbr.i znmQn ve m~ 
hi~bir içWruti \e rnhi cesa.r..ıle 
ölçiileınez. Me""liı güneşin (~
lin) üzerinde d~dnji"U berlı.aııc;t 
lıir ı;abf,h, (Masbwn ).ı. · .aat 
evvel doğmuş olması la7.un celör
ken, ayni rüneşi.ıı ( Mosma)da 
hatbp baheıi ııelbbilir. l.'ahn ı~.ı... 
liğlerlo in.san ım:a!rine kiifü.r et
mcnln aishcti işte bu duece)"i 
bulmuştur. Doetum, belice (Bar
kof) maharelıelerüıi Almanlar, 
Jı.em de büyiilı: Sevyet orıbt &M
desinia hl!; deiihe. bir lııohUNı ip
tal etm.ek sureala kazanını..~· 

Dedi: 
- Öyleyse ne belı.\horlaT'? n

rü,,eler ya!., 
Dedim: 
- (Harkof)ıla teıeblnis Savyet

lerden gel.di ve .Almanlarca lıil
hassa yüksek sevk ve idare saılı.a
sındaki istı!smarla kazanıldı. Ya
Dıi bu harekette ilk teııehlıüs, he
sap ve ir'-de Aknaııl:ırdan fıyku
maıh. Şu halJe artık bu bareıke
tiıı dogrudan doğmya Al-p t.. 
şel>büs 11e i.radesiU kaynaşbro
ması için, neticelend::ği -yerd<> blı 
an kadar duraklaına}t, kiiçiik bir 
nefes payııulnn s.onra tekrar alev
leıuue<i ve böırltte umumi ta1H.'
rnza ir..lalap e>m-İ gerekmez mi? 
Birkr.ç ııUn dabıı bekle; ya1.ıu& •
kııç gün daha!_ 

De 'i: 
- Göıü)oru.ın JW een, m~leyi 

Sovyet - Alnı.ıı.n serçevesl Lı,iadAı 
mütalea edeNıtcn .nıiidıiş bir Al
mu taraftan. Deud:rasya - Mih
ver çerçevesi içinde mütaleıa eder
ke.n de yamaa. bir ıle.mok.rasya 

- Ya ııeAj llHI ff •Ütlıiş .. 
Teze6İn! ... 

Libyada 
(1 inci Sat.!fP!I~ Dev&m) 

dan harekata yeni tanklar sok
muştur. Bu etın:ıdıı tayyareler 
Roırımelin hoş\u.kl:ı..da ve d~ 
yerle•d iti kı."V'l'etlenni bomba:la
mışlard.ır. Gener 1 Briçi e<ı:tS ml> 
harebe meydanının 10 kilmnetre 
gari>JOO;ılti Rııtonda Sinyali kale
sini pıı.z~.rtt'Si. günil Z&ptetm!ıjıtir. 

Ş:.dcletli kum .&rlmalan baıa ke
sirn~rde harekata ın<İ'li olmak

dı.r. Kalın du=n perockri çok 
yaklaşan iki taraf..ıı l:f:'!:>rlerin& 

gcrmeleriıı.e mani obnakiadır. 

Seylan dası 
(1 !ncl Sabit- Devam) 

bale gelmlştir. Şimdi • balie 
~a.k olan müttefik taernrru 

için kıwvetrerinl art!tırma&la 

meşgııldllr. İDGan "e teş."!tllat ba
kımmıdan bütün koHı.yWdara ma-

bıı.l~. Rekor teşkil ~ 
decell: bir =antla :yeni haıva 

mıt'Ydmılan i.ıı&a ~. 

Ders Programlan 
Çok Ağır mı? 

lundurarak müfredatın en ~ 
ve~ nı&.kEadıı. uygun şelti)ie ~ 
zirnini im kin çeı-çevesine sokaır>
Jar. Santren hekimlerin bu ko
mi>-yon!ara iştiraki; program ko
~muıdııı fikir ve t<'i'kJc mu
hitini de ge.ııişletcecğ.i için daha 
faydalı neticeler elde edilmccine 
de yarar. 

Cemiyeti orgaıuze e<lecek şa'h
si)·.,,ıer taaıı;il 2t'l'ile ~. hayat 
me&tooiıııcle k.an.tliliklcrinden ye
~i.I!cr. Yani; her okuyan veya 
o..\"Utulan bir deha haline gelnıı!z. 
Ixtıi da tııh;~ kôrlenmez. ~ 
ve klir.pe dimıığlan; viicııdün ve 
asabi ciiınlenin tam inkişaf d
resi olan 7 ile 25 yaş arasında • 
ğır tcdrı.s ~i, makısada veia 
et.ıııiıyen fazla ders müfredatı ilıt 
tııey.ik aJ.tında bulundımna.k fay
dalı olmak.tan ziyade zarıarlı ııe
tlcelere :!'Ol açar. 

Tekrar odiy.ırum: B ugün.":Q 
programlar ta.dile mumaçtı.rlaz. 
Mesleki tedril;at d:ıılha orta mekı
tepte ba:ş.lama1ı, ~uk 1<örpe lr• 
!asma, rnes~ ve hayııtuıdıı 
lüzumu olımly2cak fu:rutt ıruılıl
ma<tı <l>ldurmağa çalışmakla bc.
~e fik;.r yorgıın.IU#'Jtıa iıııb:ır e
dı.lıneınelidir. 

Sılılıatli, gfu'bilı ve ~·en bir 
nesil elde etm.ık hiç şüphe yl'.>k ld 
mahiınatı fazla, fakat fi>:ri }"Ol'o 

gun biieyeier zayıf, çelimsııı: 1* 
ne&ile ve ceıniı)'ete ı!e"rcitl olunur. 

MUZAFFER tJ1.AI 

EK.SIKA' iN 
harbe r~I 

(2 itııoi S;lıif..S... Deno.l 
biribirinden fank lı olan iki meın 
leloet tooavvur eanek mümkün 
değildir. Bll!llunla beraber, Mekıd 
ka, iıstihl<ilini Bir!eyk Amerik• 
nın Mon.."'Oe Dideslr.e borıçiudUI' 
ve Meksikaıım istiklafüıe Q<a"Vuıt" 
tuğu zamandanberi ara.dan ge<;en 
lbi~ ıbu<;uk _.,. yakın zaııruın için
de bü.vük şimal !ıtım:ışlll!ile Mek· 
S:ka arasrnda deTin nn SIM'"'Jıı.!ıt. 
la:r çlkır..>t ohnı>kla bera:ber, Ame 
rika cenup knmşusım;m tq>rMı 

bütünlüğüne daima sııwt göster 
~ir. 

Bundan 90nra da Mebika ilıe 
anlaşmazlığın devam etmesi .,,m 
ortada bir s.ıbop kalmadı,ğına gö 
re, bu devlet harp JUn etınezden 

e\7\ el dahi, dmB>l:ıraı;iler c~ 

sinde yerini almış buhmuyurdu. 
Hal'p i!An.ı, hatıl İngiltere ve A· 
mer'~'<adım &VVel Meksika to.ra

fın<i= tak\> edilen l:.ir polit.i.lca 
nın l.ıöbil neticesidir'. Bu iltlbm-la, 
Mekskanı:n, bu harekf!'tile kerd

s:ıden evvel i:endl yoiwıu tut. 
mu,; olanlara kahlmakta oldwğu 
idd' eWJ.ebilir. 

