
r SAYI: 
PERŞEMBE 

8SNB 

1866 6 

-
Tesis Ta'1bl 

SAYJSI 
J"~!. KuC:uau 

1936 No. 

'nJ,EFON 21 'l'J:LG~ 
ADllES: 5 ABO:O.'I:: 

C&plot]u Sl'Tlellk: HOO 
..., ııı. ttm 

MAYIS 1942 
t.ılan!Md 

IDAJtE 1133K 8111 Telcr&I 
Nuruom.anl7e KUR U Ş 8 Aylılı.: 750 
ce.ı No. s~ 3 Aylık· 400. 

:sah ı p ve Batmu.heıriri: ETEM tzzın BENİCE EN SON TBLGBAfLABI VI BABBBLBBI ViREN AKŞAM GAZETESi 

Çiftçi zengini 
olsun fakat ya 
şehirli ve para? 

Türk köylü&üoün re
fah ve zenginliğini biz 
de can ve gönülden iite
riz. Fakat kazanç umumi 
ve mütevazin olmazsa 
yalnız bir sınıfın zengin
liği ve bol kazancı mem· 
leketin umumi merıfaa• 
tine elvermez. 

ETEM iZZET BENiCE 

Anlıaradan: 

Bııi'day .fiatlannı hühimet son 
yıl içinde iki defa utl:ımuftır. Bu 
arrtırış kati midir?. Daha arttın· 
labiliır mi?. Arttırılınl\SJOda nya 
oldııiu ı;ibi kalmasında ne mt>n
faatler, H unırlar vaz?. Bütün 
blllllar ayyı •rn birer ııö~§lllD 
ve tahlıl mev=uılurlar. 

- Fiırtlar art&o, §11 vey11 bu 
ma~in deieri l>tıgiinkü haliui 
almış bulunurken köylünün ve 
ruıçiınıiıı istibalPI madAiasi Jlııtitl 
öteki mıtddelerden daha aşııiı bir 
f,atJıı sırtin alınabilir?. 
diyenler n bu fikri miidataa 
edenler olduğu C'ih~ 

-- Hayır. 1'~ıat arttırmışa dq:il, 
unıumi hayatta tKU2luiun temi
ııini aramıya gitmek gerı*lir .. 
diJCAler de \'ari.ır. BU, bu kar· 
tılı.tdı f.ilııirler ve ınütaleıılar üze· 
riode du.raca.k defili:t:, 

Yabua bi.r mütalcı>ya lıA7§I lılr 
aoruyu göıöııüne çıkann• \'e fi. 
kirleriııDizi ,,;;ykmek iatiycıru:ı:. Bu 
müt:ılea: 

_ Bırakalım ~iltçi ç<ıl< btı:an· 

sın. Bunda zarar yok, menfaat 
var. Bu ç<ıtk yiıı.e topni,ı, 
işçiye, memlekete gireca.tir .• 
müWeıısuhr. 

Sorumuz da şudur: 
- Bı.ral<alım 9i(t~i çolı k"".an· 

s.ın. Fabt, çok kıu.anmak io;in ya 
çok ci.ro liUı.mdı.r. Yahut da yük· 
sek Ciat. Ciro istiohııal ile al.akalı· 
dır. Çok istiJı<.al, ~k c:Uo, fakat 
n.c.rmal fuı t. Bu yold :ıki lıaaıı.o; Ü· 

zerinde hiçbir fCY söylen-ı. 
Ancak, mevcut fiatlan dumı:ık· 

&1Z1n yülrselterek çiftçiye ÇW.. Jı.:ı
zanç temini ınü.lihaza ediliyorsa 
o nkiıt şehfrli dedigimi" sabit 
geiirliwin H p&Tantn vu:eyeti ne 
olur?. Çi~tçi)·i çok ı.auındırmak 
iıstiy enJer bu ıı.oktalar hakkında 
da ne düşüuürkr?. 

Bugüne kadar bu yoWa bu SO· 

rumuzu ceuplllllıdıra<::ı.lı: bir mü· 
tal.-aya gazoteleriıWzde rastlamış 
dcj:iıiz. Sadece: 

- Kazandırabm .. 
talebi. var. (,'iftçi' i k:ı:ıandınnak, 
kü) liiyü en müreffeh lıaLde gör· 
ınek. Cu Türk i.kl.idar me,iJuıin 
en biiyük saadeti, gayesi ve Tiirk 
inkıliıbınm da her bakımdan en 
büy ıik alilka ve ö:ıeuek ile Ü%crin· 
de durduğu bi.r ana {!kirdit. Cmn· 
huriyetiıı ilanından lıııı;üne kadar 
ıla k.öylü adına her~ry yapılnıış, 
köy !ünün refah \'e kazan.ç sed
Yl"l;u; arttırmak hu>u~uııda dev· 
lelçe, hazinece, Partice hiçbir fe· 
dak:UWı.tan geı'i l.alınmamıştı.t. 
Gazetemiz ve bu de Tiirk IOOJ' lü· 
sünün ttfah •e :ıenginliğini canil
Cönülden istem ve istemekteyiz. 
Fakat, Jı:uan~ umumi \'e müte\'a· 
Zin olınazsa ) alnu bir sımbn zen
ı:<nli.ği ve bol knancı memleke· 
tin umumi menfııııtleri<ıc clver
tnu. (Dovlımo 3 1iın<ü Silhiledoo} 

.... - ----- ·-·· -.,..-

ALMANYA•DA. 

MI~ GÖRİNG 
Alman işçisini 
fedakarlığa 

davet e t t i 
u Zafer bizimdir, bu 
uğurda her sıkıntı
ya katlanmalıyız,, 

Almanya en 
çetin bir har
be girmiştir 

MareıaliD ı6yledlll 
aatak 80 dakika 

devam etti 
Londra, 21 (A.A.) - S az:i llderi 

Goeriııg bir ııutuk s<i! liyerftı AJ. 
man ıwlerinin clııba fazla fet!a
k.arl:ık yapmaları icap ettiğini >ÖY· 
lc:mi~tir. 

(Devamı 3 ur ... ..ı Sah'IO.::el _ __... __ _ 
ALMAN TEBlıicli 

Kerç Boğazı
na varıldı 

Bertin, 21 (AA) - Resmi tebliğ: 
Alınan Rumen ku~vC'tılerinin 

işbirliği ile Jıuiınete uğrı)·an diis· 
nıan ıakip edilertl, K.-rç b<ığaıı
na Yarıhnı~ ,.c So\·~ etJerj.n inatçı 
mukavemetine rah".llıcn son köp
rüba~ı da ele ge.;iril.:niştir, 

Bu kes'm<le 17 piJade, 2 sih ari 
(D-:"1·a;ru 3 C!ıcii ~!"><le) 

Tuluat kum
panyaları 

zor vaziyette! 
Vergi işinin halli için 
müracaatlar yaptılar 

T:yatro ve sinema a:<lan a~111an 
\' mecmuu yüz,de 37 t;rtan Ye:· 
gJtr Y"""i bir J;.y.lıa ile )-::Z<le 
elli heı;;c çWınaktadıı._ İ;,1.ımlııı kla 
çal~an seyyar L'yatro ku:mpanya-

(D"·ıı.rm 3 ilncti Salı,fedel 

r Yeni Zabıta Romanımız 
1 Sen mi Öldürdün ? 

Çeviren: Senih Muammer ACatur 

Bu çoh meraklı ve heyce anlı romanın telriha .. na 

r 
·Bir gecede 
1000 uçak 
Almanya ya 
saldıracak 

• 
İngilizler mCltlll' 
lı a Ya akınlarına 
lla11rıaaıyorıar 
Londra, %1 (A.A.)- B.B.C.: 

İleri cel•n birçok Londra p
ırlıelcri.nin bava nrnhaılıirk
ri bu sı>bahkıi mal<aleie:rinde 
Almaııyaya ve işgal akıııdaki 
yerlere hava taanııııbnnın 

daha vüs' ıtt ketıbedeceğine 
d.ai.r tahminde bıı!omoelrıa. 
ular. Bım.lar: 

•- Ak:ıllCl Ut1J'11re ~t. 

ııı...-amı 3 liııcli Soohitede l 

Bir laglllı askerini 
ıakı11an iki Fransız 

lııııı<lra 21 (A)I,.)~ B.B.C . Fran 
sanın Lil . • ınde bir !ııgiliz as· 
kerini saklıya:ı. bir F• anımı: erke
ği Ye kat'Jf;ı idam edılnıişlenlir. 

------

Cayyareı.tııı.ieıı. lıir:i 

Şarll ceplleııaae 

Ruslara göre 
Alman çevir
me hareketi 

akim kaldı 
Mareşal Von Book 
kuvvetlerinin taar· 
ruz u püskürtüldü 

Tanklar oka
dar birbirleri
ne girdiler ki .• 

• 
Ta11areıerln ltom
'• atmalarına ım. 

llb llalmadı 
M<.Ekova 21 (A.A.)- Timıx;en

ko ordll6u Ha~kof crphesinde ilel'
lcmeMedir. Ahnanlıınn Hanlocrfun 
120 ;dlome' ,-e cenup ıtığlltiunda 

yandan ÇE'l'lrrııe hareketi hiç bir 
(D"·rmı 3 üncü S•tWedel 

YENi BÜTÇE 

Maliye Vekili Meclis-
te Pa.zartesi gUnü 

beyanatta bulunaca 
Sekı en milyon liralık varidat kaynata 
lıazırlıyan bir IAylha Mec ıııe ver ildi 

Ankara 21 (Telefonla)- 1942 
varidat ye masraf blitçel.-ri la
yihası ve bütçe encWllcni mazba
tası tabroilerek dün meiı'uslara 

teV1[ edilmiştir. Mecliste bül.çc 
mii.!akerelcrine paza~tesi gtinü 
başlanacak ve o gün Afaliye Vekili 

(Devamı 3 Üll<'ll Salıifodc) 

Yeni Büyük Ank etimiz : 

Esnaf cemiyetlerinin 
kalkınması için 

neler yapılmalıdır? 
Esnaf ceıniyeUerini ıı nhı et· [ 

raCın clıı a~tığınını ankete btJ4:Ün J 

de Şebuıdcbaşın.da nıaballebici 
Fazıl Öı.'<lemir ce ... ap veriyor: 

f'az.ıl Ö:ıdemir diyor ld: 
- Esna( cemiyetlerini alaka

dar eden mcnuat!a bazı değişik· 
, lik yapmak gerektir. Cemiyetle. 

riu rand1nıanını, aza~: a yud1m 
ya}'abilecek hale yiıkSeltmek la· 
zınıılır. Sonra, aza l·et.iştiırilıneli
dir. ı:-naf, cemiyetin mab1y('tioi 

ve rues}('ğin ga~·c~ini ka\'ramalı· 
dır. MU\ illa( bir zaman i~hı ce
miyetlerin rcisleriııi \C idare aza. 
!arını hariçten ' e iı i yetişmiş iıı· 

sının mülıim !tir losnu esnaftır. 
Parti oukla rıJllda esnaf sık SJk 
t>oplanarak nıesl eıki bahisler etra
f>nda Jronoşın~bdır. Bu to.plantı
ların ı;ıcık faydıısı olacaktır. 

BÜLEND IlAlllDI ~I 

SUİKAST l 
DAVASI 

YARIN BAŞLIYORUZ. 1 

""'==================·J 1 

sanlar ara.ıncbn iicrctle alıp iş 
ba~ma getirmelidir. Esnaf cemi
~ ttlcriniıı t'lahı ;~;ıtl de Parti 
füuiııe alahilir. Zaten Parti aUI· 

Ankara AY,rce=a rı,üdcfoi
tııııumisi Cemil Alıcıyın diUı· 
kü oelsede okurum iddurna· 
nı.csinin tanı metn ·,ıi bugii1ı 
4 iincü tcı.1ıifen:i'Xiıı okııyu. 
1ıtı:. '-.... ________ _) 

Martinik Adasından 
istanbula Gelen ız 
Manastıra kapanmıya giden Fransız kızı yolda 
Cezair korsanlarının eline düştü, satılığa çıkarıld1 

Karadeniz' de 1 Birinci AladCllbamlt luıı pek beOenmı,u, 
2 

.. .. .. Saraya almdı, ikinci ilabmuda anne oldu, 
motorumuz raıcının dedlll çı k mı,t ı 

daha tecaVÜ• Pek ~ isimleri geçiyro. Dün· lf".""::'7?:ı:ı"l'~";-;Ji"'""1 
ya luuıb!Din saı!ıas~ g€ni~!~ıe 

Ze Ug .... ra dı uzak, yakın, büyük küı;~k her 
yerden birer suretle b..,~lrm?k· 

Batınlan " Duatepe,, 
mo tö rünü n sa hibi 

ne diyor? 
Bulgari.:stımla İstanh · 1 arasır.da 

sefer yap;ın Türk motörlerinden 
ikisi daha tor3'·lize cğr mış ve 
·bun:ardan biri bir ka~ denizaltı
nın açtığı t<!p ateşi ile baımlmJ.:j
tır. 

Bu ayın ipt.da1arında lı.'llan:· 
mız·!an yüklediği muhtei• f ıral· 
lar; Bulgaristana götüren Mı. •a
ta Girıtliyc art .Duate;Je> mı::ii· 
rü Bulgar>..>taııdan bir miktar M· 
ğıt \'e den:rir yüklt.tlikten sonra 

(DcvJoıı 3 üncü S:il\lfede) 

Ekmek hafi. 
fası bu sabah 
değiştirildi 

Karnesini kaybeden
lere yenisi verilecek 

Bu sahlhtan i'Ubaren ekmek 
hsiıtası deg.~tinlnı' -tir. Vali ve 
Belediye Rei'i LÜ'tfi Kı.niar bu 
husllf>ta demştir kl: 

•- Ekmek Jıalıtas> bir kaç gün 
için değiştirilerek m.ıı;ır ve arpa 
miktarı yüzde elliye çıkarıl'mı'jt:r. 
Bu k:ırar muvalokat\ir.• 

Diuer tarruftan Ortak(;y ve Ar
narntköyüındeki !ırınırul'a kaçnk 
un bulunan Fazıl Volkan isrnmdc 
bir !ır.ncı nıılli k')fuma mahke· 
mesine veriln1?ştir. 

(Devanıı 3 OCc:ü S:dıb.lfedo) 
----o 

Tra mvay lar 
neye sık sık 

boz u lu y or ? 
Bu s ab a h da Be

şiktaşta bir 
araba yold a kaldı 

Bt'Şiktaş - Fatih lı&ttında işli· 
yen !i9 numaralı tramo;ay arabas• 
bu sabah saat 7,00 de Beşıktaş 
dep:ıo;uııdan çıkmış v-e )-.:>lcu ala
rak Akaretler durağından hare
ket eitik\en bira.:ıı oonra bozul
muştur. 

Vatman 10 dakika kadar ara
(Dcvamı 3 üru:ü Sahiıe.:lel 

KISACA 

Mirası 
Röyterin bıldirdiğir.e gö-re; İtııl· 

yaıı gazeteleri, Korsil:ıı ııdasınm 
ele geçirilmesi için, Muso!inhıin 
bir pl<iıı 1ıo.ıırlamııkta bulundu
ğunu ya.z.nıakta inıi§lcr!. 

Bu l•ııbcri hayded.en bu sabah
ki r.:fik!crimi:den biri: .tıalyan· 
lar yine miı as peşinde!.• 

Gifıi yemi'§ bir ~er!etılıa koy-
1111ı ş!. ' 

Bizi m malıuda sordum dıı: 
- ı.; e m.ra.nJ dedi.. Btlci.1 ... is, 

ba~kal<ıı-ı İtn(ycı.ııııı mira.mıa ko· 
ııuyor. Hcrı...ı Hcıb§istc.,., lıani 

Sonıcrı, horıi Erttrc?. • •. 

tedir. İ8imleri her gün g<'ÇUl yer· 
1er arasında öyleleri \'ar ki eski, 
~ni bir çok hatrralar IJS"Uldır· 
dıgı gıtıi bir hayli de rivayetleri 
akla getirır.ek iediT. 