Amerika 
(1 iııd Sah!fecil!n l><>VlJll} 

veç gıı.zeoteleri A.mcrilranın Fııı.. 
JimıJ1:)•aıya harp ilin etmem€sinl 
ımemn:ınıyetle kıryrjctmektedi~ 

kr. Bu gazetelerden biı:i şarkın 
cenubil şrarkisindalııö mom"eket
ler hak.lanı:ta Biri.eşik Ameriluı 
>tar.ııfın<ian verilen yen< kararla
rı.ıı FL'lloimd~a için bir ıhta.r tel" 
kil ett iğmi. y :ııı;ınak tadı r. 

Yar1ll aathıele=den itilıaren 

ŞARK 
Sinema..nda: % Süper 

Flhn birden 
1 - KATHE UORSCH ve 

P.\UL IIO&BİGER tar~Undan 

AHA IZTJaABI 
Fevkala<le Film 

2 - SİGRID GURtP. ve 
VİCTOR l\Ic. LA..°"GLEN'iıı. 

10 YILDI 1 
He;ec2n ve teeo.-.ür illmi 

. Aakeri F abrikalaT Salın- ' 
alma Komisyona 

/itİtıları 

4(8/943 P~~ g1!nü ooct 15 d• 
!Mle «!J:l~!I( 18, 2.0. 22 May:s 94l 
tarlhlennd9 Jb edi!m'1 .>1 :ın 20()...-400 
- kurttın nı lı\:k:ümsürdJr. •6004> 

~I Levazı Amir• 
1 ----li«l Sabnalma 

1 Komi~yonu flanlıın 
15.000 adet IJ8,kanduak ka)'lŞJ o.ıu
calı:t'.r. J'ılutuhlıll nam ve ıı-tıırıı -
:ııM'! ıa ~ 10 6/H2 Çarpmb9 
ıiloı!l ııaa 1 1 i,3il ıt Tophıı.rıede Lv. A
mll"llil Satın Al'l!G K<l!nkıyonunda. ,._ 
pıla.oalı:til'. Tahmin bedeli 3000 )ll"JI '* 
teminatı 225 ll:radır. • un<&! kr'mil>
'.!!!"da c6rlilür. Tallple:r!n belıı v:ılt~ 
..,. ' a r ~. Jl -aı~ 
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Tiıık~>e çoıreıı: 1.-;KKNDU f'. &ERT1'UJ 

Kolonel, Ecn~bilere verilen Pasaport i~inde 
hır çok entrikaJar~n 'döndüğünü anlamıştı ..• 

Dün-.~öğleden sonra cereyan 
eden. muhakemenin tafsilatı 

Y az~n : M. Sanıi Karayel ~ 

Türkler, Alman o rdusunun Boğazı geç· 
m6~ina, tabiye fcabı göz yumdular ... 

1 tlwıa y apmı.~ı. AJ.n::aıi:an a !dıı.~ 
nız i,, bu1n:a.\ \"e ~c kabr.<.TI":~k için ırr:.ai ... \.<:.:', dal:o. .i.;.:ri:nrc çc};::.n'"'~ 
bu c~tl:t"'Ct.c gird.i~i.ni, t.e;~ g~·c-s:... ! c;,·;n TücJ~'!'re. lerl Eiirül::'rle ve b~r 
nin ustura vv ır:;.d.:;.cs kW11n.n1ak .. t t: :• ., cın't~il i!e hırist~ra1.J3nn 1.'11-
tan. iha-ret hulu:.dı!.ğtınu i!aod-e et-1 !"&.~b~~'ı·na gi..i.n~lcrGi. Ahn~nJara. 
nıeKte \'C insani b:r h s ye bir hem ·bu S-Jretle t:'nınİ'yet ve~ olu
şeri suar.i.lc har<>ket cttigi:r,~ usJ yo: .. ıu. Sözde yiyecek buluyor-

'IJJ.y<:llc boğc;,za oo'.kıu. C'!inki~ ü
nl1"~" .iltiJıc·i Ol'JW•ll 'lfok.Je>ı1 oo-
2ıi'l:d yÜJ'\iy~ı.j·no dcv""t'ı'J e<liyor
du, 

- i.i.l.zdıen mıa old,l~.ı~u stiyltiyor
~ ' K'1MA--

- C)uy li.i~rı.;.ı:n 1-.e clı:ımektir1 J.i: .. 
nllaya gelip g~,'U C:ı..f'~.1.JAr paaı&,pc~ 

d.e!l-e:.·!erinde J?:.~n ~t dei;l~ mi&?. 

- ~ A<!~ıı:= esrarını ı.r-ı-- ı 
tMm<* çok. atlı; bİl' ~..!r. K.:.;rn~! S:ıı:; 

C.11 cliıutule ao::c~: ıre hiili."Ur..L't k"...;. v..-e""J. I 
, ... ,,...,, b~ yı.l!i:r iıcınu t.<1(edcmedl
''"··· Berı Fi.!ipıne ;:-eni _,-.ı. bir ,;:;e,: 
tn·Jrlllll ••• D..;n11 --bJ k.Uıd.ar k+w t,.."'r 
z:ı.,,-.""4o- 11Bll ,,,,,-Uoıo• rJi<a··•b;:i.i... 
r~n?. 

- - Eııct. l!ı:}.a.yyeıtlr, l{olonel Fa. 
kzt, bu. k.a3·~t i'r d~ti3. !aNao w aö
ıU..'1JÜ2C ç.;ıırp"n bir Ç\ıık: cC"!leb.i:cr \'Cır, 

Si.l kast h:.Qi.Ss~i.r>ln eki.in ügl'eye ver<lıiği re''abın, milekki!in;:-ı bu 
katla" ee:-eyan cd<-a mıôıokeme- adıımdari.a gi.irü.)~nekten ;.-k:k\;ği
sın; <iür>ki: say:m=la bikli.rmiış- ni g<;~tercn km•\'etl; biT delil oldu 
ti!<. Da"'"·arrm öğlcd~n ronra cere- ğunu bi'!.dirdi. 
~·an eden safhasile öğ!C'den e;-velki Pavlof ile KorrjJofun buıı.:lan 
ilk ceJ.ses:I!:ıı 11u!~~.;~.1nı. ~~~J.t:la sonra ömer~ koz .c:~ra~-:. e1e a}tl k
:raz;.J,:-oruz; kı.rin1 ·ve onun üzı:rincle jşkın<"ğe 

Dün evvel.i nıawun!a.dan Ab- b:ışladı'J.-:annı nnlatıı"ak: 
- H-m::: "''· Mi8tf" Ben..-t ..• 

lf"""'ı.n"' va~: &; ....ıı.ıe ~°'ed! •·hla 
•J.Y·~rı.*ı~-ıiE.lz. F~1., 11 e oluf'S'~cı. oı... 
,ıı;nn, bu. khl6ll. .. t3 ~ kı)".O'.Jleııi yard:~ 
lar:.nız d.oJ&:.uu.;b~~.:. Burıd.ı.ri e... 
minim. 

- Ha.,.nay sltt htr hususta :r:u·.tıiia 
haıli'ııro, A~~ t>~ iıf;t>T lı.,...-.n l;ıılhuı~ 
ca.tonız mernu::U t..J:a..;1':1.da muJa:ita 
i?'lO!lca b\lffi bl.-t ır,;UIL'll8tl ... Ve m"" 
r~ (Jucl ~) elen çoı: 1.rı ..,_ 

ı..tr.:ı-h. 
-- B~ ne lür~ n.ı?. 
- Anı.Uay=: Do~ ~r lrlvlyet.. 

zeW o .._r k<>lo;r Te m'-ln!ln:,ıy;ı.;e 
d~ğ!~lar t.l, ocl;n 1oırumıCı: ve 
~·~rl b-, ~'11.fial<ly* p:;:na-

< ko<JU deti.dir, 

K<>lmıel Vele tıı:r pt!ro .;ı-ak1!.: 

~.~:'.r~a=.:ı~" ~ 
r:.ı:rell ıı.ıcvt ;-~ ve ıru ""'1ö 
t:cri~~. 

- M..,,lir!e U bd•r laa>Joi. vu, 
Kolone17 

- lıd Jllz kJııı: tt;ıca: ,.,;rdır nr~10-
fif.:::n. 

- Al~rsıı.ıı.W 
- ~: ır.ı.::rı:m?. 
- J>\•eı. Tolbl~' 1"'~..:.r cö:-W:üz: 

B· blr lıı>Jl.l<altlr. Sid &.ldat:yor;,,:~ 
ı.ı:aııll1"a b:ı C:a&:lıı:.da b"t 3'İW> ;rııl:nı 
japon vanb:'. 

Yds b~nu dJ,1'.JLCa ;ı-rrlucl<n Jıop!.a
c!ı: 

- l!an\!Ada. ter ecnebi. pasar.Al:! v
t:ttğ\ııde mı:kayy~(t!':. Ş~'1:<ti .,ı,ı:ı 

ç.ı~ 1 racaıım. HG&I t r~J.-..aı--nı onC.ru:ı. 61-
rc::ıi. iz. 

Ko:•,.,el Yel<, P" ... ı'Orl ttb'tlrJ ça-
tırllJ. Zabit gel<U. 

\'cls h~(:tite .ord.J: 
- Matıfll.:ıda l<.•ç Jaııon n.r?. 
Zi>b.:t te.-edd!l.t~ OOVl!i) \-OncJo'.: 

- Bu au .. r;ıJaA , buraya DU:l CCl
diacler}o( ~: T. ... ~ını.: nu~ Oular&ın p3-
-.port ıstm;.t~"'O!" musl.:&t•z?. 
' - <'Pit:.iif'Ortlarımızı kt?)·beottit..> Di... 
,-orl:.r. tietrc pka b1r;ı_o(W;:!&rı :ı-;in, 

B(nb;cı. P&liı:<r oı:ı.lorı .-crbc.'$t bıraiu-
J'Cl". 

Kolo.,~ı Vt1' b:ı ):~ bir ~ entri~ 
la-:-;n ve paralı.:ın d&?oiüğ"Jnil a!1la
mı(•I. PiıUPort :w<;lt::ıı d!iH>,ya Çıl<a.r. 
dı. 

dırrratımanı" avuk:::ı Şaire' Ziıya - Abdurra:l:.ır-anm Ankara sui-
m 'idafa~<l'llH y~n:.~t.r. k&'tı ile m:ıd:di veya ruM hiç blr 
·Avukat .- Şakir Zi'j'a Pwvkı•fon mün-betl ;."9kluı·. Ömer:n cJJpa
korkın>ç b:r aktör olduğunu ~y- m)k 1bir iiıtiHıki liar.-ıktcrine mulm
knı'~ 'oe yfüı: çlııgil<>ıfoiıı, bilhassa bH, Ab<l.'-ll"r<ı!hma:ı;ın gayet uyası 
lıı:ınıuprken herke;;:e tl:kGin\ i!er ve sükül'l".'ti !J<'\'er bir hali vard'r. 
teviit ettiğini, Ab<hırrabnMı.nı PllV- Söylen<l;.~; gibi Öm~r, Abdun·ah 
Jorun i:Kfal (•yled'iğln> ve Pll>vi.ofım manın degcl, AWurra!ı!'Pa..TJ öroerı:n 
rnens~ oidıığu ı:>'r tl'9kiıl'fıtın suir tesiri altında ka~ır. dt'di, \•e 

, a.cı Ko:OOeım :rU- kest pe,Pıxle l:~tu·{:mu eğer ya- sözünıc devamla : 
Eiloe- ~: 

- El:- awç ~ı kadar küçük l>lr ı.d;• 
ela bu ~., erırt;'.i.a diınt-!ıle, ikJ. 7fiz 
~lli molyonl~ A!ner2'ada Mlier ol
tnaz?t Simdi, bana kt·lırsa, burada ya
pıl.:;.c:::k bir-~ •oıı-: ~;>- :! W.,!!lda kalr.n 
ecnebiler meue'esinl b!..: toırata. bu-~ 
ııı.:ıl< ve l!:~n\l:a,ia,J japonla!'l ılddctie 
ıak.lp V• o.."ll:trJa ~-b·r.da her tü.r!il 
ırı.Gcad~kye Qlr~'iJCCC'k clill b1..r te...<:\. 
llıil.Jt yapın•\:. 

:._ B"'1u na.ıl yapablllri;ı?. Siz, ja.. 

poıoların ıı~lOdn kak1ığınız halde ha,.. 

_ .,.._ u!at: bir ~p ycu bi.lo '.'~remedifuel 
Toph::.nd~arı 1 er neresi\lir?. SiıJ tc·:
kıH: (;t'"1ctP.~l .-.::ınra nert'yc gö!ilni:"l~.e.:-?. 
«:; '''l '\l:a!:Jl· _e> J.-rlnde hlıi::im olfu-ı-. 
12.r ki:nlc:di=' E'.Jl1a.rı anl&yıp öğrcn.
m'd"" bc'.ylc bir if' g(rljooil!r m!,}i:ı?. 

- Bana Pottt.biyet ver:~e:ıfz, b<'n _L 
Ü!- bö.r!~ O!r !~t hazır!arun. -
_ - Bu ~;.il.ı>-n l.•s...:-a ı..·:r.ı ı:<>tln> .. 
m.."1cl.:7. 