Bu rivayetler türiü türlüdür. 
Fakat mera.kl:dır. Mesela iOmdi 
Martinik ad<IBından b~ken 
Fransa ile Amerika a;a!ir.daki 
miizakerelıere dair garetele.ı:kıe 
haberler vardır. İşin siyasi atrafı 
bıı.'jl<a. Antil adalarının Anıeri· 
kaya yakın o:trnas~ ve Fransanın 
elinde bulunması bu sırada Mar
tin:k için hususi bir ehemmiyet 
~rdirmiştir. Martin!k 1502 sene· 
'in<le meŞhur Kr'..r;~oI K.olumb 
tar;ıfından bulunmtl§tur. 163'2 de 
ada Fransı:zlaonn eline geçmiştir. 
O zıı.ın.uı bu müstem!eke<yi işlet
mek iizere g;den Fraııs;or;Jaro· n 

~31lndl S......l 

ilk Opera 

I 

~..._ Berksoy l\l:ıd:ım 
Batlerllay roliinde 

San'atkô.rı 

Semiha nedenTür
kiyede çalışmıyor 
Çalışmak için yabancı diyarlara 
gidişinin sebeplerini anlatıyor 
Mnnletoette ilk ~a saıı'aUtAn ı;.. 1l zı:ır-,<k üzere ya!Nnc. bir L'yara ı;:cı .• 

mlha Berlısoy, çe.lıpıook !9'.:ı Beı'.dnc yor ... 
Jid!yor. Buna ş_,aymız... Evet, ça. (Dcv:ımı 3 ılncil S.hirtd•) 

Yağ, Peynir Fiatı 
Tes b it Edildi 

Bu fiatları liste halinde yazıyoruz 

Taarruza dair 
NECiP FAZIL IUSAKtlRSK 

Alman umumi taarruzun· 
dan l!'Yvelki el ense oyun. 

lan.rıcla Ru9'a r tükuleınılştlr. 
Bu dtt'""" Ahnan U1Dum1 taar· 

nızunu, geçen senekinden cblıa 
talihli giirdiii,"İimü hl'lncrı ı..ay. 

detnıeliyinı. 

F akat b u kayda yine hemen Ha· 
ve ebneliyim IJ, 1940 dald Fran· 
su nıulcaveıııetsizliğ'le 1941 dt>ki 

Rus mukaHmeti, hesap, tecrübe, 
akıl, filııir denilen io"8ni melde· 
}erin pabııcınıu dama atmıştır. 

Hoş, neticede islerse pabucu 
dama atılmış olsun; selim alo! 

denilen mübart>k ı.:ıta, bu iki 
ruf'\'Z\lda ancak aldanmak H apış· 
mak )akıı;ı,.dı. Birkaç kere yanıl· 

ma'\ına kar~lık h:n dcfn doh'Tuyu 

görecek ola'.t akıl, bin defa ı aı?JI· 

masma kıu~ılık birkaç kere il<'ğ· 

{Y. sı 3 İÔ!lCÜ S.ıh !rd,) 

ru~ u bulacak olan •ersem bir k· 
sııdiifc mağl\•ıı olm&ktan 5<'rtf 
du,sun! 

- Sana malum olur! .. 
Si}ziinii Jııi.nı.lcrc sö,ı.lcdiğiiltı,İ;l.İ 

bilirsin.iz! ı 
lliidi~elcr, üstü n 'e gi:di mües

siri n ıınırile hokkabaırlı1< ~lmİl e 
kalkınca, lı<1li> akla düşen ~~. 
ka nıy amamaktır. 

Böylece lıitdi..eler, selim al.Ja, 
1912 de de ~yni hokl olıazlığı gÖ'
terirS<", Rus ordularının f:erljne 
gırnıcsi; hrı~cy tahii s.e) ıirıtfc .1-

ı.arsa, Alman ordulnr.:.nıı· d•l:a 
ilk lıart'kclte ('lı»kO\ a) \'e \iti''· 
(of)ıı tutması liıznıı ... 

Artık 'iıkı~Iar hal kmd~ti ı•r· 
şin görü~iimti talmıln bu~·ıııun! 
Ö~lc sanı:rorunı ki. nı!ı::ı<:ları, 

ce\'ik \'e onuk Si'\ kulce)' de.ha· 
;ıııa küskü;ı olan nl•,Jar, {"~ 'l:'tİ:l 
ıııuharcb leri ('Tc kum) n (füı;• 

tof) önünde ,·erecek; ,.c bi.ı nı('r-

1.Nlerin sukutu lıahuilc bcra·lın 
~:ırk ft·}Uıe~in<lc lı{'rşry, ~ (>,~uı: 
.ı~ağı h' r eı:rP~ctn takip edrcek1:r, 
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HALK FİLOZOF1J 

EKMEK KARNESİ 
REŞAT FEYZi 

na:ı:an.. çn'k r,.a,ç:rnz."8pall ka
rarlar veriy.oruz. ııı..n.,..ı,. kar· 
ne>ini kay<bedenlere, rm;...,reti 
ne olursa olsun, bir daha karna 
verilem;yeeeği yt>lundaki l;.a. 

carınnz da bu neviden&. 

Eğer, verile• karar dogru ve 
nmtılak ioe, vatand.ışlıın zorla 

kötü yola teşvik ediyonız, de
mektir. Şüphe l'Q>ıezsimiız ki, 

kim:.e, bir ilıi ay müddetle 
aç kalamn, Ne yapıp yapacak, 
ekmek kıdarik edec:cl<.tir. 

Bu kararı 1ıi.m ,-.xınL~r, •e
den nnni~iz, n,...ı verebıiııniş
tir, bilm;yorum. Faka.ı, sıı~:ııı-,ili,. 
ı;ı üzerinden r.'kıyor. Ga~et dii· 
rü;t, meşru ınazcretier do-layı.. 
..ilı• bir vat:ında.~ ei.-melı: kal'o 
ncı;lni ka:ybMel:.:llr. Bu vatan
daşa ;>eni bir .. kmck k<ır~,d 
\·ermemr k ıleın k, GllU, ikinci 
a.vın sonuna k.-ıdar aç bırak. 
ma.k demektir. 

Bırna, h~blr §"kilde halda
"'" yoktur. l\ J:"ÜI> ovvel, kom .. 
şu.larımdon hi.ti ı·lımıek k.arn<'
s·ni ka)'hctti, gitP. yenisin.i 
<tldı. 

JillllNCl2 IX 
İDDİASI 

Say"'a. suç lşlediği için, ken.· 
dilcriue artık ım verilınıiyen fı· 

rı.ı:ıtılardaa biri: 

- Biz 11>85umın, bltıim kaba
hatimiz yu'L. diyor. 

Be~ dopu, belki yanlıştır. Fa· 
kat, acaba, inamııak doiru mu

dur, yanlış mıdır, bu ıwkta üze

rinde lereddiidc di;iüyorw.ı:ı.. 

ÇAY \'E 

KAH\'E 

l\Ieğer, luıh çeye kin!.._ t.ıau 

karı~t:rılıyor, çoya da ot kabyor

lnrnıış. Ve~. yarı!il ot ol:ın çayı, 
kiloo;u 18 liradan satın alıymmu

şuz. Bunu, Mecliste lnıı.iı.arı. Ve
k 'li söyledi .• 

O halde, yapıhcalt bir iş var: 
Yarılldan itih.,__ çayın kil"6Wlll 
9 liraya ind 'rmeli! 

l\ll :iKJ 
A.'iKJo.Tİ 

lk.daan rel1kımız'lle, mutı.nir 
arkadnşınıız Nerımao Hikmet bir 
anket açtı: 

•İleri Türk mtl!'lildsi nasıl ol

ınnlıdır?.. Bu suale erb;ı.ln ilLtı

""• cnap yuiyorlar. Fakat, her
i.es, duıliy*ldit'ıniz ga:ı:in<ı mıı

ıJj..h,;ni Ur kaleıoo e inkar ediyor. 

Ilirtakım meşru, hU!ı maze.. 
retler vardır. İ.ruwın t'kım>k kar
nesini b3 bedebilir. Mesele, iyi 

tahk:k edebilme!<tedir. İ.yi tuh· 
k..'K ein>elc:tHı aciz duyuyorsa;k, 

böyle saçma bir karar verme· 
mi•.e hak knanamay•~. 

Ben, gayet meşru bir maze. 
ret dulayısile, ekmek karnemi 

l:ıaylx'<lcyinı, ve ban:ı, ,enisini 
Vt.'l"IDl~ı;ıj tllC'r!, 

Böyle hir acb.m•n. alnını ka
rışlarım! 

IKAPUTAJ 
'BAYRAMI 

Münakalat Vekaleti 
hazırlıklara başlanıl

masını bildirdi 
Bu seneki kabotaj bayramıının 

Wk parlak kullamnaş~ ,ç;n Miir 
nakalat Vekıaleti 9 .ı.ıdiden alaka
darlara h"21rWı.lara b<ışla.mdlBTJ
nı ı..<ıdiımi:ştir. 

Liman re:sli'ğinde, Deni<z wıı~
n, Limanlar .i§Jet;m(?si umıı.ın mü
dfu!ük!uı ıle Şırkt'ttııayriye ~e 
armatörlerin miiıness:llerlnden 
mürekkep olarak kurulacak bir 
koırrl>.-yon bugünlerde çalışrnalaza 
başl.ıyacıık tır. 

--..... --
Bütçe emanetine almacak 

borçlar 

1941 mal! yılı içinde tllıaakkuk 
etmi>; olan ve bu ayın 31 inci gü
rııi.i ah!ıamma ka<lar ödenmesi 
mümkün olmıyan borçların büt
çe emanetine alınarak ha.ziran a
yı zarfında te<Uye olunma•ı Ma
liye Yekiılırtince Defterdarlığa 
tebllğ olunmuş!.=. 

icra dairelerinde mali yılbaşı 
haz;ırlığı 

l!Hl mali ·yılının bitmesi mü
uas0betile icra daire leıii m ulıa
sebe leri r:de ecmanct bakiy~leri ve 
sair mali muamleler:n cte<vir işi 

yapılacağınd bu :ıyın 25 inden 
it;baren 1 hazirana k""lar pek 

mi.lhim ve miistacel ~le?> rrüs
tcsna olmak ü:zere mllhas~leri 
alakadar eden icra ~!erine ba
k lımyacaktır. 

lJolbuki, daha kadirşıııas ve kıy- !============== 
n:et IJilir olıwı•ua j<:ap ctr.ıez mi?. 

IlELE.D!YE 

CkZA.LARI 

Sel iinı.l 1rı et St-d.., el 05tırunız 
bir fıkrar.ında şo;1·I~ diyordu: 

•Bc..•!ediye ce1...alatJn1 arttırmak 

1"2.ınıdır.• Bu t~ruennin iştirak 

etm;:mek ınümküo değjl.. çünkü, 
hôitün vatandaşlar, Belediyeye 
yeni gelir k.aynal.Jarı ar .... ı.en, ı.;. 

zım, bilha ..... Şehir Medisi. iza. 

larınua sükılt elmft do~u mu

dur?" 
AHMET RAUF 

teozuk mı ro!on 
19 Mayı:ı m•raslm.i dolayıs'yi•, Vail 

.... w Btıediye RPialmiZ, K,;,dıkğyünd?K.i 

Fenerbabçe Stadında nutuk OO)'l•Y•
celı::tl. lfib"ofunı:n bozuk o1masl dol.ı

Y~b"!eı nutl<unu söyliyemedi. Biz. bu 
h!Jcllse karşısm.ia hayret ~ruz. 

f\{~fon, nasıl, neden bozuk olur?. 
Bu ilıe baltan adam kimdir?. Ncdewı 

mua)"ece e~?. Bu hadise, bize 
ı.ıuı< h<r.'n geldi. Fmeri>oho;e Stadında 
~ten, :, ":bat u l;rl alınmamış. ~ 

zaıı.11 temin olun:ımam.Jf:l. Bu işleri iyi 
beceremiyoruz, ve.e~ 

BÜRUAN CEVAT 

EDEBİ TEFRiKA: 18 

Çıngıraklı Yılan 
Yaun: NEZİHE .l'llUHİTTL"i 

- B;.;ıı '1n secin 1:''\ıi<Ünde dUı len ece. 
ı>n. Sa>b:ı!<tan ö.,<ye k d.ıc kut<iı: 

çektim... Yı:zd· m... İ.:itant>ulun de. 

~' mavi a:I .:an bir be$ilt ırihi :nısru 

oe on serin r J'Ot... •<t CÜNl denizi 
Ne gUzeı hsvo: •• 

B §i kol idi, ince güuı vOcı.:dil : 
cf.;Uerinı.a-cn se:J,.re do • ızanuı:~. de
niııı:te yi!zerkeu m v1 sw.ııa n 1çin.dey

= gitı( ha!;,ı h !l.t ı.ı Uanıyordu. E
ğı ~ ona bi; &eyler DÖ7 u.yor \"e yal
va:;ıyortlum .. C zler 1 :tn. ştı ... Bir 
uyıl<ıu kadar f8lk" -:ı dur\olyordu... Bana 

.!u y ı en bily[k ad ~ın nıJi

de ıi verer.ek ol.ın ılAht güzkr'..;JJ.i ac
m.:.ı..>ı 11 bcl:.!!'Yor, b-w ın altındaki e- . 
llrn e :ruru ~ ıl~ slyah sa,ıar nı ok-
61l.Y' 'urn. Öbür elm de vllc•ıd!lnil 
sar n beyaz, par'ak kumaşıı:ı listünde 
ka) y<>,...u, U):ıcda b~ afoşanı,'ardan 

d . .., ,,._ h:'a dUJC n tatlı b'" r ya ('bz 
ır.,, · ında, aralık dud:ık"uıOO. ge.. 

zini,Yor F at bdtledlğlm milideyi v~
melı: içın gö<Jerl aı;ıınuyo:-du ... Duda.ıc. 
l:ırun 7alvarar• eı:.1erlm ok..,."'yarak u

zıır, •·e iez!z -tler geçti. Bin!enbire 

k.şa:ı.ir ve mevzun kollar.yle boynuma 

&arı:a:ıı!< b~ım Yukarı tı:a.lchrd.ı ve du
daklarmuz çıcın blr J>t~ birleşti. 
Bıro...ı S;.ınra leylaik.lar ara Jnda dola

şan bir bahar na.Pesi tuhwılda ıre

z.lon: .ye başld<i.l: B~yza iışit.rı.r iŞitU.. 

ın.ez ne.Y gib! bu' sesle tahlı bJr ahenge 

!tapı ış!.ı. BanA vade!Cl:l şıı.ıi<~ı söy. 

lüyordu ... Boı melod!ye karışan aötle

rl anlıyarnıyonlum, fakat bu ses; tan>
mışl m. Bu ses, ıtünlerce evvel, bi.r 
~am bai>çede sebepoıiz bil' heyecanla 
y(lıeğ m çarpaıtceıı bana a.Şkıo miij

d"""11 verm o tatlı scsll ... Kollarımın 
a,n mıd:ı.n bana dÜili7arun en mest edf,. 

ot mu slni dinlelE!l cvgili ge;!sünü 
götsüm 1n ilsl1lne but•!111<11k lsted'.m. 
Y;.ııe b!rdenb:re ~rınuu arıu.ında.u 

Yem ve eski ııeı ·• 
leı· ~e bahar teUik.._ 1 sı 

Biz;.m U."111.an Cer.:ıaJ. Kaygılı, kJ.ra, 
Yf"Sil sahaya, getıjf; Ye h~V~Ci"-l' iraziye 
P"-'< du\l&u.ndOr, Geçen ıcn ktt:>diS<n<'; 

- Kır me"Vt.:iW &eldi mi?. 

o 

yenı 

kayıbı ve Har
muharebesinin 
saf hası 

JJıye ooruum.. 
- liangj Itır rne"w tmt<Uı ..-:Jn.;.y.Jrs.ın, 

ded.l .. Çoktı.n ~E.:<,•.....,, ~ısw sonun< a 
""" z.di4r aJı. t•z .. - Thıgıı ceptıes:ndc: 

KU' dPy.1ıı11r.e-, ln;:ı,,ın ,ı:OZcnWı ÖırJÜU.I! 
yeşt l:k, çayl.l', ç:ıu:nen, s.ğaçl&r, yap
rat.: ar, p;.ı.~t..y&lır, ıır.dem., et~ .çC«.-
1.:n. ve sa11re 4;; l)'Or . .Kirazlar dalarda 
sa1'k:m .ır LLy..:...klar, .K..iı.me ktilne bah.. 
çe~' kokuya gaz'.<. t:r;. u. ll k.ıJd &. 
har blıdur. Fak3.L, Baharın let.ıet:nl ve 
hö:ldid tadLDt lJU~r...:)t.'·n:er, dort g~e, 
Ha.&ran BOnunu, haıla Ten.ımuıu J.;ı.:k.-

1.br·;ırtar Ben d.if.;ıltaL eö·.yoruı.n. yeni ye
tişır.:Ş:e.de İliobaha, ;.eıUt! J<.aırn•<il. 
Onlar, kır r.ecL.r, kiruz necilr. :; ; k 
ı::ecL.r, ç .. y .r1tk ncd 1r, bıhr,lı,Yur:a· 

Bıı nıanyanın ;,ti],;~, üzer' ne 
dtinya as.'<cri ır..:ı.lıfıllori, Ja;xınla
rın Avustralya, Çrn vE: ı 'ldis
tandan h"ng~ine taarruza geçe
cekleri hakk.nda tahminlerde bu· 
lunmakt.adır. Biz daha ör.ceki ya· 
zılanmız<la Jr.pon.lann doğrudan 
c1'1ğruya Y,ne yükleneceklerin~ 
btty c ik.le /\syr, topraklu.-.nda iş .. 
gal etmİ'~ oldukları geniş ınemle
lı:eiler nras1rıda n1uııtazam bir 
nı w vaS<lla ebekesi kur8'Caklazıru 
be!irtırı >t.k. Bu maksatla Japon
lar şimalde Sarı nehir, doguda 
Çoı<ya-.g, cenupta Hindiçini ve 
Siymn ve gdrpte B.l'manJ<a i.:."ti· 
kame lericdeıı Çung-King hülcü
met merkl."Zlne dı>ğru Jlerli'.'J'ebJ,.. 
lirlcr. Japonlar ç;.ı meselesi:ıın hal
lelı.'Tleden ll'ııcli;tana doğru bü
ytik ölçJ<le i<•lliı harei<etleı;ne 
gi:-işcmezlcr. Fa~t mevcut kuv
vetlerle lıudut boyt.11r.da Assc.nn 
karvan yolum .. kesmiye teşebbüs 
ebnelerı kuvvetle mulıtem<>lctir. 

Ö~ı.:d: k.lert ve gv;.ı.~cri dı..: J=ct · ;. 
Dw.Jet de. r alımı o1du~u uzeı·,•. Haz!. 
ran sonunda, Tl"lllın:.ızda isk!adıo edLltr 
bl: n~ned "· Ba.haruı 0;..ri;y~. k•ybol
dı..:, bJ&"üoi..iın. gen-';'l ·.i v~ oocukları.. es. 
kl nesı 'lcr gibi dı..:..5 . rrıü,odar. 

Lcy..J<, ı...ı:ii.nkükrc pt:k fa.ıa bir 
lf'Y Jl~Je {'ı-nty :. Zı:v.k., e-.;le.n.ce ve ~t. 
sadece dt."fli<:e gi.tlP.C".t ınidır?. Bu. J•t'. 
r.iıı.de bir sual o6a ger-*. ... Bob - s:..u 
gerıçterde-n kane soroum ıae, henüz yı.:. 
zın eelıned:!:nı oöırledl. Fakat, ararwn 
'"a:ı: mldır, Bcı1.ıa.r mı?. Evvea, l>u n.Ok
t.tt.nın tayinı ı.!z:m. 

B z, e:t.<ldcn, Yaz deyi~"''" ka!'Puzu, 
kavunu h'.ltırlardık. BD~ii~üler. de
niz~ anıyorlar. Şüyle bir neticeye varı
la.b!.lir; dünıkük-rle bu.:ü1*üle.r aras~ 
da en mü.him !afk. nl.!deye 11.i4 mes-:'le
lerdlr. E-1.<Her, daha <;clc midelerine 
düıokürı lıneatılardı. Me ... ;mitti de. Lu 
b: krmd11n nıfttalra e(ierlen:IL 

Ha.lbu k!, ~irdi ö,Yle mi?. Mffel4, 
b"~il!'I. g<'Cllş bıc çcyırhı.rta, aer .. eıııe 
oturup kuzu dolmuı :rem.ek •dmm içio 
bir zew t~ .,Oor?.. Belkl de bu, 
mü;tıiş b:Z. alaturt.aU~ır. Kim .ne d('r ... 
se desin, M'kl tıel;l- "'· t" töre Bahar 
h' ııro • y<ii ve bu,gillıJ,ünden ~ daha 
güzeldi .. 

H..,. g'.d! günler h•y! ... 
R. SARIT 

Adli tebligat 
Yeni ücret tc.r;fes:ini 

yazıyoruz 

İcra Vekilleri Heyeti P. T. T. 
c:lairesi eüvle sehir içinde veya şe
hir dışında teb!iğ ecLk'Cek adli 
evraktan lX'Ş'.n ol:;rak alır.acak 

ücret tarifes!ni değı.ştırm~ir. Bu 
d!'ğ'ışiklığe göre; tdbliğ edilecek 
evrakın her yirmi grarn ve kesi
r;r-:~n 7,5 kuruş ad'i pasta ücreti, 
teblig ~ına tanhhüt maktu res
mi 7,5 k<Jrııış, Tevdi ilmü'haberi
nin (ma<!habnın) iade ücreti 7,5 
kuruş. tevdi ilmiföaberin.in tsah
Jı.U.t ma!ktu resmi 7.~ kuruı;;. tebl:ğ 
ba-şrna maktu mun.zam ücret 10 
.kurı:oş. ad1i mii!ll:.e:et görenler 
bu fac..,tlerin üçte bmni ixl>ye
ccklerdir. Yalnız munZ'am ücre
tin aslı beş kuru-ş olacaktı.r. 

---o--

v ası talı rıe vanıtasrz vergiler 
için iki umum müdürlük 

te~kil c..lunuyor 

Rüy"k ~ı;Jle• ~h-cllsin,. voı"I.,,:~ 
o1an ve ~1a:ziran<ltin evvelıce Bü
Yll< M.llct Mect•·irdPn çıkarıla
cak o!an yeni proje ile Mal!ye 
Vekilliği varidat wınu.m müdür
lüğü va~:talı v~ vRsıt:ı.;'2 ve..gi
ler umum l'l'l'Üd:irlük~eri diye 'ki 
ye anıhr.aktıuhr. Ayrıca tah6ilat 
mü<li>rlüğü kadroru da iki umum 
"1'1Udfulüğe mütenanr olaral<' ge
nişlem<>kte, milli eıııl3k müd'Ür
lüığü kadroları da arttırilinakta

d;.r. 

büyüJü blr yı1an "'.bi kıvrıl.aret 1'ır1*.
dı ... Kıpıd'n ç"kıp k· ,Y'boluncı ha.re
ke-tsiz kalıdı:ıı ... Bu tallı ve vahşi irlı
rabun bir ka.ç di.:!kik..a de·vaırn etrti. ZMk 

ten ve tıaman öltoek g!biydJın... Fa. 
kat o ıehhtr rr.Mıudt:n n beyaz. tüller, 
parlck bir ıerdanlık. bii-e:rlder, ve h11-
ıı:ar ic::nde oyn&ı' bir r~ h:Windt •çe .. 

ti r rdiğ"'"..zli görünce yer'Jılıden f~rl•ya.. 

rak on:L do~ru yütiıCUm .•• Beni b:C !şa
r ... ~e du..-durdu. Ve so ra tapan g~~te_ 
rimhı önünde ~..m ye ~dt. a:r 
H.l..-ıt d:uısıyd• bu ... Şlmd.:oe kadar hiç 
bu lsadar nerls1n.; göm>e,~".Cn. Bry
z:ın1n ktvrılıln, kı\"rJnan ince tul al
tı.nt!.akj C'lr4.JL t"?lak \'Üeudü.. ruhı~na j 
dvlan a~~ın ve ç1 ın l"ı.!oiraıı:ıru.n can,... 
lanrn:ş bır i!ad,.,.ydi... Oyıı;ırlı, kıv
randı. .. Utıu, yerlc.ı·!" yaVU. , Oynadı ... 

tT_un uzun lr.ç yonı!.mada.a, be&i bi.T 
saat oynadı.. Son harck<!t!Ni y ...,.ar
ken d2yanamadım. Yanıw. F...oşt r.n ve 

onun em.t;:ıltf.z çıplak \·llc-udfnu bir • v 
g;bı yerden lmldrr<hn. ııög, lm:e basa. 
rak sed.!re dcğ>'u koıarkm ka.pının ha.. ; 
!i!çe tıkl"Cladığını duy<lulı:! ... O ''" a. 
na kadar se""JSiz lk tesim.l.yt t;.e kolla
rımın arasında baygın g!b~ yatan vü-
cut b'rclenbire çe bir yay gibı f<r.

1 
lry•ı-.k kaydı. K•napcnln US'liln<l<ık.i 

:,Pek bi... şalı omuzlarına alıp sarı.na..""8.k 

Doğu cephesinde: 
A1ınanlara göre, Kerç Yazıma

das;nda son Rus mukavemeti kı· 
rılmqtır. Almanlar 150 bine ya· 
kın esir aldıklarını ve 3 Sovyet 
ordusnunu yok efüklenn.i b&l>ri· 
yodar. Genişlif.'i 25 - 30 ve uzun· 
luğu 100 kilometre kadar olan bir 
arazi parçasına Ruslazın bu ka
dar ÇClk kuvveti muharebe ıınak· 
sadile nasıl •;ğdıraibıildi'.tlerine 
akıl erdiremedik. Sovy.!tler bu 
kayıp listesini yalanlaınışlardır. 

Dün!kü yazımızda, Haclrof ce;p· 
hesinde Rus taa·ımızunu cenah
lardan Ö'1lemek iıç in Ahnan:larm 
bir manevra yaptıklarını, belk\ 
de zamıanı ve durıınıu elveııişli 
bulınad:klarını ıbeli11tınılşti:k. Bu
gün anlıyoruz ki Almeınfar Har
kof'un 130 lakmıetre cenup doğu
sunda Tlmoçeı1ko taruTuz ordu
sunun cenup cenahına mukabil 
taro-rll"l3 geçmişlerdir. Almanlar
dan daha büyük ö!.c:üde bir ma
nevra bek1erardi. Akııanlar bıı 

Üsküdar Halk evinde 
Ali Süavi ihtifali 

Büyük Türkçü Ali Süavin.in ö
\ümünün 65 inci yıldöntrmi. mü.
ınaseibettle d'Ün akşam Üı;kildar 
I:I:ılkevin.de mPz:kılr Ev reısi a
vukat Reşat Kaynar tara!ım:laıı 
bir konferam Veı1lbn~r. 

Re-şat Kaynar kxınieraıısı.ı:ufa 
bu ateşin Türk inkıl.8.pçJGJrutı h<l
yat ve şahs'yetini tolıarüız elıtir
d;k!en sonra: 

•- Ali Süavi, mHHyeh;i, l.ayik 
itıkili;pçı, Tü•kçii ve halkçı ola
rak Cı:;ır.fmrivM Halk Part:sinin 
bir nu'1taralı "(!hidı' sıUrtile mazi

den gelen ve istil<lbale atlıyan 
kohı·aman hir Türktür. demiş ve 
ınüt,.ak'ben Türk m\JJM'nin yara
tlD!!ğını tarilılmhxlen ~ mi
sallerle r,ö.<:le>rerek inkılirp tar;hi
mlzi zi'rv _ 'rd~ A U.tüı'k v<> İnönü, 
heybetli b;r mamara te<;kil ettik

k?ri büvü'k bir ihrııma bemı:etmiş 
ve bu .itıramın basamaklan iive
rinde ideal uğruna canlannı ve
ren!eT'n mukaıOdes hoyalll"rini te
barüz ettirerek Şiddetle al:kışlan
mı.."1ır. 

odanın ortasına bir Kral.çe azamet;:,le 
d-'kildi; 

- Ne ietiyorsunuz? Diye seslendi. 
lbtioraz'Ml aÇ'ılıln kapının arasında o-

otJn tn:1hrem hi:mne~i göründü: 
- Affeder'.'l'niz Pı-e~H! 

- !'LM!l beı.11 rah:ıt.~nz ediyor.6Urtuz?. 

- Af buy11nın11Z eiendm ... Mecbur 
Qldtırn! Bı:yı anıytır.ar ... Israr e~tiler ... 
Galliıa? ... 

Prenses Be;;za hbımet.çisine emr"lıtı: 

- Yct'.ş.r!. ıu.ne~i ç<liW:ll.. P«:n-

- baoa dönriU: 
- Bu niçin?. Diye sordu: 
Göz! eriilden yine o öldü rlicil Y'*-1 

z<...Jl!r aklyordu 

- nasta!. D'"Te kekeledim. fü"ki. •• 
B-elki ö.Jııü:tür :z..s.va.Uı! .• 

Ocrıuzlan müteazz!m bir kahkaha,l'b t 
oynadı: 

- Ne olur salllk:'?!... DtdL 
Beni a!f~'rrıa;! 'çin ay klanna ka. 

p, TJJT1alk:: 1stiyordı n. Ne YR!l~k ~

d ~ nnladı galiba... nı.c sdtnı geri 
Ç"".kr.d!· 

- G'diP-R1 Dı:!ıd . .l Ne durJ.}'OmJUuz?. 
Sün..:'le ınasa.tta.nndakl nKJı oe!ıza<lr

leT r;bi ark .,:ııkı do ıyorhır .• llo~..n 
kar un yo:un;ı g'.ı!lnlz! 

(Devamı Var) 

mukabil laamnıdan h!!C''iiz bir 
neı.ice alaıına.n:uşlardır. 

Bu itibarla, Mart·~al Tımoçen
lronun Har1'Q.f wnı.ani ıs:ikame
tinde dunıurulduğuna ıı.ikmet

md:< ıçin or:ada nncıınii bir emare 
yoklu.r, Zat.en BerLndtn gelen bir 
iıabeııdc şöyle <lenilmektcdlr: 

•- Abrıan ordusunun nıüdafaa 
tıahiyeG~ taaITUZun ilk hı:zını ön
lemek i<;ın C!'phede bir a~ık kapı 
t»rak:ınek v<: sonra da yanlardan 
sarkarak bu kapıyı kapat.ınaktır. 
işle Harkof muharebesi şimdi bu 
satlwda bulun.malotadır .• 

Jla<t:oo.f meydan .ımıO;ıarı:be<ıi 

büyfunü.ş ve şiddetlenmiştir. Eğer 
Mareıjal TimoçC'nko cenıı.p t'€na
hın· sa/';lnın tutamazsa bu m•.1.~a
re"o<·yi kayftır<'l l:ıJ.ir, maarnaJih 
StaTıno Ü7er'nden de taarruza 
geçrn .. ~.'e bu Alman muk 1.ı'l to
arruı"'UJJ.:J da boşa çıkarması n)'üm 
kül?' fı..lr. E 11 n-ıP31arebe evvelce de 
söyled:ıil'imız ve<;1hile tamaınile lay 
yare ve tank muhareb&:Jır. Rus 
lar Alınanların en kuvvelli mü
<1a13a cepht,.,;ini roralmışlardır. 

Bu ~-üıh:len ımulıarebenin biitün 
Doneç ce;>ho:;ine yayılması çok 
murıtrmeldir. • 

Ananfar; Ruslan Harkof ce-
nııhuooo ~efl'lbe.r ;çine abnak 1Ç1n 
'kendi isteklc.rile bir miktar gor

be çekildiklerini ve çemberi mey· 
dana getiMY'<:>k icin cenuptan mu
kabil taarruza geçtiklerini sôyıü
yorlar. Biz Aimanların kendi is
teklerile ,-'~'diklerini za<ın('tmi

yoruz; böyle olsaydı, Harl<ıof ke
siminde zıt1hlı birl'•kleri mıIDare
beye sürerek iki büyükçe tank 
savaşı yaomağa lüızum göımez
lerdi. Mareşal Tiınoçerıko or<lıısu 
ağır basın~ ve AhnanJan. ilk hat 
!ardan zorla geri a1ıınış ve ilerle
miye devam e'tm:ştir. Rus taar
ruzunu cenlıPdeıı durdııramıyan 
Al'manlar 'bu sefer, alıştıkları u
sule müracaat ederek bir cenah 
mulrohil taarru.:zu:na girismişler.-. 

dır. BöyleHkle Ruıs taarruzunu 
tam.amile kırınağa gayret ediıyıor
lar. Biııce durum budı.tr. 
Mar~al Tı~nko, 'kış devre

si.nde açnııış okluğu cebi biio/Üt· 
meğe, böylelikle Alman ceı:ıhes!
ni Harlooıf ve D~~a 
oıbğru yarmağa çalUJJYOl'. Muvaf
fak olun olomı(!'a.cağı şimdiden kes
tiTil<!meı:, 

Dört vasıta 
ile birden.~ 

Yazan: Ali Kemal Sunman 
Büyük haqı gemileri ne işe 

yarar, hava uvveıler; bunların e
!ı.emımiyelini hiçe ind~rcmedi mı? 
diye dili;'inii1<i'i.i.ğü de çıok olrruş
tur. Bu haıibin ba§ında daha Al
manlarla 1ııgıhzler azasında öy
le cid:l'i muharebeler olmadığı 
a;yhırda h~ istikbalin sakladığı 
ihUmallere dair hatıra gelenler 
söyleniyordu. Dünya matıbuatm
da şi:llıret kazanmıış belli başlı aıı· 
keıi münekıkidler;n ittifak ede
medikleri noktalar da o nıisbette 
~.ğa-lıyorot.ı. Bir Jth,;ını Wyük 
lıal'!> gemilerinin birinı:ıi ~rece 
ı!hemmiyetinden bahsederken di
ğerkm de bombal'Cirıınan tavyare
si'nın dwtrotu ı-öh;ede bırakoca
ğını ileri sümıüşleı<dir. Her ik's'n 
de ayn ayn ck>jFu c etler 
bulunan bu karşılıklı mütalcanın 
eolts'k taraf'n git'!''de anlaşılmak
tatlır. Fakat yine kat'i :tir hüki;m 
\"ermek acde etmek olı.ca'k. Çün
kü zaman ve zemin ile mu~lak <>
larak di"1'r.ı olan bir fıki.r başka 
hir vak•He ve başka bir yenle o 
kat"ycti mulhafaza edetrıiYoOr. O
nun için askerlik lş!eri, ha~ me
seleleri naz'ktir, daba da nazıkle
şiyor. Hava kı:rvvetinin tıer işi 
görd:>Her<'k çaıbuk muvaffaV.:yet
lcrle k·t'i nMicevi aıabileceğine 
kanaat g"!irıl'riş, o surrtlc ~al•ş· 
m•s ve m!'V<lana çıJ..~ıs olanlar 
urr&"klarma ,,ar=amışlamır 

A1man tarRfı üs•iin bir drniz 
kı•\"\•et''le, bii\'iil< harp g.-mileri
ne mal"k n 1 :ı.~.,d ıT'""'l hı.Jf'11n ne 
kaddr hayı.flansa yer:dir. Buna 

MAHKEMELER: 

A l sırtına birmav 
zer, dağa çık! 