- M~b Il'.k'I .• 

kalanırlarsa ne şel:iiuc hareket e- c- M:üekkil'nı ya,-ı1ış ;-e zararlı 
derci< tahkikatın seyrini ~ğif!r- bi:r akideı:ı1n n:en,ı:bıı olmakt.aıısa, 
ır><'i,<c çalı§acaklanmn kendilerine zin<lanLandı:ı çüriimeği d~ha fayda
ev'\ elden ögretild;ğini 00y'1Er-~"ş ve lı ve doğru bulur.> decti. 
büfün wlibatı hazırlıyan elin A'\--ukat bundan ro>:ıTa idd.:a rna
meı:;hul orup yalnllZ ·Pavla!la Kor- kamı tarafmdan Abdurrahman 
nilof tara::n.dan b!iindiğin.i :la:ve hakkında beslenen ce>:..~ kanunu 
-etnı.öştir. matldeleriıü bıı.!ıis ın-.evzuu ettı. 

İlk oelse öğleyin tatil edihr.iştil'. Abdurra.lmıanın tecziye edilme5i 
Öğleden oonraki ce!ı;ell!l' bakkı.n· i>-tenilen bu maddekrle, hiç bir 
da Ankara mı.ılı;ı.biıiıniz fU tam;... münasebeti bulunmadığını söyli-
11.tı vermekted.:.r: ~rck iddia makaım tarafından ile 

Ankara, 4 ('l'elefun !a)- Sırlkast ti süriilen iddfo. ve mütalcaların 
rui.discsiıııiıı d4n öğleden ı;ıın:-aki yanlış olduğunu anlatarak ve bu 
ceh-ı:sine 6"at 14 de baŞJ::ııdı. ma.ddel<?ri birer birer teşr>lı ye i
Avukat Ş.:l..'.•· Ziya Kar~~. mü- za:.'lı. et1i ve son söe olarak: 

:iafaasına devamla, Üs:O:üp ko!JS')- •- Abdurrahman ccızalandml
iıosumuzwı Abdurra.'ımamn lromü dığı takdid-e - ki bunu bh' an bile 
nlst olduğu, or;.da d:! bazı khıısc- <lü~nmüyoruz. Ömer maddeten 
leri komün::;t yapmü için ça!~ı- yok cdr1ı>iğl g;ıbi Abdtırarhm&n d3 
ğı ve bu rcbcpten dolayı hakkııı.<!a manen yok->di.:.m;ş olaeaktır. Ka· 

f:ofo:ı•t ı:1ll<:i): tahkikat yapık.cağı sırada Ü'sl:ü;:ı- rarmwd:an ve adaletinizden bir an 
- o oro ı•:la'l tard~ •i:Jı. A.'""'1111>.ia hon kı;çar;ik Tiir:-iJ",'.)ye geldiği yo- şüphemiız yoktur. Aıbdurrah!nanın 

bl: "'.;:o""" ' ·" t:r."<'n ;ı>ıktur. lundaki mi112kalat'lnın kat'lven beraetir.e Jrnrcr v.c::ilnıı->ini ist'yo. 
- No <led.h1'.: ... !le:: o:dudsn !&rt doğru olanı:yaca.1'Jnı söyledi. ıİfü.. rırın.> 

reı t1ll<ilT. 1 - '-' z· eldd\ Abdurr&hman hııı'kknx!a Avı.ıkat ş..,....r ıya nıüiea'kı:p ıza-
- Evet. .. ı.raalrsl".! bü.r>ll. ,. k 
_ &:bdılıı:I ..,,.:,)~. 'r "'iy®? usküp ·onsulnsıı.nruzun raporum.:cı hatında ~)-!enen suçun Türk olnu-

CDevarnı Var) değil, istan1n1 cmıl'jyct müdiirWi;:i yan maznunlara a:t olrluğuım, or.-
--- nün Abdt<rr<;l1mamn ber sıilıali !arın rejimlcrL'lin bu g:b• l1leri :;ap 

1
------·--------------------ı görüln:odii;i yolundaki te'ikercsinin mağı arrJr buh.ın<luğımu, AbduT-

1 h • 1 U · M•"d"" l ""ğ •• d na2arı itllıarc alıııması lC:zam g·,1- rı>hman Üsküptc tke>n '.wn~inion1c 
n ••ar ar • U ur U Un en : ruğ>;ı.'ı b:ldird> ve y;.ne üslllüp mn- meyyal olduğu halde 1stanbula 

- solosıır.ı.U'ıuıı A.bdun-ahınarun Bo- geldllı:len son~ bu !ikrlrulcn tanca 
~f;'.!.n 

.Od< 

-
Elrsilllr. c.ıl n 

GOnü 
ğoalaeı-Sovye\l,,.e b"""1<mak tiı- men v~7-&c<; '~nl t ı.tlüfen bu n-.az 
raft.aı:ı bu!..ınduğu sa<ledin~eki , nunfarla taıı:~arak onların i;:!,faliı:~ 

c ıaJcnı P;. ,ııaı: ~CJ~/~U 
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.özlerini ,,;,! dtl& roodcttL k::p:ld:ğını, bana ra ·:n~eıı suikast 
!'or.ı:ı. :~ı ~MI 9,io Ş k z b ıd "u • · • Mu ,;cl!! para\öner IJ'J.l::cmtt.i 10 • . , a ir ıya uı an sonTa, Pa-;- .W.U~~.e ne nıadd1 JıC rr.<ınen 

450 Kilo ) ) Kıl 7 10,W lof'la !Lb<lurrahınan arasında g~ hiç bir aliı.kası olmadığ:nı, yabancı 
&...ıt!il "6-00> t>Jlo>.&> 40 ~de! > • 10,30 · çen bir nı1"'liavcreye.<l~.temıı.> et- maznuıtlarla tanııpna.smm da. Türk 

ı - Yt*a"<la .-.. ,-1' ır.11:.~!l.'Tı • i•rıı n:.uıeme.. ıı:;z:;rlik!a •aT:n ıolınae•k·ır. ti,F::v.l;ıfun b.ıı münuscbe.t"le A'l>.:1u-r Cez:ı Kan.ununa muhal'f b:r hare
n - Pazıaı'l* lı.ıa.alarL~da. yan:ı-tı\İn i....oaa\1c;tl~ Kab•ia,;ta ı.ov.azmı Şube. rııhmanı"!l mücadeleye, lıaz.ırlan.--r.a k.et olmatlığını süyliycrck mlı~~<ki-

sln<!eld Merıteız .Alm> ~unda ;.a.pı!llcakt:r. "' liız1m gel<:liPi ve bu mücadeleye :tinin i>E'raatini istedi. Bundan son-
nı - To1-~ ""' pa.ratöner mo_,,,•.-*ıe a!t !1.t<-Jer:c ba!iitilllere ait pek · yakın lıir tarihte ba.şland.:ğı ra reis Abdurra.hm:mdan bir diye-

ııutnatM ı.tt g(':a öğledw. ..,..,-a oözil ıe.;oo l'lo-becie &ô:ü!ebtlilr. · ve bu sıeOCp!e Abdu.rra!hmarun ceği olup olma<l.l~mı Gordu. Abdur 
IV - ı-ı11eraı ııaz&rhlt: ~ ~n ohın"11 ıiln ...e o;ıatJerde !el<liı edec&v. Pavlof tarafından dalma hazırlan- rıW.man müdafiinin sözlerine :şti

lerl tlot ~ ... ~ 7.G c!Wemno par ... ~}e . oır:-. ı:r<rtkllr 1r,,,,,,..ı,,yon" mUnı- makta olduğunu tebarüz ettirdi ve rak ettiL.~'İ.rıi. bas .. ka bir iliyeccg-i ol-
ta.a.~3r!. c<JlO!> ~· 

Pavlofun A'l.ı<lurra.hmanın tabanca m:1.1.!;l'(:nı söyle<li. 
A••m1111•a•=ımıaaa1.:::am:::aım:mımı•111mıms:liil-'lllt:!ı ku'lamp kul 1 anma:lı3ımn sıonnaE:ı- SÜLEYMANIN 1.IÜDAFAASI 

BEKLENMEKTE OLAN 

POKER 
Traş Bıçakları 

Gelnllşt!ı·. 