A:dllye iK11)t°'.ıds:>nııtıda, ötJe ta;.,:ünd.~. 
)'Cıtn J' .ına1 ~::ır..a.peierJen bJ.i"~de otaru
yo11k>rdı . Bi.ri, pttt. bed:>indı. 

- vıuıa:hl, d .. yor<iu, oeyt...ı dio'or ki., 
lı:eralayı bir G<tl";iuncla tepele ... O<>dan 
oon ı·a da <iaga çık.., Al sırtına bir 
m~V'Z'e'r. Aıh! Ftl'ı{~ zamanıl.:ır oıst.ı ... 

- N-e müııase~t! llô,,vle deli saçma... 
sı mı olur? Il.'ki. uman da o.Jsa, öyıle 
de yetpısan, y.ioe k-ooc.tıuc edcmln, ya.v
rum. :::.ana oak vir h!Xjye anlıılG,yıml 

- Brral< A&!ı ~';u"1! Şimdi ~ 
,.en.ıcı .ııra.sı ilW.? Benim beytıi&J.ıde ~ 

zan ktYtıli>""Or • 

- Bu ~· uyduıma ~ dejpl.. 
&ewı dağa çıXaı..ıııtan b~mscıtll.n de, aıc.. 1 
ıı.ma ceı.ıi. Ben, bundao ır.roıt ,.imli 
~ sene evvel Gft-zcJ•Jdlnı. Orada,, 
Kı.ro.cıo Ali dloye bir delıklıı(ı vardı.. 
llir be1.in yaolüda !ı.i>ım<!'lk61• eder
di. Bunun amcooı d3, hiıı:m~ ettiCi b6. 
T-io orta.iı, 7az.ıcı.sı Jdi. GUnilo. b:r.ı.nde, 
Kutıı.c>n A; ıuu w m.Sıru1. geL;,.,,,.. 
M§atiriın bir de ha)"va..rıı var, Alı. gi
d_., &mcıısı.ndan mlsa!lri<ı .lıa:l"Vanı lıı:in 
blr sepet biDman is~yor. Aıncası. 

- Defo~ oradan! Dı.re luovuyor bu
nu. 

Ali ıçerli1\M', Gidip ~n cAw. 
çık.acagmı!, d(ye nıavzeri Jst.iyor. Afa\l'
zeri kapınca doğru emcasını:n evtne ~i. 
di:19f. Kapıyı çalıyor. Kapı acılıyor. 
lvrncası. 6'apının brs~sında rner<ii\'t"Q 
b'..ı.şında d·ıruyor. h-1 \7.Crl çevirince, 
b:r Qc:ı.;11ŞUnda sn1ea3ınJ deıvi.r!yor. Mav-

1 

zeri, sıı1.ına vıırup d;ı:,!a ~·ık.:.Y·Jr. İşte 
oodrll'l sonra, Kırb:::tcın Ali, Mclı, ,..U.. 
rüdü. N:ımıı., ora.arda dillere des~an 
Cl'du. janc.Larnn.aı};,ır ta.kJ.b.'llC' çık.tılar. Bir 
türlil ele geç romoedtıer. fü•~it. bir l<aç 
kere sıkışl:wmışlar. ÜzeMe ytw.rte 
ku~un 00t;..ıiunış1Ar, Bir i1f'Y olmNnıf. 
o va.kl:t, 

- Kınklara karı:,mı14t <.kdllcr. 
Kl.I'i:>acJın Al~ ~bi. Kırbacın Ak ru.. 

brı, bu iş, aytiMla, yıllar!& suroü. Ni.
haye(, b1'r gün, Gölalan yaylasında,, 
sevdiği !tı:z, dıdcıde Alıy! UJ' u1ıtuktan 
sonra ba•teyla kafuına vun:nca ~ 
bUJdü .. ü:uurclü. Halı".A, Kutıac"' A.. 
lin.41 §:U1)tılorı da va!rlı !ki, hala. ora
larda d1}'11eni.r. Me-JC!lı, biıci füıdur: 

Al;cin ba~>ğ:ı Gürcü tıaılı!ı 
Yilkse!ı: loonaJ<Ie.roan ge!1,- hıın;hğı 

Gö:al.an Y~lasmda v•l'di genı;dlıtl 
Annem agl.ıınaSJn khnler ag:la<ııu 
Kuıusu k'Oynı..ınd.:ı yarim Bj;lasın. 

Zeı:rtin bağ!n"'ınd&n ntlıyam ·dım 
Cephanem dôküJdi.i 1ıoplıyaı:ıadım 
B""1 tıasrml&rımı haldıyomadun 
Ar.nem agiaımaınn Jd.ıpJer ağla.sın. 

z.,,.ı;,, bağlnından yol bulamadım. 
Yanıık :rü~ğime kar koy&me.dım 
Kızılbaş 0.inıs.nı h.aıldrya.m;ıd.ım 
.Annem ~m ~ sm... 

Ya azirlm! ~ Xwb8"t,, ilU b&,y4oı 
bir Kıroacm Afi 11<"'1 !liubel! ne oldu! 
~ dağa çb:in. 11<1 günde açlılttan 6-
lılmün. r.ıhııt, b"'°' jonıda.rım~ kursonu 
tı.. tııb!aı.troyü bc>ylo "5ın. Öldü o de. 
vırı ... şimdi ı 

- Cımm, •.. Bert de yaopa<:&jtırndazı 

d~ ya! Canıımm ıı111it~dan, eıa+
lanhlıandall 00,yl.~ 

lJtlSF:YfN BF.HÇET 

mukabil m~er tarafmlll Japon
yası az zaman içinrle Bir,'ill< Okr 
yanus.a \'e Uzak Şarkta elde et
miş o!rluğu nıuvaffokiyetleri lruv
vetli dnnar.mıısı ile muhafaza e
tlebilec:eğ:ne güveni:y.,cır. 

1Ql4 d~n bu s~nave kad:ır harp 
vasıtalannda görülen bazı te1.-J.
mül!cr pek sür'a•Ji o1rmrştllr. Bu 
arada tankı unutımak kabil el.e
ğildir. Trkerlck obnasay~ı nıede
n'yat de oıml'yarakrtı d'vcnlerin 
mf'o'<hur 9Özii.nü karada g;den harp 
vasıtalarına tatb'k edin.ce anlaşı
lıyor: gıG oo İngilizlerce muval
f2.kivctle tccrabe edilmis olan 
tank sor.ra Aiınanlann elinde bu 
harpte en k11VVetli silii!!ı o1muş

tur. Karsıda tank, havada tayya
re, denmn altında da taıh'eTha

hir. Bu üç v::ısı.tanm geçi:rd\~i te
IQ:ııül s•1'halan çabulı: olmuştu. 

933 te~ri A ?ınan tarafının bu 
tlır; mlbim vasııt:ayı ileri ı,oöl'iirerek 
milstııl®el haııbi bunlarla kazan· 

malt gay...,'.nf' g<lrc ÇR~hğı.ru 3:ı; 
lamalı: ltaırrıclı; di)'Orlar. 

O zımıandan bu zamana kadar 
~n otı St"IJ>Pl1in içindeki tecrii
b.. h'ç urmtnhnuş g"bi d~ildir. 
('Prek A1mırnlar ~in, ge.,.,k bu-

günkü harpte ka,.,,ılanrw!n'VJ d'i~
manları ~n. Tayyar<', tank ve 
a~"'zaltı bn seferki cfü:ll"'a har
bini'! ;;., .-f,,.r ı.m;Ji gibi <'iirtir.ür

k<>n dii ı:fürıciJoc!en pPl< hR'h"'.'dil
d'rri olnıu' ı. JTa\•ada uraıv:!an, 
k?.?'a<la y·üM~encien ve den:zitı 

altm<la ,..fızPnden o kadar rok 

konu•aılu•k0n """'"'in virı:ünd~ 
heftıetle duran büyük ha11p ge
mileri sanki unutı.Jmuı; gibi geli
yorou. Halbuk; bu harbi kazana

cak olan bu dôrt vasıtanın birl~ 
mesi olacaktır. H ç bir:n•n i:lbü
rünc:len ekslk ohnnması l.lzııın ge
llvor. Hepsi tam olunca bunlorı 
biroirile terkln edC'rek bir h'le 
getimıek, ondan sonra harekete 
geçirırıe!ı. fıotıza eıdtcdt. 

iHrletlk Amerı 
ve lıorp 

Ya:an: Ahmet Şükrü E 
Amerikanın gittikçe ti 

makta olan harp gayretleri 
kındaki habcdcr gazete süt 
nı:ııda hc:r gün daha ~'Ok yer 
elm:;ye başlam"it1r. Amerık 
nn, bu haberleri kcrıchlerine 
sus bir veriş tarzları vıırdır. 
çen seııe Anıenka her ı ki s 
bir tayyare imal ederken, b 
T'e sekiz buçuk dakikada bir 
yare imal et:mektOO:ir. Her 
ret vapurunun ı~ası için t 
edilen ıı:ııüıdtiet, şu kadar gü 
saltı!mıstır. Saatle bir tank 
kik.arla bir !Qp .•• Amerikalı 
leketiıı.in harp gayı.:tlcri ha 
daki malumatı, böyle d~ıfıal 
fasına darı-k d'yccek> şekild 
ımayı tercih eder. Onun i<;intl 
dünyaya da ayni şekilde ve 
Birl~ik An:eıika halkı içi 

bin hiç b<>klen.mecl:k hır sü 
teşkil ettlğine ş:tpoiıe yo<tur 
mer:ka devlet ve politika ad 
lal'l\ me<mleketlerinin bu h 
:karıııacal:larını hesaba kalrn 
idiler. Fakat Amerika halkı, 
'ruV'Vetli olan memleketle, 
karşı hiç bir devletin J.arp aç 
ce;aret edeceğ;ne ihtimal ,.e 
mişti. Pearl Haı'bour baskını 
merikalıların yüzlerilıe ind;rı 
bir tokat e>ldu. Bu tokadın 
altında, Am<>rika halkı, hük• 
ten. derhal, Jııp;nyaya kan;ı 
arruza geçilmesini isted., P 
Hartıour baskını intikamının, 
cak Japon donanmasının yo 
dilmesi ve Japon adal.arının 
kılınasile a!LI111bileceğı OOıy J 
ve yazıldı. HükUın....ı ve ge 
kurmay halkın i.>teğine tabi 
cak değild:i. Fakat bu ar7uya 
ka'llem<>t etmek de kolay o 
Çünkü Amerika halkı faal ve 
rişkcn rulıhı in~anlarchr. Mü 
fa ada kalmak onlar içın b r ;ı; 
cedir. Geenral Mac .A.rıhur, 
vust.-alyaya gel'p de teşeblJüı; 
linde bulunan hava ku.......e<tl 
nin başma geçiocye kadar A 
rikalıların ruhlarınd:ıkı bu 
devam etti. 

Aradan geçen aylar zarlı 
Aıınerilr.alılar ylllVaş yavaı; ha 
stratejisini da.ha iyi anlıım 
ba.şlam,şlard>r ve ar.lad:.kr;a d 
harp iç.iııde keııodile1'ine 
Vıl"ifeyi d'aoha büyük dikkat 
itina ile Y&IJ11UYa k.oyulmu~lu 
•Beş ay gibi kısa bir za.-n •n :çlı 
sulh vaziyetinden harp vaziıy 
ne geçmeleri, Amerikalıların, 
iş gibi kendil,,,.ine yüklclilen 
harp işini de c'dru olarak ele a 
başarmak istM.iklerini aııJatm 
tadır. Amerika b" taraftan k 
disi silalılanı;rken ve mily<>nla 
vatandaşını harp için hazırla•~ 
diğer taraftan kiralama ve öJ .. 
verme kanunile muhtel:! devl 
Iere yard.ıantl-a dt~vam etnıckt 
Reis Rııızvelt bir kaç gün (."il<; 

gazetecileı-e bu meÇ!ıur kanun 
<Devamı 3 ÜT'\C'Ü Sa-h fed 

6 iri !"i.zi."DE"D·ı· 
_t:.fepımı.zrn ~ 

Yol w 
ya pa cag ı 

yerde bozan bir 
müteahhit! 

Beşi.ktaşta Valide.çeşmesin
de Tali.mhane sokağında otu· 
ranlar namına mezkür sokak 
ta 2 numarada mu'l<'m Ana· 
dolu S.gorta Ş'rketi memnr· 
larından Ali Ati:kınıandan nl
dığınuz bi.r mek.\upta denili
yor ki: 

•- Maçkadaki Şcyf.ılın- me
zarlığının bir kısmının )"Ol:ı 

kalbedil:mesi işini üzerine a· 
lan mütea!Yıit bıır.ıtlnn çı
kaniığı toprakları !:'Okal!ıırr :z-· 
dan geçirerek civaro:ıki bir 
yere d6kmektcdir. Fakat bu 
nakil çok di!<l<atsız, ge! 'i gii
zel bir şekilde ypaıldığmdan 
yolumuz tıoz, ~prak içinde 
ka·hnıştrr. Kl'i'lll i~e ç~"."luıtlaıı 
geçemiyorduk. Alakadarlsnn 
nazarı dikkatim ce bedı-rc'.< 
toz ve çamU!xlan kurtarılma· 
.Il\2'11 rica edertnı.• 

Son Telt;ıııf- Biz.im blldi
ğ:nU-Z; .,,u.ıeahhit yo' yapma
ğa memurdur, yıokı:a b(jy!e 
yol bozmağa d~·~·:l. &'ı•crye 

rc;sliğin'n ehronm:yotle nn· 
zan d.kkatlni celbe-de-ek lJU 
hale b r nihayet vc!VTI('Sini 
ta'eıo E"yleri2. -



I 
(.Bu 7azmın metınl«i AL;J.oo.ıu 
Ajansı billtenle:inden alınm.ıştU') 

Telhis eclen: 11-Iuammer Alatur 

19 Mayıs başramımızın harıçte 1 
4>Eraktığı aki'Sler hakkıııda dün 
iluıberler ge~. 

A.lmb n Sovyet rad.,...ıan 
19 Mayıs Bayramı münase
betıile dostça nqriy&·tıta bu
lundular - İngil57Jler Al· 
nuınbrıa Manhaym StuUIŞİ 
şehrini fidıdetle bombahch
_lar - İtalyada Konil<anın 
~ali için planlar hazuılanı
yormllf. 

ruzunun haziran bidayetinde baş-
1.ı&'acağı merkezindedir. 

Fransız soma .. 
lisi de işgal 

edilecek mi? 

Amerika Hari - / Çine karşı Ja
ciye Nazırı Hul pon taarruzu 

başlıyor 

lt -SON TELGRAF- XJ M..\YI ıw 

Çi tçi zengin 
olsıı fakat ya 
şehirli ve para? 