DIKKA T: İstnbulda 1 adedi 
5 kunıştur. 

İstanbulda 10 aı1dtik paket 
45 kuru,ıhır. 

Taşrada 1 adedi 5, 10 adedi 
50 kiırı~ıur, 

nın b!r:.::ik sebeb'n'n bu lıiidiseye Bundan oor.ra maznunlardan 
A'bdu:rahmanı harl'ırlamnktan !ıha. Süleyman yazılı müdafaasını oku-
ret ol.iluğunu izah etti, iddia DK!· du 11e sonra da mahkemeye vc::di. 
kamının bu ıınünasebctle söyle~ Süleyman bu mü<lııfa:ısmda Ha 
oldu~u sözkrin de çok mantıki ve J;,ı b.r Türk evliıdı olduğunu, mrm 
müdellel olduğunu işaret ed<>rek: 1-eket menfaati namına ai!cs;nden 

ABDURRAHMA.~ TABANCA bazılarınm canb.rıı:ı feda et~-k • 
KUI.JA'TMASINI PE".tC!\LA .!erini, lo~ndiı;inin cahil, dkuyup 

BİLDiGİ HALDE... yaıı.~·.ası ı0:Lrrııyan, z;;,·al!ı hi.r bc::-

Belediye Sular İda~esinclen : 

- Pavtof bu eözrer•le h<:m Ab
durrahmanııı tabanca kullanıp kul 
~anmud·i:ğ1111 öğrenrnek fut.enıit§, 

Lem de onun bu mücadeleye mı de 
roceye kadar ha.zır oWuğunu aıJa 
ma.k iStem:~t;r .• <?ed.i \'e A:bdurra..'ı 
manın ün:<l;e!'Si'!cde askeri kamp· 
la:ra iştirak ettl,1ir.i ve ~ilii!h kullan 
ma<;ıru b!ldiği halde Pavltota s>lfı>-tı 
kullanmasım bi.l'ır~diğ> yolun.da 

bcr -oldllığunıı parti mcr.subu el -
mak, komünist preıı.;•p1erindeıı 

anlamalc ve bu davanın ·lıı:r ncüda
fi bulutınınk g\b! !::ılerlc kat'iyen 
alakası o1nıadığını, Yugoola\•yada 
iken mcmlckc.-t!n hc·rl1angi bir 
nuntakasında bir 'l'J s:ı.l:ibi olmak 

A1atili1t Bu>vo:ırun dlfadı ve ııd>eluenln tak\·ly«: .;.,Ja;ı&.'yte yapıım.ıın '"""· 
ı1 ben amellırat 7ib;iiııden G.8.9~~ te:1hlnı:,ml:Eaıill c-..,,,.rııe..ı gürı'i sa.at 20 dm 

ert..ı p..,... ıiJ.•il ~leye kaıı.ı~ Zeyrek - .'.yasoty-a •:-a&nd>l<I llaliç yaıraci!e 
Marma.-a ,_,..a.::;n®k.I J"(!t'!c,- \e"lros s·;yu eJu.nyacdJa:'dll'. 
M- abolll'le<e lkln olt:nur ' <8129> 

- ------ Zabıta Romanı •• 
No. 11----.... 

S en mi Oldürdün ? 
Yasan: EDGARVALLAS 

insanlaroand1. cKurt•un §61ııil v~ 
şem ai1inl öyle bir tarif e1ıtli ki, 
pmdü Lani bu ad:mlı nerede gör
se, tanJ)"Qbileceğinl zanııediyoııc!'li 

Çeviren: MUA)L'\JER ALATUR 

içine !ı:arış;p kaytOOluyvrlaı'Ch. 

Tam sa.at altıyı vurduğu zam~an, 
Sut1ıon iıçer1ye girdi ve ocağın 

karşısında eldivenleııiııi ~
dren, o ~amki talimatını verdi ..-e 
ç>k?p gitti. 

birisi duruyordu: Tilnıan ! 

Leli'ai.n çııktığıını görünce, o da, 
!hiç ıbelli e1ımcden, peşinden, a!k
şamın alaca karanlığına daldı. 

Halbuki Larrt Gl".ırn yinıe kaldı
rı:rn.da duruyordu. Su ttoo ve §C

rlkleri müeS'St'Sesi:'.ıiıı büıyük ka

pısından olıeklcd.iği adamın çıktı

ğını görünce, ağ-zındaki püı'QYU 

attı ve hazırlandı. 

Leli ta.'Il hi=mda!l ~n, 

ıbir adını attı ve o:nuzuna dQl.-un
du: 

ı
. için 4Qi partisiı:c g-rd~ğin.i, fakat 
bu cem±yete girk;info hakiki ma
na ve maJcsadr.ı:oı bilmcd'iğinı; yal-

buldırm. Fakat artık elimden ·kur
tulamazsınız. Slz.i ct>heı:ınami.ıı 

dil>ine ... 
Söııünü i:ıitirc.'OO<li. O anda gö

züMin önünde bir alev parladı. 
Larri elini göğsüne götürdü ve bir 
tek kelime söy liyemeden yere yı
kıldı. 

Birkaç dalklka sonra, biııThen 

kalabalığa polisler yetiştiler, C('· 

aedi kaldmp götürdüler. 
Bu adamı kimin öldürdüğünü 

Jti.'Ilse anlıya?nadı. Yalnrı: miifct
tiş Barrabal, katilin kinı olabile
ceğini anlam~ fiıbiydi, 

-5-

ı küpten gelen ve m11ıte\-iyd1nın/ la!"-:Jı. 
ne o!d,;ğunu bilmeW/;<i bavullai'I Alınan ordusu D('l)i"'lıi §"~r'ni 
dostunun b!r rica<>...:::ı yc~.ııe ge ... , gc;!!lrt~, sonra b:ı 'fü~me-nle;·!c 
Ll::-ı~ olmak 'çin bunları Sovyet. Tür:~1"1· ht1.•re'1 bi:lc.;tilc:-. Kılh 
se:faı cf.1ı.ane~r.c ge;türJüğünü be ... ! pl}t.:ır<lan k..ih dü:r.,~urdan g~ 
yan ederek: 1 VC' gü:ı.ciiiz ba1-..l"i:~·&!c.,.n1a başı~cd1: ... 
REİS BEY BElN AJAN DEGİLIM! / l.11'. Tilo-:.:r g>~\i g()riincn 'für''· 

- İddi:ı rr...ıkamı ben>m i!;!n 1 rr:('nler t-mdi J·"P l:ıircl('n ~rrnrlım-tr.:ı 
cajan. cllycr. Bu kelimenin noe o!-j olmv~Laııdı. Vt>, Den'"l'yc kadar 
\duğunu oorılıım, <Casus dC'!P.«k •• A1rıan ordu.>unu ı~ri'.ere çe1~e:ı 
tir. dediler. Ri~ ederim. ReOtı bP.y, 'füı1.!cr yı.va.~ ya,·a~ t~~leııhi 
<'linizi viodaııır.ı:::ı koyarak dü,;ü- t:ıth;ka baş!~.,.. #d:. 
i1Ün'Üz, bcni"'l! bu l1arekct/m.de ;ı.. ~· ~ 

"<n·Rnıenler ve Tiir.l<!c:- dıığ gc-
janlık y.apacak ne var? çit.ler'.ni ele aldılaı-. GC'Ç.'.i:ie.re g;,. 
İddia makamı bu i.d<Wıı;mı lıa11;- reu chk;:illbc aık yıı-l:dmyorlartlı.. 

gi esaslru-a ve hMLselcrc istinat 1 
ederek yapıyor bunu a~la..'l'..ıyo • A:!m.w ord:.r.;u ya·;a.ı yava;ş kı-
rurn. Diyordu. :r;lı)'.ır', :iıızıbatıı::ı kıı:/ocdiıyıor, bir 

:randan da ~·lı.-ğa n1tıhık:Cm olu-Süle)'nıan, yerdiği iG!ıidasınm 
" yo;du. Yi()•ccck '.kaJnıamıya tııa,,!a-uir yerinde )'·iJ:e bir herr.i'~rj. S!f?.-
tile Ömeri evi.r.'C k.:ı.bul ettigini, mııt•. Alman ordusu o hale gel
fakat bu kcmplo ile ne g:iib:i blı· di l0, ölü heygirleıi yiyOT2ard~. 
alakası oltluı;unu kendis"nlnı dahi İleri:t.lc geçılccek n;ühim l:ıoğaz
hli.l:\ enlıyanındığını iiacle etmek- lar \'aıdı. Dük Döeuab ilil.'1.Ci cıtıtlu 

AJ:nan oı'Clusu so,1 k·uvvtt.:lcrile 
:boğaza gireı.· gi!"nırz 'l'iir,.; lı::-, 
drı[!lar.dan, br;yırlardaıı =t)Ü~ ilk bir 
akn;ı!a Alnıan ordusu üıw:ille al:l
dılar ve şitldetli bir b3:rl<ın y~t:· 
ı...:. Tü..--kler. lrnparı:wı·un •hk<at 
iıdare ett;~.; kuvvetlt:r i\:ıcrinc y Uk-
~nınişlerdi. . 

'.l'ürJderin birdcııh!re İ'ımara!xır 
" rutj.·11eu Ü?.eri:ne ~ükl~di.~I:r.i hr.-

ber alan ildncı or<lu kumandanı 
Dii Döseab, irr.dada geln:0k iı;;:ı 

koşlu fakat Türkler, lki ordu ııra• 
srna &i:rcreJ: J1,1'7sti:ra'llll'1.rı bozgı~

ruı uğraıtıtı. Ve, ıkiııci ordu k;.ı

m:ındanı Dük Dfuuaıb1 yarala<:lı· 
l:ır. -Adınanlar, kayalar ar;:ı;uı.da 
mli~ül \;ı2iycte dfü:1ülcr. 
Kanlı muhar(.1lıcler ccı'\?ynn et ... 

t;, Türk k.uvye\Jeri /ı >maıı brı.n 

dörtte bi:'1i nishet'n:lc i.di. Eb:''>a· 
lip ordoou dört yüz hin m'Jıt-arıı;ı 
buluyordu. 

Kılvç Arslanın oi;lu K utbet',:n 
Melek Şalı yüz bin Tüı,!t iıle Al
manlarıı:ı e1ırafım çovirdi, k:ınlr 
muh~rebeler oldu. AlırrınııJar bin te ve: ile hir OOğıı.z. g~t! 

Tu .. kl Alm .,_,_ · -~ mii.ıi:üliıtla or.iulanııı k~rtard:.--
- Bana bu sı;!ikast ~sclesiı><l<> v er, an >=ııcı aıuuô\1- ...., 

n un b''Ton g · ·· d lar ve Konyaya kadar yürüdüler, bir rol ver:ilml< mid.r? K:'1n i!Grni L'o~ı ~'llleş;:ıe mın;aa e • 
' t · l •· Uf kt f ı l Türkler, U.biy.'lcri mucibince Ç'C" öldürece'L- ne vıık:• ölı:lüroc:,.k, bu e mı:• ercı. 0 e !'.< <;':l!J>"Flla ar _ 

. .., ' ~ 1 ıJ '' kiliyorlaırdı. l\faJıı;atlan y:ıpra.•ma husm·Jar ha'k"~ında, 'oana k: nse ~rapn·ış ar 1• bu ç~.rp;şınal<;.r 
L'- • ,__ k. n<:'· ;, c"'nde sezde bozul ara!>. kaç- m:.rlıarcl>cleri ~·apmak ve, tli~~ma-
u.ı.ı:·~ey ooı;1;'U:) muaT;r ve '(}\;n ··::ın· ı . I t>1 eze, eze iı)cril-€rc ~:at:ar ç.elrn~e·~' 
seye b·n<;cy si.ıvdml< mhviın? Eua rr:~J,·dı. Tü1'kl:ıôn :nı:ı....:,:ı.i!arı lın-

- J J" J .~ ve sorJ"a muz:ı~clıil c-tn;<-~~ti. 
!ar hıııkıkında birşt"Y ci}€D varsa pur~•,_ r oıuusunu bo.~aza so'kmal!c- T .. ,_,_ A'· , 

1
. r..,.. 

tı urıu<:r, L'Il:L'1 \'e e.1 ;.sa_,, or-
AJL-ı h i9'n süylesiı>, ocıı ne yap - · 

d k Ttidcler, !n:parıı'1:0!' ordusunun dultırnu Kmıyaya !kadar 15z.:ınu 
.nıışnn!.. cror- )ey'-U. ,_.1 · 1 " N'l \1 

Si.iley:nıan bunıdar. sonra hadise • · ~· g :ı b' • •~ 4u e · -, • ., SO'l ko'un·~ bo'•az ~·ı·:::n_._. b k j V""'"' e ee;ıı"?;J; erw, • ~ı"""C't ' • 
Je kendi bak1Jnıııdan olan alaka- 1roiler . .tınparator, oı"\tıısunu cm- (Devamı var) 

sını uzun uzr,dıya anlatmakta veı----------- - - --
bu nıesıelelerdcn dolayı kcn<Ji.9i- Askeri F abrikaJar Umum Müdürlüğünden: 
nen masu1n ve .bi1glinah oldui"lli'l.1 

bil<Urınocı!<ti•ydi Süleyman bu ~söz- Tezgah ve makine alınaca/, 
!er le hem hi\l:cırlcr h"Y<'Nııi, hem 
Tfrrk efk_:irı uaı11n'Jôiycs.111i masuımi- J\I .:JteL.f mUt'S.S"<ı·;tJ· ;z it:4.l. 1rlma.. freıx\ n;~ap, planJ·a., ~. P!'CB, trv oc:ıjl 