(Başmakaleden Devam) 

Türk köyliisüaün, Türk t;fl<;i· 
~n.iıı ç'"'- kaz~n\ ı U&.l l>u ınuvaze
nctle s>1.ı sd.ı..~a alakalı olmak 
gerektir. 

Aeı>ba, 

çek par lııwaırı. qt.& kaLaıı-
tır. JCi>yl~lide lnıı:ıiin ılalıa 

•:ok para, daha Ç<>k ka&11n~ 'ardır. 
ma, bunıwıta b!r araJa köyfü. 

niln yine sıkıntw varaa bu sıl<ıı>
tıyı memleketin bütün vatardall" 
lan ile pay·laşınıık gere.l.Jii;i de 
'Tardır ve- öyle olmak liwınlli!r. 

A!Ynan r<ıdvosu §Ulllar söyle
rruştir: 

19 Mayı.s 1919; Türk milletinin 
kalbinde gelecek günler için bü
yük bi"r kudret yaratrnı~ır. Bu 
kudret; Tüt& asker ve diplon.at
larının enerjik hareketile Türk 
mJletinin istiklilini kurtarmı~ ve 
bugünkü i9!ikıbalini hazırlamıştır. 
Türk milleti hal'p dışında kalışını 
20 yıl önce istiklfill iç;n döktüğü 
kanlara borçludur.• 

MANHAY.MA B'İR İNGİLİZ 
AKINI 

Londradan bildirildiğine göre, 
İngiliz hava kuvvetleri, Alman.. 
!arın hayatı sanayi merkezlerin
den biri olan ~Aanhaym üızerine 
şiddetli bir akın yapmışlardu. 
Pterling tipinde bomba uçakla
rından müreklcep O:an bu müf
reze tam 4-0 bin yangın bombası 
taş::makta idi. 

Bern 21 {A.A.)- Vış;rlen ge
len hwberlere gU!'e, İngililJerin 
Fran~ız Somalisini işgal etmeleri 
mı>htenıeld:r. Kouveau Temps 
gazete.;<~ Lavalın m;lletlerarası 

durumla muş,_~ul olac-ak yerde 
kendi menfa~tlerini takip ettiğini 
yan-p. 

Lon-drıı, 21 (A.A.) - Amerika 
Ilar.ciyc Nazırı M. Cordel-! Uull 
zaferin umulduğundan daha ev
vel ehle edıltteği.nden ve Aaııeri
kanın doğrudan doğruya bir ta
arruza Wı=lanıJ.ıiındım bııhset
mişl.ir. 

-'· \''şi, 21 (A.A.) - 1940 Hezira
nındnr.berl İngilizlerin bahrdıkları 
J.'r•'<l ;z gemilet"..niı:ı, loo~u 723.000 l 
bu lı::ı ak"'la<lır. 

Vişi, 21 {A.A.) - Biroıanyada 
Japon km•vetlcri t<'lnzilrmc lıue· 
ketlcriui bttirnıiş addedilcbölirler. 
Şimdi mühim mil<'lıı.roa takviye 
kıt'ala.rı getirmekiedlrlec. Bu m<>
yonda birçok uça.k da gönderiL
miştir. 

- Çiftçiyi ~ok ka~antlıralını._ 
dcniı'kt>ıı k.araJ>o,,a r:atıarı.ru göz 
öniinde tutan .bir ka7.,ınç seviyesi 
nLi nıü!:ihaza cdi.J.3·ör?. Karalıor

sahırda e~scn satıı..ı \."e ınevcuW
yeti pek eiu"ı olmakla beraber 
buğdaytn kilosu l erine göre 40 -
60 kuru~tur. E. r, '1cvlN1eu bu 
41 • 60 kuruş Iiat zınmen işaret 
<'dilerok böyle b'r f;at tayini bek
l~niyo.u şimd."'llen ve peşinen 
'öyleınc.k l:uınıdtr ki, bu bir ta
raflı ve dar diişhnccli isteğin ..,. 
nu şeblrL)~i. nı~~teltHki ,.e ~ahit 
gelirliyi .e{aJete; para kıymetini 
çak dü~rruyc göW.rebiılecek çılgın 
bir miilalıa-<adtr. 

Niluıyct, k<;yJüyU kayıtsız ve 
§art..<uz kazandırmak, her bak~ 
dan ve her hu.sw t:ı kıı.zandırına~ 
normaHn iistün"" kazand·rruak 
için içinde her 1ürü entelektüel 
de daıhil olduğu halde ya büt:is 
sabit gelirliler; llun~'e terkebn<ıll 
veyahut da kiiylünüa çclı: ~ 
cınm piyasadaki tesirlerini sab?f 
gelir)iler baluınmdıou hafifletmek 
için mali tedbirlere ve para ~ 
lu~'ll.lla gitmek klı.ınıdtr ki, bıı nua 
her ikisi de y;ne köylü icin kar 
değil, zarardır. Ni1,·kinı, ha}·a.t pa-
halılığ:ını kar~ılamak için hükd
met.in yaptığı son % 15, % 25 µ..... 
ballık :ıamları ne haya.t.ıı daha 
ziyade pahalılanmasına mimi o. 
labilmiş, ne de ~k daha ük<;cl,. 
fiaı.lar kerşı.>mda arzu cJ-ilen ın:U. 
l>et ne!Xeyi yüzde yill vernıi.,ıız.. 

Sovvet radyoı;u da şunları söy
lemiştir; 

.Bu tarihl gü.n; Türkiye<ıin 

milli istikliılıııi korumak azmin
de Julunduf:u bir sırada kutlan
mak.'1:adır. Harp ateşinın Türkiye
ıı.n ı<a•Plarırıı yaladığı bu gün
lerde Türk gençliği toprak bil
timıüğüne saldıracak her müte
cavi!ze mukavemet elmeğe karar 
·verm?st r • 

Manb.aym zuihlı araba, otomo
bil, Dizel motörü, infilak lffl\örü 
ve başka harp malzemeleri yapan 
fabrikalann toplu bulunduğu bir 
Ş<) ird.ir. , 

Dönen uçaklar mürettebatıııun 
veııdiği raporlar şiddetlıi yangın

larm cle<Vam eder bir halıle bıra
kıldığı merkezindedir. 

Çinde fırtına .. 
dan binlerce 

ev yıkıldı 

Martinik adasından 
İs~anbula gelen ,kı.z! 

(1 inci Sah!ie~ Devam) 
birinin bir kıız QOCu.ğU vannış. Bu 
k12 büyüm~, onu .Fransada bir 
ku man:.slırına göndererek oıkut 
mağa karar veren an3"ı, babası G 

zamanın yelkenli geınil.erine bı

nen yolcula1~ emanet ederek 
Fransaya yollamak üızere yola 
çıkarmıoşlardır. Acaıba bu kız; 
Fransaya g.iderek senelerce ma
nastırda kapanmanın ağırlıığıru 
dıuym6ğa başlamış mıydı?. Artık 

o ılık havalı, lıcr ne.bat111 bi.iyü
dük<;e büyüdüğü güzel adaya bir 
daha döneb:hnek için seneler ge
çecek:tL Kız manastıra kapa.narot 
rahibe olmağa gitmiyordu. Oku
yup çıkacaku. Ne gibi duy-gularla 
geım'ye biniyonlu?. BilJn.ınez. 

Yalnız rivayete göre Martinik 
ada.sının yerlilerinden ı;ıok ihti· 
yar, fakat yaşının kaç oldu.,"'u an
la.şılanuyan s'm.siy:ıh bir büyücü 
kan bu yetişme~ oJ.an genç 
FranS>Z klZJJlln ıwuçlar.ı.na bak
mış, ona: 

LondTa Halkevinde dıe 19 Ma
yı$ münasebetile merasim yapıl
mıştl'.1'. 

ASKERİ HARliXAT 
Alman - Scrvyet harbine dair 

son 24 saatle gelen haberler şijy
:ıe hulasa edilebilir; 

Lon.cirndan bildiriUliğine göre; 
Marujal Pon Boclmn kumanda
sındaki kuvvetler Harkof cenıır 

burrla Tiltıl'.lCenk.o ordulHının ya
nına doğru büıyük ölçütle bir ta
arruza geç~lerdir. Alınan kay
nakları .ı;; bu haberi kısmen te
ıtit elmi.ş, mukabil taarruıwn 

ha ıladığını ve T.rnııçenko ordu
lar•nın !'Ok edilmesinin yakın ol
du.ğur.u söylımı.i~ir. 

Bu mukabil taarruzun bekleni
le•1 ha\<ikl taarruzun başlangıcı 

m,, ycksa yığı.ııak ve taarruız ha
zu-lıklarını setred;ci b.r hareket 
mi oldujhı belli değiLdir. Alman
ların ya'nı~ müdafaa haıtıile kal
mıyarak, bu şek.ide bir taarruılla 
dli=anı yoklamak istey:p iste
medikleri de bilinemez. B~ün 

rrelen malumat anıl Alınan taar-

İTALYA KORS:iKAYI ELE 
GEçi&\fEGE HAZIRLANI

YORMUŞ!. 
!sviçred"e Bernden gelen bir 

haberdıe; Murolininin K.ors;kayı 
ele geı;imıek ıçin plan hazırladı
ğı ihtimalini belirtmektedir. 2.1 
mayısta büyük faşist komitesinin 
toplanması m ünasebetile önemli 
kararlar verileceği tı.min olunu
yor. 

Britanova ajansı; eğer Murolim 
KOT'S;kayı, TUllusu· ve Nisi i.\ıgal 

ede<:eğine dair k,.ndi•ine izafe e
dilen niyeti tattıik mevkiine k~ 
yacak oltm:a, bunun Almanyayı 
ııüç bir du?ıım-a sokacaihru yaz
maktadın-. rnnkü bt>; İt.alya i~ 
Fransa arıIBmda haırp demek o
lur; Musoliniyi Berlin aleyhinde 
ayaklandı:rı:r. 

İTAL YADA PAHALILIK 
MÜTHİŞ! 

Lizl:ıondan cN evyork Taymis> 
gazetesine bildirildiğine göre; İ
talya.da effil3syon ve pahalılık 
gittikçe artmaktadır. Altı YlJllllll" 

ta bir ®fara; r•Yın kilosu 100 d<>
laı-a, bir çift kundura 35 doU.ra 
satılnıakta<hr. 

(_..S_.E;..l,.;,l_l_R_D_E_N __ ve_M_E_M_ L E K E T TEN ) 

ANKARADAN Ye 

Jl-H;, lLEKE'I'l'EN: 
+ l\lao rit V dtlil B. Ha.san Al1 Yll

c t>öbrek~e :nuw raha&bıı Du.i.1.0ı.ı.mak,... 
t&dJT. Ve ep<>yce ehemm~liiı ınr la'ıs 
ı ': ı.:nı!ştir. 

+ Bu yıl 1500 Jerll ve meccanl ta
lebe a;ma1.:ukrhr. 

+ M·,nle.i..""<>ııimiıze lthııl e<Mecek ga.. 
Zcte \·c ders ta:<ızpiarı ket.gı .. iLr1nın gi.J:m.. 
ruk resuıı 100 kilud.a 50. kuı:uga. ve J6. 
t -alı. v< ~ de 100 turuşoım 60 ku
rt; a .r.M~. 

+ Ai=ı..)' unlol Haotab:ııkıcılık oıru.. 
lwıı.ı bı.. ,y;J Llse ve orlami..s.kpleoom 
nıeı:un 12.1rbe rJı &lıneı.cağı ve i.stan. 
lıL •ı ksrir..r yul mas.r<ı.!~rıuın Kızılay 

tarcıf..mda.n vert.eceıJ, Vi~etJıere teblii 
(.hl u;1 LOJİ'Uı:. 

+ Mahrukat Ofısi. :;~ h<>ı ylız 
b.u JrA ti.\.'fbı:;ıtıla f;o,at,Yeı.e gc._."ecek.
tir Of ·n Moeı1k.e:ııt İ.gj,a.nJ:ıul.da bulunJ.
ca.k.ıtır. or:eiın ylllk.ae!lk rn<.dıt.ie.crini in
b" -.;:r altına altnaA.i. 11ıe·vzuubabs d'O
tilc:!!r. 

ı:r K:ı~"taı!lOOu ve hav:..l.<r.ııe de fe.. 
'T .:. yağmcıd.:ır y._L'Tl'lıınotadır. 

TİCARET ve SANAYi: 
+ Hububat "" bıııkoliyal laclrleri 

dun Ticaret Odasıcdı büyük bk ~ 
rna yapıı~"" Bun1ıır ~ iiı.
rocat için ..ııııaralı: ltalm14 ulıın keten 
ve susam st.>klannm serbcst &ivizle 

r •ı:.EmmN•K•A-=Z-S•A~T"'~ 
A.oket"bCim dola1ıslyle Ka•ını

paşa Hacı Ahnı et maıı-lle9;i Kur- .: 
lu.ı.uş Dere 90katı No. 1/4: te bu- ~ 

1 

~ ı 'unan Ser:fmrarlek..i enkazı önü- J, · 

:. rnüzdeo"ki 24 M;ıyı-s Pae..ac günü saat 
Hl da mah:ıl!klri.e açık arttırma 

ile s..taeağı.-ndM ta.t.ıp:er'.o 24/5/ ~ I 

s:ıtıhnasını rica ~ üzere Ankaceya 
bir hey'~ gön-ık. * Diln bir a.ltuı otuxü üç lira ku1t 
!mı uştan, bı.r gram külçe a!.'tuı da tCO 
!kuruştan muamelır gö~ür. 

MÜTEFERRİK: 

+ B•ollotaşta ması Ceınj!.,nJı. bqıl.. 
blrliıkıler.n.; m~le""11 wrla aJ,.. 
maırnın suçlu Metwr><>t d'lC Biz1<ıci A.. 
~ Jl'Wıilrem<"11lce l yıl. 8 37 m~ 
det.le hapee nwtıı:ıcü.nı ohJllmuştur. M'f'b... 
met bu kara.rı duywıca; «--Ben ~ 
l-Y.ım ceb.:rnde hol~zh.ar Osıuandan n.
porU1n var!.> d:)e bı;m& ı,Stcm.işse de 
y=l•nıru•l.tr. 

+ Bu kış odunun çel<Jsinioı 7 h.,._ 
dan yukıarı olm.ıyacag.ı ve manpl t.~ 
müriliıün ~)o:,Ul'loo a.a 8 kuru~'tn a.
aağı veriltı.;egi tabmir.ı olurunak.t.a.d.ır~ 

+ Büyülı:..ı:ıada çnn~lklaT arasında 
octıee:i bar a~nndtn F'atmay:ı kle
kano..•k netic~e: öidtıren Suad".n eY

Tait.ı Ei.rıu.oi Acırcez.a. Ma.hk.cnı<.."S.1.ne 
ver..J.m..ş.tir. YaL.nda muh.Uemeıi-G.e 
b~J.anılacalctı<. 

+ Otelc!ler B«ediyeye urünıcaat e
de- kmdıder9ne pı>tiSl<a. ve kbmur 
verilmes;ni istemiıılerd>r. 

+ ~e T 7ı!l ha- mııl:ıldlm 
ediltt'Elı: mahfu»ca B..,_,,.a seı.4colu

rıurkıen kaçan :İbrehim ietTiinde bi.r ti
rarl ıiün ~e yablarımıııtır. 

DEVREDİLECEıt İHTİRA BERATI 

cDalrevl dııkuma. ~rında ıılla
l>S> haldnndaü. lblira i~ İJtlısat Ve.. 
Wletinden r.ıtibsal odilmı4 olan 30 M>
f'l.6 1940 taorJı ve 2\97"5 No. lu lbtira 
ber..tının i,btiıva ettiği hultulı: bu ~ 
bajka.sıruı deYU- W!1"oltut i<:adı TW1d
,-ec!e me\"ldi fii.Ie .koymak i.Q[n ~111-
bi;yct d•hj ve~;ı,,,,eg; 1.elııl\t edil
me~ olmakla bu hususa taz!a mal~ ! 942 Pazar ~unın:e kiidar enkazı~ 

~or~biıkmelC1"l ic;ıo )'U'..k:ır:d?Jd ad-,.; mat edinmek Wi.yenlcria Ga.latad-a., 
rese mü:·a.:aallan. Lü.Jlü ve Şt>- ~!- Aslan H;:n 5 iııcl ltat 1 - 3 No. ıu i,. 
,. k: Yusuf. ! d3.rehaneye mürr.ı:aat ~lcri iıUll 
Wıi.ı~~ · oh.ınur. 

rP :-ı V te Ylldızları ... n:nı.ir gii1:diu . ary siislcd ;;; bir eser. 