Yes.<.~,. gi:bi mütP.r.P.'\-.fi tczg:'Jı ve ır..a.k!ne!~ "-tın alın.ttakt:r. JTe~in·'." inarıtlı.,.d }l kan ·"ttir;fı iz -
n:..ı:l~a.rın nf"1 ı:>rdom !-boı.ret. oldu.iu on IY-s gün zartınıda l.hnum :U:ü.iilrlQ.4ıJ. .. 

har ederek ber~.'°tiı": tale,p c:ln: S- nıüz l'en Ş"..d>e.,-=ıl'J btı-u: mO.rae.&a.tıa öir.e:ı.Ilei>il.T. V• şiıf3.htn ın~teİıım.im maı--
tcydi. . -

:Ü· ;.\~ r . .Un::.b:lir. Alınsc<l. 1c bu nalfrma.ta. ~ti.en. bir v~1a u.1..""Dl bir buçuk ~1 
ııüd~!aar.a:'""·erıi.o okunm8c;ı b.t- z.o.ı1ll.!da t~"itıt v.eri~lccts,.i ua.D ol~uı-. Q&S9> 

tili"ten sonra ~lu•yc nL'ıayct ve 
rildi. 

ÜÇÜ~CÜ CELSE· 
Üçüncü celseye 16,;,o da ba~liınaı. 

Rus maz:nuniar.1 mliddaiılan ha· 
zır oıup olma<lıgı sornldu. 

Kornilof müdaıfao~ııun Jı:ızır 
olduğunu, Rusça okuyacağını, son 
ra da sure{.ini mah.lreıneyc verec-e
ğini söykdi. 

Kornilo! iSe, müdafaası hazır ol· 
makla beraber, icı.lio!'amenin ter· 
o;;!ne edilnıiş suwtini ancak 31 
~!~y!s\n aldığından iki gün için'1c 
~rt!~:k crlen'!e<liğiıU, bunun i"Çin lı1r 
gün n:ülılet veı,i1n'<'Sİııi miidaiaa-

1 sını gdecek ccbe>de oku~nbil<X:c-
ğini ve kendisi türk.çeye <le tcrcii
me cLtirerek rrla·?ıkeme ·c verebile
ce !,<i n i söy 1t>d.i . 

MÜDDEİU'iV!U:/111NİN 
MÜTALEASI 

MiitaleaSJ so:-ulan Mü<lı:le!unııı

ıni Kemal Bora dedi ki: 
- Gerek Pavlof ye gerek Kor· 

ni!w:na iıl.anaırl<'~·i. 21 ~Iayısta tebHL{ 
ettik. PavloJ' bunu nıcı16Up olduğc 
mJ.cs\f:SE.".)K? gO:jnd('rocrek tcociime
slni l.<:\em.,qtir, Bu tercüme 31 Ma
yı'.>ta isted~i nıiless·~scth~n geJ.rı~.:5. 
tir. Pı.vlof bnr:.ı anlatmıık ist::ror. 
Mli:l~1na için istechlği bir günliL~ 
mi>1ıklln wriıhn~ini rica ('nerim. 

• Ane<rk yeminli teı'ci)man tyain e
dildiği ci\hetle müdafaalarının lren 
dileri tarafından :ııyrıca tercüme 
ettirilmesine müsaade olunmaması 
lazımdır. 
Müdafaaların Ruı;ça okunmasına 

gelince, bi.rt.:m Rusça hilinedlğ'mül 
ll{lfLllrı dikkate ahrursa saatlerce 
okuyacakları sözlerden bl1ller bi:r 

(' İST_\..-.;BUL llV AZL'll ~ı.l:nLlöi..'llDE."J YEltİU.N -~ 

L ASIUJKİ KI TAAT .tı..ANLıUU 1 
------------------------------J A,ai;ı<lı< yaz;lı eilerln P•<.uhlc!;ı <iclılml"l~·ri .3/6{ti2 Cumartesi gclnü c~aı lD 

da Tr~bmn ... <\Skc~·i S;:ı.tJn Alın"& Ko!~:lsıro:ıu.ııd-'.ı ,.apılıaeaıktır. Tallıp!erin bellJ va
kıt:c ltol'.'!"Jf'J'(>:Ja &<'"!meler!. 

i"'.ln.si 

...-.... 
Koy:.ın eti. 
Sıt...r etl. 

lW,000 
l.50/JG·O 

+ 

Tutarı 
1 

Lira. ı 

92,500 ' 
~-5,000 .. 

Nm!n.atı 
Lira 

6315 
33'ı'5 

<23 - 6lU> 

AF,2ğ:<la el,.,_, ve nc.llctar:arı yazılı llı:l tn?!e,n K. etJ &.6.,12 I'narte,.! ııCnü lıJ
ı:a.ı:-.r::.nda &:OO?ıer!~"tı s.a;..1..lcrde paza~·!ıkla ~tın a!ın<ıcnki.xdır. Şartnnl'C!erı her gU:l 
lroır~~yonda görWcıbillr. İ;i\t:~in belib CÜD ve ~e Fıa.dllJıd:t Sat:nıı-:1113. 
l{..::.1 1 -..i...cryo ııılıl\M f:ehnıole.rl, c.Zl--6122> 

Cl"'l.Sl ll.llot:ırı 

--
> > 

'l'on 

ı; 

7 
+ 

lfah Bd, 
L. K. 

'1050 
HYi!O ..,.. 

~·ı Tc. 
L. K. 

1147 50 
1606 şO 

P:;·L:ıT'!.ık z. 
S. D, 

)! 

11 30 

.. "ı.~:-ğı<ia cins ve trıi'ırlr..r!4:.rı pzılı dörL kMI~ın la.şe madl!c~'(.'ri 10.5.0!2 Ç'arşam. 
b:ı güuil blularında gö.:ıt~r!J.en aaallcrdc _paz.arlJk!a satın alın:ıe3-:clnrtlır. Şartn:ı
ı::ncl~ri her gün kıJmisyond~ gıört).}eb11ır. J.;ı.tA...ıt.:l1er\n belli gün \·e_saau:crde FJndık ... 
Uda. sa~ın ... ı\Jcr.~ K.omJ3Yorıuna ge~~-le.ri~ 
~~1. ;M.l&c!an 

Sat 

• 
Y )ğ"ı.1rt 

• 

Ton 

(Q 
40 
40 
40 

... 

Muiı Bd. 
L. K. 

HOOO 
HOOO 
19200 
lt>~OO .. 