Sonsuz biır ac;-l-'"1'1 
Varye e Yaldızı fi... Hayat verdiği bir romuı 

v ryet 

Varyet 

Y ld Kıskançlığıa ateşlediği 
a ız a :-ı... & .~tır"P 

• ! 

Yırdızları ... ~_,,;,, en :.engin 
Dans ve Mii-ıak Bayr:ınıı 

V ryete Yıldızları ... ~ü;e!:,,:~~~i:.-~~'1 

Pr'>gt'arna. ilave olarak: VALT DİSNEY'in en gi.Del MİKİSI 
Lutlen nuoıaralı yerie?inİzi erkenden kapaıtınu, Tel: 4;ı;;95 

Kanton 21 (A.A.)- Çok şi~t 
li bir fırtına, Kouangt-0uııg eya
letinin şimalinde Sahukva bölge
sini tamamile tahrip etm~tir. 

Binlerce ev •·ı kı~, yiiıl.lerce 
insan yııralanml<jbr. ---
Şark cephesinde 

(! inci Satıited~ Devam l 
netice vermern~r. 

Gece yarısı n~red!len RUB teıb
l!ği Alman taaITUz!a rırun tard"e
dıldiğin~n ba<hselmekteıctir. Kerç 
yıırınıadası·rwl.a do{:u Dsınıda şıd
deili çaııpışınalar olınakta0r. 

Sorvye~ lbaşkıomutanlıt> bir 
'hafta içinde Almanların iki kere 
neşrettikleri ve KC!'ı; yarımada
smıia Rusların yıok ediklığmden 
balhseden telbliği yiM yalanlama!lr. 
tadır. 

Rus bnJı: ve piyade ~tleri 
de.rinHğine nüfuz etm1'lrtoo.rler. 
Ba21 kes:mforde Alman ve Rus 
tankle.n o kadar b;ı'birlerine gir
miŞ!eıdtr ki Ruıı hava lruvvetine 
:ınenstıp uçaklar kendi tanklarını 
hasara uğratma..1< k<>rklll!u ile ateş 
edememe kl>ed:ir!er. 

Alman tebliği 
{Birtnci sayfadan devam) 

tümellik 3 piyade ve 4 miı1ı. tu· 
ııaydcı mü.-ekkep üç Jlu,; orduaı 
Jmlıa edihn~tir. 
Düşmandan lj,•.2M esir al

m~ ,.e 258 taıı.k, 1333 tvp n h.,_ 
sap<ız siliW ve malzeme ele geçi
rilıniştir. Bu kesimde 323 Soı.')"et 
uçağı ~hrip ~. 

Ilnkof kesiıuiııde diişrwtlWl 
youi lıücwnl:uı püskiirtülınüş V1I 

63 tank ile 3S ttçatk y-ok cdfüniştb. 
----O-

Bir gecede 1000 
uçak 

Cl !nci $.<h;f<Mn Dev~m ı 
lerhıin adedini bir ge<:ede 1000 
olnall. tahru.iıı et.mel.. hay ali de
ğlldir.• demektcdı;lt-r. 

Britanyınla hu.ıılarm kulb.ı:sl
mala•ı içjn kiıfi uı.ilit'1n1a lıAva a
laıu vardır. 

Kar denizde 
2 motörümüz 

(Birinci sayfadan <ieva:m) 
bu a;rın 18 inde imar.bula gelir
ken Iğneada cnrarmrla millıyeti 
malfun olm>yan 5 deniızaltlll!n 
taarrıııı:una uğrınm:ş ve motıör top 
ateşi ile batı.•rıhn!§'tır. 

Crt>len haberlere ,göre; rootör 
sahibi Mustafa Giritl; ile reis Mu
/za.f1er ve mü:rettıfuattan 8 1ııişi 
lğneadaya çıkm!fjlardır, 

M!otörün sahibi Mustafa Giritli 
niıı oğlu Sait Giritli ile görüştük, 

Bize şunlatıı g(jyledl: 

- cDua-tepe• mor.örü 235 1X>n
du ve Bulgaıristana bir kaç kere 
daha g:dip gelmi~-t1. E'a.d'..serun 
ne suretle cereyan ebtiği hakkın 
da b:z de fazla blrşey bJ:..'lliyoruz. 

Yalnı.z aldığııınıız malümat :mo
törtin beŞ tahtelbahır.n txJp ate
şine maruz kaldığı ve bunun ne
ticesinde -batbğıdır. 

Diğer taraftan yaptığı.mı:z tah
kikata göre cDuatepe. motörü 
son kanun hükümlerine göre ha
rekct~den evvel s~ortaia.ıımış 

bu.1uılll1ak~a i<l•. L .. rnanım '!a ge
tırme.Jcte old[\ğu mallar da s'gor
lalı id .. 

Bundan başka 19 mayıısta Rez
ve Limanından ınan;;ıu köm ü:rü 
yiıkliycrek İslanbula lıarcı..et e
den 80 tıonluk Mahbı.ıbucihan mo
törü de Karadeni:ıde meçhul bir 
denizaltının top ateşine maruz 
kalmış, kullanılnnyacak derecede 
hasara uğramıştır. Tayfalardan 
ölen ve yaralaann olmam~tır. 

- Sen, demiş, büyük, çok bü
yük bir kapıdaın içeri gireceksin. 
Bel.ki de gidecc<ği manastırın ka
pısı böyle büyük, pek büyüktü. 
Heıtıalde ne Frans111: kı:ıı., tJe de 
an ası babası onun bir gün kor
sanlar eline geçerek sa ttlaıcağıw 
düşii<anek il!ıtememi.şle.ı~Hr. 

Böyle de olm~. Çünkü kl7Dn 
bulunduğu gemi' yolda Cezairi·n 
~ur lromanları tarafuıdtın 
çeıvri}m!ş. içVıdekile-r esir edil
miştir. Framıı: kmnın da ~k 

para edeceği iiro idi ile sa tılmru;ı 
en kestirme i.ş olarak görülmüş
tür. • 
Kız İstaıjiıula ı:ıetirilmiı;ı. İstan

buMa sara)"ll satılıınıştır. Martinik 
ada6ınd-aki yerli falcının ded:ği 

mi çıkl'yordu ?. Herl'.ıalde Fransrz 
kw..ı büyük, oelı: biiıyük bir kapı
dan içE!ri ginmis, daha bir .Ç'O'k ka· 
pıJ.ardan, 10<- dt<hlizler<len geoerek 
bir kelmesini bilmediği bir dil 
kv.mnşan kendi gibi bir ı;ok genç 
la.zların arasına katılmlfıtı. Yine 
rivaye'e göre Martinikli fak;nın 
l-i;y]<> bfrvük bir istikbal müjde
lediği kH1. o zamanın pa.d.1şah1 

Ilirinei Snlt<ın A·bd'.i!ılamit tara
fından beğenilmi.ş, İkinci Sultan 
l\faihmuda ann~ olmuştur. _..,__ 
lk opera sa~'atkar• 

(1 ı,nci Sahlfe~ Devam) 

Bu ~alı>t ~tra!ınde. mı decHro
dular dtoüy0rdu. Semm.a Bertao71 ne
d<'ll yabaccı diyarlarda ı;al.ı§acalt? 
N<gın burcla çalııımcyor?. 

Kendisin! buldu!<. gö.'ilştük. Daze, 
ı;ö.r~ dedi: 

- Evet çalışmak üzere yolunda Ber
llne cic:;rorum. Çüııkü çalı.ıan.ıya m<Oc
burum. 

Soara, şı;,;ı., devam ,."1: 
- 1921i danbea ses ve Operada !a

gami ~ın'aime ç.alışmtya. başllldun. 
)9:i6 da Şehir T.,.aıtrosımdJL b<>n;. ııören 
sayın M....J Şe! i.-.ın<?t inanünun ltı,y
moU t ~r ve teveccühlerine m~ 
har o~um. Ve yl*sC'k ·b..mayeJuıyle 

Bcrlice Opera tahsıJine gönderildim. 
Ankarad<Kı sonra İetaoıbulda açılan 
müsab.:ı.ka lrrıQflmrunda ksmnarak Ber .. 
li."TJ.e gOndtır.kl.ıı.n. Uç .senede Opera 
lııhsı!ini · <ım•l ebtim. BerJn Yüıt.elı: 
Mu."'-ı Mel<lıeb:nde büyük bir opera. 
da bo~lü oynadlkıt.an oonra lk-rtln O
perasına ı:nnek U2ere Jktn ve mı.:htc.. 

l.lt Alrne.n şetn.riertncte k-0nser angaj
manl..:ı.:rı a!ını.ş 1..ıulunduğwn halde. ev

ve-1..1., menı.l(-<!Kehne hi.zrn.et e~mek 
v~ i!k cperayı rnunlc'h""etı~-r.-de oyna... 
m.;.ık crr.el..yle, 1939 yıimda yurda dOO

rr.eyi b;.yülc bit" va?.if~ b!.id"?m. 
7 N-~an 1940 t.a Dcv}et Konrerv~tu

ar.nda tert:p edil1"'Tl bir Vagner gü
nünde Ug.anai ett'm. Bu konserde 

!\J:'U ~n ikinc:l Qefa taltif.ne ma:r
har oXlum. Fakat, bütüo bunlara nıA

men, her nederule, Aııkara<lak1 Opera 
ı~ms: li.~rincie bana ihliy aç h~~\Xl t.in)e

di. İllı: temsi.Heri Ul:ıip edon iJdnd 
't:cnıslJ:letd.e douL:eur Ola'l"ak çalı;fı.ırıl

dım. Fa kat, bu vaz.!e ben!m san'a t a,.. 
kınlı rencide e-ttrğlndcc, bu suretle- u,.. 

.ı.l'lık:uşnııya, med>ur tutuhnuş oldum ve 
İatanbııla crondiim. Ş'mdl ral.ışınalt ü
zere A:ia.n.ınyaya ~~ 

Bu. Londrada Çine karşı tur
ruzuıı b:ışlıy•cııi\'ına bir delil ola.. 
rnl. •'l"österilmektedir. 

Vışi, 21 (A.A,) - AS'Sam eya
letinde, Mlhassa Birmanyadıuı hic
ret edenler arasında açlık ve ~ 
gın hastalıklar hükiiın sürmek· 
tedir. 

Yağ, peynir fiatl 
tesbit edildi 

Tical'et Vekaleti,ı peynir, yağ 
ve yoğurt gibi madrleleri.n toptan 
ve pernkeade azami sat>.ş !iatlan
nı toobit etmiştir. 

Bu maddelerin ı>:ıptan ve pera· 
lrende fiat!ıın ·· ledir· ~ . 

PEYNİRLER 
Edirne usulü bey az salamura 

peıynirlnin safi lti!osu toptan 100, 
perakende 120; yarı yaglı beyaz 
peynirlerin _ıxıptan kilosu 87, pe
rakende 105; aız yağlı .beyaz ~y
nırlerin 1ıoptan 70, perakende 85; 
koyun rutünden tam yağlı k~şar 
peynirlerı.nin kilosu tuptan 170, 
perakende 19:\, yarı yağlı k:l5ar!ar 
topta-n 140, perakende 160; tJm 
yağlı tulum peynirleri l'lptan 
l 05, perakerıde 120; az y:ı.ğlı tu
lum pehnirleri toptan 85, r-era
kende 100; kuru madcl'ıclerinde 
yii0:1e 41 süt yağı bulıınan1ar tam 
yağlı, yüzde 25 süt yağı bulunan
lar y:m y3Jrlı ve vü-.de 15 süt 
;•oğı bulunanlar da· az yağlı sa
yılacaklarol<'. TenckelPr ü~erine 
firma i&im!eri yazılacaktır. 

KREMALAR 
Yüoırle 611 randımanlı taze man

da veya inelı: sütünden yapılmllf 
Kremalar tıcıptan 130. y\ı.xie 6(1 

rand'ımanlı koıyt.m sütünden va
p~lmış veya 'bllZhane malı rema
Iar toptan 160, , 

YAÔLAR 
Kahvaltılık taze inek sütıünd'"n 

yapılmış yfr1ıde 84 süt yağını ha
vi lu.zı;uz, kend:ıne has leo"Iletli te
reyağlar Ankarada perak.erwl.e 
400, İstarıbul ve İ2ımirde 300 ku
ruş, k.oyun vpva buı;ıhane krema
:ından yaptlmıış yü:zde 83 süt ya
i,'ını lıavi tereyağlar Anakrada 
34{), İstaırıbul ve İzınirde 32:i. 

"YOOu'RTILAR 

A~·ı>i zamanda hükfüııet b ığ:l:ey 
fiatmı bUfarz 20 kuruşa (ıkaı-.tsa 
l;araborsa yine yill-selmİ) eeek 
midir?. 70 c, 80 e çıkmıyacak ını
dır?. Yine o zanıa-n tı.lcp sahip.. 
leri tekrar tekrar: 

- Çift~iyi kaıoıuıdırnlmı.. 

dNrıiyecekk,,. mi?. Ve devlet ftntı 
ile karı.borsa fiatları arıısındaü 
rekabet duraak mı?. 

Filhakika, Türk .Löylüı.ünün de 
ilıtiyaç!.arı vardır. Gi)ecek, Uıp

rak, çift :ıruı.lıaınesi, hayvan f.i&t· 
!arı ve paz.a....!ım satın almaık Jh. 
tiyaeınıda buluıııdııi;'lı maddelerin 
pahaııı artmıştJ.r. O artı:ı niııbe

tinde hub,,bat fiatı arbtırılını.ıf 
değildi.,. Ancak, bu mukayese sa
hih bir m••rtık- •e iki.ısa.dl, maU 
tutum ölçüsü dei;..-Udir, otanı.ac. 

Çiftçi v dı:öylu i3tihsaJ maddel&
rin;... tenevvüttne göı-e harı• ömc&
sil'e nazaran muhakkak lıi daha 

Yeni Bütçe 
( 1 i.ncı Sahife<k'n Devam} 

Mecliste 'beyanatta bulunacaktır. 
Ilü t.çe encihneın yei manli yıl dev
let masraflarıru 39'J.G29.479 lira ve 
varidat 394.C:r"..6..'W.l Ur.a olarak 
bağlanmış ve büt<;enin muc'.p se
bepler Ja&'ihasında 80 milyon lı
ralık vatid,Y. ka,y antıı haıırlıyan 
bir Ja.yihar1ın da :>Aedise sunul
duğu beyan edilmektedir. 

Devlııtin yeni masraf bütçe 
pro j"6i.ıırl.-e göze ç !IJrP an y en!lik -
!er şunlardn .. Müstahsil halkımı
zın b;r an evvel t.cıı?rak saMl)i ol
ması ıba.kımııııdan arazi tesbit ve 
teıvzi Jronıisyun.larıı:ı.ın çoğaltıl
ması; bu .kıcım~y•:d!arın fenni va
sı lalarla teçh:,;leri ;ç;ıı maliye Ve
kaleti büt~·e<'ne 27500 lira tahsi
sat konmı.ıt11ur. 

Ekmek kalitemiz 
(Bırinci sayfadan devam) 

Şehrin mui:ıtelıı semtlermelti 
!o.rınalrda on bın kilo elmk ek
mek mü.>adere edıımı.ştir. 

GörülüJ'Or ki, dava sanılılığ; J;a. 

dar bir taraflı ve basit dcğıi-Ld.lr; 
büyüktür, çok şiirnul\iidür, ycıd 
dünya ltarhinin iktısadi \'C m.Jt 
icapları il.irinci Diinya Hariıi
göre bir hayli değişiktir. Hii.kU
moti fiatları art.tırnuy:ı değil, ı,.., 
J.akis h<>T türlü fiatı diişürmiy• 
teşV'ik e.)' ll"lllek, parayı yüz.de ;v'ia 
kıymeti ile muhafaza iınl<anlBLdll 
elde ed<;bi,mek yalnız köylü içU.. 
yalruz çiliçi için def;il, uıuhallalı' 
ki bütün vata:ndo<la.r için daha 
faydalı, d&ha kaıılıdır. Memıle.k,.. 
tin umumi menfaa·li vurgııncııyu, 
ı,tifçiyi, ı:ııyrimeşru kıv.a.nanı 
ballalarken umwuı refah \'e ıı,,._ 
yat seviy.,..;nde de m11vazeııed 
elden ve ı;uulen kaçırmama.ı..ta. 
dır. 

- Çiftçiyi çok kazandıralım... 
diyen:eı k.arş.sınd~ bellı.i. biz ,_ 
lış diışıinüyuruz, fakat, §"h..ıt 
böyle diışUnü)oruz. 

ETEM İZZET BENiCE 

Taltıat kt:mpa yaları 
(! itıel Sahifed«ı ~vam ı 

lar> Mal;<ye Vekıaletıne ve d:ger 
yülosctk rr.akaınlara nıüracaat e
derek bu verginin 9Jk ağır o"klu· 
ğunu, tıılli"""''W folce uğra~ 
ğını ifade etmişlel:'dir. 

Dün matbaamıza, İıstanbulda 
çaiışall bellıibaşlı ti;y8lro hey'.,._ 
!erinin ınuıdürü olan Ertıığrul SJP
di Tek, ftıma ,J DüıaıbüDii ve Şevkt 
Şakrak ~eldiler. 

Diyotlar ki: 
- YüMe 56 verı;ıiye ~ari ya .. 

de otuz da !bina kirası ve yürzde 
on da il"'1 masraıfı il~ ve ıede'fg()> 
niz, lıepııı yüme 95 i bulur. Zıı.
ten., f!:e<e"lik ·hasılatımız vasati 
100 liradır. Bize 5 lira kalır. Btı 
para ile Hi-20 kişilik tiyatro he
yetleıi nasıl geçinir?. Bizi sinema
larla bir tı>trrak doğru değildlr. 
Biz:im masratwnıı>: ~ ~astla<t 
irolninlarımız aııdı.r. Büyüklerimi
ze müracaat et!>k. Hakkımma 
doha illliaflı hareket edHeceğ:ini 
umuyonız. 

Silıvri tipi tam yağlı ta21e yo
ğt>rt perak<'nde 50, k-aymalclı 

taze ~urt perakende J5 kur~ 
~ur. 

EDt1'tt kam.-J !uıybedcı.ık!re yW ı-------------

~ 

B'rleştk Amerı a 
ve llarp 
(2 inı:t Sahlreden D~am) 

tatib'ki hakkında mıı!U:mat ver
mi:jLr. Halırlard3dn- ki kanunllll 
tatb:katına mart 19-U aym.da ha§ 
lanmırtı. · 

Amerikalılar bu ağır yüb, an
cak, ıbasıt sayılııcak ıntiyaçlann
dan lb~k.a. lıerşeyi herp uğrnııda 
sarfetrnekle tahammül edel:ıia

mcktedirler. Yüksek w yaşama 

seviyesine çıkan, o1mxıdbıni baslı 
bir ilıtiyıaç say an bir ım'.J:let iç'm, 

ölıniyecell< kadar yemek ve ~ 
m•yecek kadar gt'iıımekten baş
ka her~eıı feragat etmek !ko
lay ı. mescl" değild:r. Fakat A
merfuı.lıla.r ~ sevinerek kıat

lanmaktadırlıar. Ve mtta kıendi
lerini kayıt altına abnadı:ta hUkıl
metten de ilıe.ri gllırooklıedirler. 

Deniz LevC1%1111 Satmalma 1 
Komuyonıı ilanları 

1 - Tahmin edilen bedel! <19200> 
üa olan H.e\!herıtl m&rk.a 5000 kilo 
ı iMl kat. ;ooo ki.la 2 !zıcl kat zchi.rl 
boya vt 20\JO k-1.k:ı faça boya mın 215.5. 
ı>42 P'cl:Larle:iı( iUnÜ E•&t 15,ZO da K.a
s~paşadi: bu 1u:ıc.ın .Deoiz Levuım- Sa ... 
tırıalm& K/Jm1syonunda paza.rlıjı ya.
pılaca«tır. 

2 - İJlı: ~t. <1440. lira olup 
~ı>rlnames; her &"iln iş ...... tı dalıı!liıııde 

rnezkür .kom~ bedell!i% •lınabl
.lir. 

3 - İstekl.ilerltt :.1400 ...,.ılı karlunun 
isted'ği vesikal"<"la ~ bolll gün 
ve saa ~te ad t gf"Ç611l ~na mQra... 
caaıııarı. <5MG> 

karne veıranıen,~ karar:· lırı1rıuştı. 

F•lı;:s.I buı taıw ve m~tılaç bıı.""'1cl"lll 
h3'lak'"'°'1 brnelerbıi \<~erek si._ 
zıdııa.rJııara mıüracaa.t eıi1lldeti. .rörülmill 
ve btmun üzerioe \'alı ;e .Bcl<!&:ye Re.. 
isi LU?ti Kırdar, miiı".aoaat ed:c.nlerirı 

h.,, tiu<lü vaz:iye<ler;. halakıoda talılai.

!!:a.t yapılıp, bunların diu"üst kirneeltt 
okluğuna ve ,.el.ı sCyi.eın~e 

Jaııı""t ııe1:1<'lli:rse ıı,a,ııoı.ac kamelert. 
n\n yerine y..,,..;nin yerllmesinl allo
kadarl&ca billdlm:LııUr. 

Tram v aylar neye 
sık sık bozuluyor 

(1 ind Sahlf•1m Devam) 
bayı tahrik için uğraşmışsa da 
ikinci ınotfaün yanmış olduğu an
laşılmıştır. 

Bu vazi,yet karş:.smda tramva
ya Karakıöye \adar J'llcu alınma
~ ve Fabhe gidectık olan araba 
Karaköy makasına çekilerek yol
cular iıxl5rilmŞtir. 

Hadisenin; saibahleyin araba 
dc.-podan çıkarken oobinleriınin ve 
rnotıörfo_ı\:ni:n i,yi muayene edil
mem!f.' o:&ınaımı.dan ileT.i. geldiğ!r 
anlaşılmaktadır. 

-o---

Almanyada 
(l inci Sahlt•den Devam) 

Goeri.ng devam ederek şöyie 
dcın'ştir: 

Zafer bizimdir. Bunun uğrunda 
sıkıntıya katlanuralıyu. hı.san 
hazan h.a.pn Ghnalıdır . 

Goering bu harbin Almanyanın 
girdiğ.; eıı çe.tiA harplerden biri 
olduğundan., Alma.ıı aster!erinia 
Rus cephe · '• ı.u kış çektikleri 
giiçfülı:Jerden n Fiibrerin bü· 
yüklüğündeo baıbsed.c:rek ııotko

ıuı nihayet ""rmİ?jtir. 
Nutuk tam 80 dakika sürmü:ı

~. 

J 

Aa!.cri Fabrikalar Saiın
o:lma Komi~yonıı 

lıanı<JT, 

Zeytinburnu Si~b tanıimııneoı ara
zisi dahlli<ıd• bulwıan ,.,. <>1lar b,~ıı.. 
rilecet:Lı.r. Şartnamesi her ,gU.n kom-.. 
yonda corü:ebil)C. Talip o1'onlaruı 21 
May>s ~2 Cuma ıünü .. a! H te SaU. 
pu.armda Askeri Fabrikalar 7o.llam,._ 
sındlllc oa ı.naıma komİ&1'<111uıı.& mü. 
raca.atlan. cSM&> .,,. 

Sl.lıpazarında Aıınrl Faör4calar Y<>'
lamasındaki Salmalına kJomj&yonunc: 
890 kilo on"'ciıın* nlJnacaı.:trr. paz;uı.. 

lıtı 2i MllJ'ıs 942 Salı gunü saat 14 
decili", Beber kllosuna 25 kuruş !id 
tahmin edi.im;,ıtir. İstalrl<l<ı-l.n o ı;u. 
umi6,.onda bulunmaları. css:ıc> 

* Zeytiıııbllmu SJ.Ah taı:ı.ir::t.'ı~nesimı 

Tornacı, T""'İ:Yf'cJ, Frezeci, S..ğ';k d.,_ 
m.i.rei, Çelik sla':usu ve a:aycl s;.n'atkd,..-
00 alm.ııcalrlrr, 

NO!u.s J<aCıdı ve Boııs->"V!slerl!t bir-
lUtte b.brik,aya rr.t:rat'a .. tıarı. t534t;, ... 

4000 Adet Meşin Alınacak 
Beher aded.<ıe 400 !tur~ bedel talt

dir edilrn 4000 adct ~in AB!""1 
Fabrikalar Umuım Mildürh.!..~ü Merltt'Z 
Satınıalrna Kom~unc-a 8.5.942 Pa
z.arles\ g~ü sa;,t 15 0-e pazar'ık!l llı:a.. 

le ed~le-ce-k!!c. Ka.t't teminat -t2400> lL 
radır. Şartın;;.""' parasızdır. c5e1B> 



Suikast Davasının Dünkü Celsesi 

ö $ lL~tra[?) 
&[ğ1lJ~@~&~ 

Müddeiumuminin iddianamesinin 
Tam Metnini Neşrediyoruz 

ö~ö~ Müdafaalar 3 Haziranda Dinlenecek 

Devlet Hemiryolları ve Umanları İşletme ~. İdaresi İlanları 

Aıı.«.arada ,·orı PJ4tıt!n ..;.e:,.i'!ine yapı,. 

fan •u:k:ı..ıın m•hf. ... .ınc dün de A..'1 
iura :.g.r ce:a ll_ ... ~'.ıı.f ••. {~jLM devan 
' 1 • ç unmt ~.ur. l R'y'iSC't CC-~(' aı(llınC.;ı. fide: hakiun.
tcLı.ki mütalc)as.:Ll bı"..01-•nH•Wli müddet. 
;\:.rr.uınkien f~1erni.t-~1 .. • , lı.!ddeiurrıu!"ıJ 
;ctı!'!; .:\..ltty j,i.)'B';a kJlt-:J.ıak idd1anaır.e 
·Uıi okanı•ıja ı:.a~l .. ınıt".~r. Bu ~Gdiar.a-
1~ kt :ıt d('Jıkuz raJıi!l'.dt:n ıha.ret cl ... p 
~-MıJn roe-•,ız..ı'! Ve <lc.h.1. ev'V'C'] Cf'
'~Wığl sat;ılklh ,.e ııillayc·~ mamunl:ı. 
rın e:e ~~..t"' t•!lc b....:ı. 1 o:.an v&2.i.) e'\J 
belirtmek:te ,., ~a.zr:ıunJ~ ın ~-e!e. 

r-iııi it1e~tıe~ ·. 
l\!ı.;dde'.un~u.: J i,ddj.:·r.a!'P.eeir.e fÖ'Yle 

1 bnel~.nu .. "1ir: 
j ~ Dost. A 'l.ohi.n de,iıctdr..;n AJ;Jc:ara 
·bcyuk el<;ls. v~n ı'apcıı a;eytinde ter
tib \"e 24 Ş\.ib· t1a !("!"asına ~üs o .. 
h1nO.ıJgu. ııaı,de bir t~s~tıır e6eri olıırd.k 
ta.h~Xuk etti.rilf'mr~n t ılkast haır.hseıu 
n:n nıaı.nu:nd.;)"l ".ılmak tizere b-.ı dört 
şa.hf:ı y~k huıon . .:nuza seovk~iş b1J 

1 

;v.ın.ıy(ıruz. Ü~ '"inde cı.ı. ·ew, sinBi ,~e 
canio>an• b'r =~ çalı~ı\lıjına ş'jp.. 
he olun.mayon ve yurdtJn her tarafında 
:ckr ~~ nefret h <l<-: iır'le kaı-,ı1anan kom.-1·---------------------------- p'lo h<ırlls""1 i'\rnfn!a'k., mut«Mam12: ser 

MubıılrııMD bedeli (25~ 1iıra olan !('() ton 1cunı eürgen ocnmu (39.5.1!*2) '.de h••l.a l<c'n ufak b:r L'1rtr;ıt yaprramn 
CUJ' a ııooil ,..ı (14) on dôrtle Hayd.arp ,ada G•< blrwsı dahil'1ıo<lci 1ıxım.;,,yo,. lai&: ye :ıwu,,,.Jc olar.-.,., kan&atmde-

la.ro'ıru!an &ç!k ebil~ uıruhyle ,at;n al;nae31l<rtır. r«r. • 
Bu • glrrue« i.!ıi~·er~r~..ıı (!87) Jira (50) )tu,.U(t!uk mU't'"aa~t t~a.t \'e j M ı<ıdeh.r.r.urrJ bunda~ ~a '4 f<jbat 

~:PU""t".Jll tı>yt.n ctW.ll v - Jlıde birlA"'ıe e~ir..mc- g'-iınU 5aatine k .. dar ~ria taL haC;.&ef'...iıı vuku.unu t:ıun uzadıy~ 
mu acaaıtları 16ıundır. ,anı::atrnak:ta, hadlı..ed~ s.ıır.: a. Zp2"1la· 

bilen V($aJJt 'e C.\meri..n pr.rır;alan üze. 
Bu ;,c- at _f"_rlıı _ _:ı_:eır;- ~'fi" ~· ,r,danpar<1:ır.c: olarak W~:t.ı.. !.adı.r. <5665> .rinde ha.LI?"la..ı~ ehli \:'WCU.f ve m!1:e~ 

, Satılık EKSKAVATOR;:ı 
Az. kullanıl~ iyı çalışır Yaaiyet'e bulun.ın Aınerlk~n malı 1 Ekskaval<lr satıkcak veya kiraya V('rilecektir. Bahçekı.pıda A-
1,'l'.lpyan oon No. 22 ye müracaat. Telefun: 23428. 

.has,ı .. -"a.r rapoı\ı"ın.ı •. ~h ~lde vt 

1
MiDI Müda:fö< yeı..;ıett !""'1 hey•tiuiıı 

vero;g: ra.por.ı trıe\::"u ;b .... he ederek ın. 

tılak. ,..«haaında ;yap~lan tahk'iık:at necti.. 
1 
~.ndc atağ~da ·i iki. rr.. OOe üzerinden 
!IJtiJauc c<lı.ldiğ>ni blldlnı •kıl«Ltr. Bu 
ftd ır.adde şudur: 
1 a. İnriiak nH·rkrzini.n bı.r tarafında 

ı 
'Ve m~rtt~n tl metre rr.esa1eden en 

z.mil Deniz Satınalma Komisvonundan: l,ak·n aııacın clrbinde ka,ıı.c ..-aaından 
T~-•-a'.• ftopmu--. ve üc:1i.tnde Ç('lrabı Quran kun M.Be<kU - • , v 

Kilıosu L:ra Lira K. ldura ve b}r so: bac<.tte.: 
_ b. ::r:"o: kımoır-'l<İ.i:lki aJ.cn1i t.ei ile tah 

'l,'• z şdoor 45 000 "2750 MU 50 1dl._i olın"'.""ş ru b.'<hçec:e bJhman blr 
• • 15 ooo H250 2.137 ~o .. g b:c ·~· 

, 1 MuOıdc;umun i iı~JilfWt ınhasmıc]a va. 
1 - Yultar&ı ~n ya&ıiı il<1 kıı..e:.:ı :-ek"' l]'Tl ayn paııriılola ...,utmcl~- lkama '"' aur.C:e Jlıe)d. a ııe~ 

rl :ı:ı 1!2]'1lı lto'.2 Cuma ~u •~ı H lıe lam1t! _,e 111d><J D:cııio>:- '~~ ~•·"~ "-er-- pa-•lamn- ~-
NH11ı1ııaıılııa ;J'lll)")& p ( •r. 1"'4Ul r"lle1.~ VJU • -ı.J ·~ 'V -...ı,.,l'IIJ 

ı.rm1, ' P •rr '•ki. . m..t 
2 - ~er:I ~ göriilt-bi'i.r. T&llpler'<n .hluJıırJf]jja yacılı te- ,•~Y. , ııi<'a ""'haWıule l>u!\ıoan dığeı 

dn•tıaı'de birl'i<:le beDi gıln ve """lıte komi.,yona mi.iractı~La.-ı. <5672> et p<r,aıannı , .• a.,..,ı gun alman ıı<iol 
- -- !rapor ile pa,-ı;;:ı 1 ;ıil'itr.:..ş t~bcı.n<"l.yı l.ikJ-e\ 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan : W.eın 90nra in( .idt ed•'l ma.ddOTJioı •l 

ı i 
lebl ihtltma.l p•1':alanaı, '''!ısın gt>gil. 