Kat'! Te. Pazarlık z. 
L. K. S. D, 

2100 10 
2:00 !il 30 
2880 11 
2880 11 30 

<20-6121> 

A.,agl<la yazıJı mcvadın lt~ı>•lı zn,-r)a el<:si:iı:r • .,lerl 22/G/0!2 I'ozarteoi gür.Ü 
saat ıı de ESkişeb'T N;keı·ı Satın 1\lrr:a. Kv~··yonunda ,.a.pı1::ı.eaktır. •r::ıtip:erlın 
kanuni veslka.Jar~le tei<:H metı:tup1"1rını ihale saa~.ndeD bir saat en•el kon,Jd)'O· 
na vermeleri. 

Cl.rısl 

Süt. 
Yoğı:.rt. 

M!idarı 

Kilo 
Fiatl 

80 
50 

TPn:lnatı 

-
şey anlı.yamıyaca~. Ya:zıh roü;da- + 

821,25 
1706,:!.5 

•cl9-Gl20• 

faaları Türkçe~ ~vrik!rek veril- 6000 kJ1o elma lrutııını ve MlOO kllD ı 
mesi kMirlnr.> sade yağı pazarlıkla ıaı.m almaelll<tır. 

50,000 Jl;alıiı: koyun vcyo keçl e:ı alı• 

rı.l!.Coktır. Taliplerin 8/6/942 Poznr'esl 
Cü.nü saat 10 da Uodnn"<öy Akpır.at 

A-'1iteri catın iilır.a kon:l!>yonı.;ua ger.. 

Keyıfiyet Pııvloıf ve Komi.JOia Taiiplerl,ı temtnaıı~iyle t.'.rllkte 12/6/ 
anlatıldı. Ruıı maznunlar, mi.itlafa 942 Cuma günU saat 10 da Hadı.rııköy 
alarmın Tii'kçeve çevrilme>.ine AA<j)JJlar >oöyüru!• .Mkcrl Satın Alma 

, Koml<;yonuna r;eıme:erl. (22-6123) meler!. (5 ) (60G6) 
mıtlıali! olımadrklannı, :mcak kcn !=============================="' 

Biııkaç gün Moctimer caddesini 
dolaştı, Suttan \-e şürekası müeı>
sesesi.ne girip çıkarılan tedkik et
ti. Orada çah{a.olardan ahbaplar 
peyda etti ve en ni.hayet lloendiı;i,.. 
ne de karıııat geldi. 

O akşam, Leli penoceresirıden so
kakta ibelcliyen Larri'yi g&düğü 
zaman, hiç de ihtiyats12 değildi. 
Cebi para doluydn. Ci\7.danında 
bir pasaport ve Aai.erikaya ilk ha
roket edec~k vapur içhı alınmış 
bir de bilet va."<h. Eli tabancasının 
ı:abzes>Dde bel;li;;'Ordu. 

Leli, patronunun ayak sesleri u
zaklaşınca, tekrar pe:ı·cerenin ya
nına ~idi. Fakat 'bu defa ortalı

ğın sisi. içinıle etrafı tararou:t e
den adamı yerinde göremedi. Der
hal çelmneceyi açtı. Otom<llld!k. hll
tabancayı daha, cebir.e yeııleştir
d.L1<ten sonra, parcle.;G.sünü giy'<ll. 
yakasını kulaklarının aıikasınaı 

kadar kakhrdı ve lrol'iıdordarı. ya
vaşça geçti. 

- Lutfen biraz bakar mı.sınıe? 

Leli başını çevirdi: 

- Vaş, Grim, ıriıı misiniız? De

min sizi -buralarda gördüm gibi 
geliyor. 

- Ah, bel:'i gördünüz demek? 

Larri pes perdeden kom.ışuyw

du. Fakat s~inde güç zaple<likn 

bir gayz ve Jcin \•ardı. 

dısine ltimai ettikleri biriısinc ter-
C<>~va Kolli ·Sabah Postası. ga· cüme ettim>ek istediklerini, çünkü 

zetesinde, yazı işleri müdiiııünün müdafaalarının altını i:ıızalıyacak
odasına girdi. Hemen bir sandal- Jarmı söylediler. P:ı.vlof, müdafaa
yaya aturclu, derin bir neies aldı. sını mahkemede Rusça okı.ııınak ar 
Yorgwı görünüyw<lu. zusundan da feraıgat etmiş olduj;'U 
Coz\'a altımı:ş yaşların.da vardı. &ı- 1 nu iMve etti. 

mıesi sclıelbile ınaznunlal'l'.!an Pa.v
kıilın miida!faaruı~smi Rıısça o
kumasında bir faj"!la lıasıl ol:ı.nıı
yacağına metbni bu talebinin reddi
ne ve lııer iki maznunun müdalaa
nmnelerini kendi mutıemetlıerinc 
Türkçeye tercüme ett>rerek '-er· 
mcl: istediıldcr'..n.i, alı:si tar.dirdı> mü 
daıraanaım<!lleriDi ımıza ctıniyerekle 
l'ini blldirmelerine ve bu tıalq:ık>ri 
nin müda.faa haklann' ilgilendir· 
mes:ııe nıelın.ı ınüdaf.laname1'er'ni 

füredikleri şahıslara t<>~ünı" etti
rerek mahkeıne}-e tevdi etme~eri
ne ve gelecek celsede bu müd~faa· 
namelerin Türkçe olarak 0kunma· 

sına, Pıı.vloia da ınücl.afaııısııH !k· 

md e1ımck üzere b'r gün daı!ıa 

mü~1let verilnıc,ine VP bu mm1Je· 
tin kat'i olmamna ve ·m seO..p!<'t• 
le dı;ruşmanın 16 Ha7.iran Çar,:.ıı11 

ba günü saat 9,3-0 a bırak!lın~s;n• 
eö:Z,:,$liği tı karar ver:ldl. 

Artıık ij saati bi-t?ni.şti. Miistalı

dwı!er birer ~r müesseseden 
ç.>ıuy~lar w aaık.a.ida ,kaJaıbahğw. 

Ş'.mıdl blltiin odalal' karanlıktı, 
nıüstahdeırJer'.n hepsi o giin!..-ü 
işler'.nl bitirip gitm·i~l"1.'<i'i. 

F &luıt korkdoruıı öbür ucu.,.;;ı. 

- Demek beni gü!uiilıiiz.. 5;,±;
le anl~acak bir ın<>.>c1em. var Ben 

ıı.ı.aılun, ar•dun, nihayet tzıinizi 

şı saçsız, fakat yüzü her 2':lrnan MÜZAKERE VE KARAR 
s&kin ve müsteriıhti. Yaıı, kaş ba.- Heyeti hakime müzakereye çe· 
şnıda.ki bere ekbik ol:ma'.l'dı. Üze- 1 kileli. 15 clıık:.ka kadar süren kısa 
rinde de dül,".!I.eleri yan]~ ilii:Jcn- bir ınüzakereO.m sonra şu le.arar 
miş eııki bir gı::ımclt> ... Onu gö- , tchHğ edildi: 

(Devamı ı·ar) l\falıkemc heyetinin Ru"'Ça b>lme 