B e t 1 a"' n 
1 

nün il.'Jlüıııd• P"t .ıdığını W,.lemiç , .•. 
ı n a n ş a a ı bdan az tV\"O !ıadite "alüi8llU \a•VU 

. ı~tın.;1.tl•-, 

ı -:- ıceeıf bed~ 12~27 ııra .~ kurut;-aıı iharfıt ~lup ~rikc:.et; bir mac~alde j ~f·ı.;;ı<ieitımun.1 \Ton p .. prn'iın htt sa 
e-tı.ır~f'k b.ı.r tem1z;.eme evJ1.:.Jn kapa .• ;rır! uauiıe'lıe ~~l • Haziran 942 bah e' ·nuen 3 ~ya olıı.ri·K Fefarete ~ 

Poı....ı...I ıur.u .....,. 15 de ~ nrsano ><•P••;><!•ld iııOmiılytın blcıasında yapı- lrrı<>i:ı !1.yad ~nl 0 tır.da bayan 
la~ ... ktır. . · ·- :Mef!1ııttt ilıf. aigiinün Kavvkl1def't"YE 

2 - Feruıl ve lııuau<I ~rlrı1m<lEn. P•'<>Je , .. lıqti her CÜlı komi '\!'onda törü- 1 • • ld .. ~· b . •- ~•- ~ ~11 )/[ _...._..__.. --ı , ,...~ ~· •- ku • g ..... ~(~~~e o UA!.1lrı:nı, 'J ı;il'au.. uıoıo· ~au 
~ r. u ... ---... lıÇJJ~1.l ...,..., ...:.ra u.> ru;r~ur. ı • • k· b' b • . 

3 
•~~a .. · b. · · ,_ .,_,,. _u, k' .. d l N (' ,, d"" ~~~-•-•- rın < ;Ue .nr.zı " «••anı.mı; ba - •"-~r..n t: ~·erıııır J~ u...uiJ .a. ına ar a .a .'.".U uruaım::"P&lX,,..-:ı..ı. ı . . 1 ~ ~- ,.. d-' ~- _, 

&) ...ı ehbJ'«. · ~ ık k' 
1 

;; . 1 2 cı>mı e ~ravı:- ı:•r a cıY.aı:-.a.a a.Juıı ::· ~n .! 
1 

~ı:~et n .t ~::::lt-:r1ı ~~~alk•t~, .nrı:'iı ,.e 490 sayı- ıist?kn-:)('1.\ııe :N'l.na. Qe\ .. m ettiiinl vt 
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·_,, h~ ertesi ıünü !:ailkı hüvt 
1;,edııi ta]'ln ve teııbiAi lmlaln dairesin• 

1 

girll.igini mlataralt mesirul f&lıısın Ö
lıner Tdtal qlduiunu ve atiı:a<laşlarilt 
'd:l,ğcr mıamun~arın da Abd.urrahmanın 
:Ean-.h~il i:~fi1(." na~ıl e!e ~ltic.ierinl 
;anla1.1l;.ş, ÖJl)('1'in ayni zarmiuda koyu 
bir JromiiJW\ okluğunu teoarü.z ettir. 
ı~ar. .Bı.:rui.c:ı sonra Aıbc.htrrn'hT.· an ı"'.t 
ıai~.iyetW anla.tın ınhddciun1?Jrr.l Alb~ 

•durr•h.:znawn bu esr:ıad.a ne S'.lretle T~ı 
lk:i;reye ı;eidlti<o! Hııriçtel<l hayaıt!m Üs 

1

11rilp konıoolosbğumu:ldau bu hurnsfa 
yapımı, oı.n tahk.i4ta1ı n•~ı!şfü 
Bı.mu. rnüte-aııtiben SüJıe.,r.nnı:m h<'yat~ 

}na geç~. bilai.ıa!'C Y'3rgL Paviofu"l 
t•hsı.nı aclacn•:i> b"61oyan miiddeiu. 
murr:l: 

<- B::- çok Jşle,I be<"eı..o~~cck ko
bijlyeı!.te olduğtm.a fÜphe b:..ılunmayaıı 

ilitiyaLı ve tıedıbkli bir adam ve ha
ıuılanan trajediı:.ın ~ lrorkunç :ııotö. 
ril.• dm>lştl r. 

Müddeiumumi İslefan Budest.i hak. 
kında tai>Klde huhınmağ> boşlamış, bu 
oun Eyl!:l 941 de Tllrid11eye gclerel< 
Lozon Pa1'uı oteline lrı.digin! ve Suri
ye]'<! gl'lın<:ic için vize teri<ırl..lc.lne ç>lıe 
tığını, """""'1<~ iki ay !k.an1e
llne iıthı verllmio .i.se de izin müddeU
nln hitamında kltTar Su,.;,.e viıres!nden 
lıı!.1!ode ederolc yıiııc roorr~dı:el.'"' kal.. 
mak ist.ecfğinl ve nıuvatiak ol:ınuy~
rait 9 l/!M2 !.or~>lnde meıdekellınlz.
den ayrıldığını bild.iımıiştıir. 

Mü.dıdeiwnuml, bundan oonra 
su\kastin nasıl Jıazrrlandığ•nı an·· 
latmı.ş ve Sülf."ymanın 939 da Tür
lıı\ycye gelernk Yıldız oteli!l<le Ab
durralımanla nasıl gör'"'ıtükler'ni, 
bu görüşmeden bir ay sonra Sü'ey 
manın Mar.sel be~ber salonunda 
kalfa iken Ylf€0'3lavyadaki Ali ve 
Rnkı isminde iki komüniıst arkada 
şmcl::n ken<lisine b\r Yuı,,'ü;la<vyalı 
tarafından m.:-ktup getrildiğıni ve 
Tü~ bibne<liği~n Süleyınen
dan yardım istediğini ve bu Yu
goolavyalmın Niyazi o!ctuğunu, N! 
yıı.zi ıı.ğaheyjs'.ni ziyaret için Mos
kovaya gidoreğini VI' vize için ken 
disini Sovyet sefaretire götıürme;i 
ni rica ederek Süleymanın da bu 
di~:ni yerine gct:iriliğini Niyazi
nin Istanbulda 43 gün kaJa.rak Sü
le•ynıanla ~nuşmalarının teYali et 
t.i.ğini, diğer Üsküplülcrle Aksray
da. VM'dar kıraathaneı;in<lc buluş
tuklarını oraıda Süleyman NJ;yaziyi 
Abdurra.bmanla• tanıştwdığmı, Ni
yazi M.a;lrovaya haroket ederken 
SüJE.ymana yazdığı veda mektu
bunda şahsına ait olmak ürzere 
~ne tevdi edilecek olan bir 
m;ktar paranın nez.dinci(, mooa!a
za t'<lihnesiııi ve istediği zaman 
gönderilmesini istcmi~iir. 

Bundan sonra N'yazi ile Yu~os
laıvyadaki Fahri arasınd:ı Süley
man vasıtasile mu.haıbere ba~lamı~ 
ve Stileyman fazla okuması olma
dığından muhabereyi Abdurrah
ınanın yardımile yapmıştır. 

Bu sı.rada Fahri Ytıgoslavyadan, 
Adapazarm<la bakbJ,n karı;;ile 
bir bavul gönderd'ğ:ni. bu bavulu 
aJn,ak ii'zere Niya<'nin parasır:dan 
harcamak şartile Adapazarına ka
:lar g:di.p bu ba\-ulu alıp Niyaziye 
göndermesini bir mektupla bildiri
yor<.~. Bund3n sonra .A,oourrah
manla Yu.goslavyaya g:tm!~ \'C 

gıyaben tanııştığı Fahr: ile sah'>an 
da tamljarak bu suretle gerek Fah
,;, ge,-ck SülC') manın temayüllcri
r.e tı:mamen vakıf olınıı;; ve Süley 
mana Moolrovadaki Niyazi için 
Ftthri tarafından iki ne: b:r ha\ ul 
ve,,ım~tir. 
Allxlurralıman bavulu Sülc;ma

na tevdi etımL~, fu,kat Moshovadaki 
Fahri ile muhabere kesild.ğindcn 
bavulları:n h~r ikisi de :'.'vl'Qc;kovaya 
gönderilemiyerek Süleymanua 

kaln11•hr. 
Abdurrahman Yug-OGlavyada i

ken Fahri ve Niyazinin isimlerinin 
tesrm etmek j.çin, vasıta aramı,. ,.e 
Fahrinıi.ı:ı kench;ine bavullarda 
mühlm evrak saklı olduğunu söy
lediğini Süleymana anlatımştır. 
Sül<"yman Niyaz'den uızun müd
det malumat almayınca bu mühim 
vesa1ki Sovyct konsvloshancsine 
teslim etanek için vasıt aaramış ve 
Rusça bilen Polonyalı müılıcnd.sin 
kendisıni sefaret<' götürnbilecC'ğini 
taihm.n etmiıştir. Süleyman bu su
retle sefart>than~yc gilmıek volunu 
bul.;.rak 941 senesi Eylülünün :Jk 
hafta.sın<la sdarete banılları ve 
Niyaziye ait olup Mo•kcrva<lan ia
de edilen tar.hlı i.>tlü mektu.J:ıu ver
me<.;e gitmış, kapıda No,-;kQf is-
rn'n•lc b'.r:'.e karşıla~< ki -bn zat 
SO\ö et se!arli hava ata}(:si mua
vinidir- kend•si sdarclte bir oda-

·ı 

görüşerek bavullaNfaki evrak> te<"<
lim etın•ştır. Bundaın sonra berber 
salonunda çal:ışıx~n Süleyınana 
sefarette gıönlüğü b: r adaın tıraş 
olınağa gelmiş ve SülC')-manı sefa
rete davet etrni:jtir. Sük-yman Jıas 
lalanchğından bu davete biraz geç 
olarak 27 E)·Jıil 942 de gitmiştir. 

Sefaret ata.,<.esi Abdurrahmaoı da 
Yugoslavyaya gijn<krılmı'ş bir ta
kım vesikaların bulunup bulun.ma.
chğrnı.ıı oorulm:ti!m> , ..... A!bdurrah-

. rra..ııla şahsan tanıırımak i.9ted.i·ğini 
j söyl<'nıiş, Süleyman bu teklifi ka
l bul "e. yol parası ola•a.k :ıo liar al-
1 nn.ş, b.r de senet Ycınıı~l r. 

Berber salonundan ;rı:in a~arak 
İstanbula gelmiş, B<>y~zıttaki kah
ve<le heıllljıfürılerile gijrü.şıneğe gi
derken eskiden tanı<lıjiı Ömer Tu
kadı gömıüş, ve Abd111Tamnana 
beraberce gi.tııruşlerdir. Süleyman 
a:tdığı talimat vec,llııle 1 Teşri~•ı;
vel 941 de Taksi!lllrleki belediye 
bahç<>sirıde tayin edilen mahalde 
beklmı.'ş, !.akat parola söyliyecek 
adam görıümnomiş, bunun frzerine 
Sülcymanla evler;ne dönrniiljler
dir. Bir müıddet soma Abdurrah
man bavulda daha b~ska vef;ika
larm bulunması ı!ltimalinrl€81 ~üp
helencre-k bavulun astanııı yırt
mı~ ve içinde Liıtin harfler.ı!e ya· 
zılmı• bazı vCf>\kalar daha bula~ak 
bunlarda Yuıgos1avyaclaki ha pi' 'w 
nede mevku!ların ge<,"'rdikleri ha
yat, işkenceler .,.~ mıktarları 
hakıkın<la malumat bulu01duğunu 

gijıorıü;;tiiı-. 
Sül"yman 3 Teşri.nC'llVe'kle ran

de\'U yerıine t~krar gittiği zaman 
sel:J.m parola.<ım veren şahsın ev
Yelce sefarette gördüğü ve sonra 
berber salonuna tıraş için gelen 
Lı:-<ınid Komilo!-okluğunu gö1111üş-

I 
tür. 

KıırnH.ııf erle:;i gün tıraş olmak 
i!;iıı diiıkkana ,gdm~ Ye d'ıiltkanm 
arl;:fl arafmda üleymandan 90'll 

'Vesikaları da alnuşt • ..,. Süleym:ın 
ertesi gün Abdurranmanı tanı'1:ır
mak iç:n bir randevu veıvnicı, erte
si gün~ Sullanahırıcttc. saat 7 de 
Aıbı.lu~raJmıanı Kornilofa ta'l~lr
mı.ş. Kornilof A.bdurrahmanla ko-l nuııuııken cAcaba Türkiyenin har

ı be girip girıni.yeceğ:nı evveiden 
öğrenemez m'yiı? .. • diye soımu.~
tur. 

Süleyman Ank.araya dörnmü.;. 
bundan 90nra Kornilof Abdurrah
mırnı başka bir şah>Sla tanıştırmış 
tır. Bu şahıs Pavloftur. 
İddianamelerde maznunlar;n mü 

teakip toplantılarında yaulığ1mırl 
mevzu:ar :zah olunduktan soma 
Abdur,-ahmanın Ömer To..'<atla 
Korn.ilof ve Pavlofu ne suretle ta
nıştırdığı zikrediLmektc<liı'. 

PavlV'fun A'bdurrahman ve Ö
mcrden emin olclu:ttan oon··a nasıl 
yavaş yavas açıldığı, iddiana.mc
do izah eddrr":;kttclir. Mü<ldeiu
mwni, Pavlof ve Kornilo.r'un İslc-

1 pan \'e Abdurrahman ıle Ön•er'n 
naısıl tanıştırıldığını, tQbanca n;~an 
!.alimleri ve portakal şekfaı<le bir 
bomba g&terilmesi, L.tepanın ta
rifine göre su·kasl<n tabanca ile 
yapılarak bOmbanın had:seden son 
ra kargaşılık vücude i!etirmck i :in 
kullanılınasının tasarlancbğı z'ık
rc<lilınektedir. 

Miiddeiumunıinin ithanılan 
Bundan sor.ra idd\nn:ı.-ne<k şöy

le deni1ın~kteclir: 
cÜzerin<le aylarca bir fikri sablt 

l;ıal!n<le çalJŞılan ve tiiytl>k b:r 

1 

lill'IS eseri ola7ak akim kalan kom1;1 
kınun seyrini tarihi müna.~ob<!tler
den almı'! bulunan an'ane<•i Türk -
Alman dostluğumı ihlal etnx:k 
mak:<;ad;Je tertbp edild;ğin! ve her 
iki devlet arasında s•lahlı bir ih
tilafın zuhuruna yol açmak iç;n 
canivane ar.r.ularla uğraşıld•ğını 
teessüile gönl!'ekteyiz. 
Maznunların nıüdafaalarma ve 

1 
elde edilen d>ğe-r d<"lıllere işaı.et 
etmek islcr',m. Her ne kadar Sli
leyma·n tertip e<Llen Komplo<la hiç 
bir alakası olmadığını bildinnişse 
d~ toplanan dc·lıllcr kend'sinin ha
dioede nasıl b:r rol o;-.,aclıgını aç~ 
ça gösternı<:kte<l~ı-. B'dayelfo Yu-

1 gosfovyadan gönderilen bir taltım 
1 \·csika!arm teslimi ile i~e kanşan 
ı S~lc'-ır,an hakkında serdedilen de
j liile; her halde azıımsannııy2cak 

1 
nıahiy€·tted",-. Abdurrahman Say
rı: ana gelince bu ;ştc:ki aliıknsı aç:ik 

J l!irafla1·:Je sab~t ol!rıustur. Korni-
• "le · ı lı' Pavlof.un 

şiimuUii h4reh-tl.,,.;le faal milc::
deleye gi.ımıiş bulımmaktııdır. 

Pavlo! ve Ke>rnilofun 11'.Ndafaa. 
ları üwerindc uzun uzrul~a dura 
cak değiliz. Zira tahkikatın başın
dan sonwıa kadar hakikat 1rıaış> 
sında şaşıran, sanııJan, fakat her 
ne olm-sa olsun inıkar yalımdan 
ayr:lımyan müıcrimlcrin ıUı haı

letlerini taşıdr.kları görülen bu ioki 
mGZnll'll bize 9UÇ ortaklanndan 

1 
hiç hlrisini kaA'iyyen tanımadıkla
rını., bu ~n bi.r provakasyon oM.1-
~n u ve lı.cımün"1:ııı pren.s'plerinde 
'erdi t~işçiliğ:n yeri bulumnad>
"ını söylemekle ilrti!a ı?tmişkrcLr. 

İ<k<likleri suçu itil':l! c€5ardin
:i"n mahrum bulunan ve irtikap 
~ttJkleri katli!ı dehşeti ııltında tit
reyen bu maznunlaroan bir itiraıf 
ta esasen be.klene<m€7..di. Fa.kat el
a ... ed<Jen kat'i ve kanaatbMı" de
liller miivacehcsin<le inkarlarının 
bizi:n içm iiliaf d.:'l'eccsinde kıy

metli bir rııHna tfadc ebtiğiru de 
'l.h-c etzmed<:n g">(miJ'eeeğim. 
Pavlo( ve Konül®ın aylarca z.:ı
man hüviyel.lerir.i esrar perdesi 
artında ırizlc-meğe muvaffak olın,~ 
!arı ve İstar.ıbulda basl.ayt'P dl"llam 
"'Cl-en buluşmaları maharetle idare 
oo:,ıeri d<" bu 11lbl ~lerin sadece 
mürctüpleri de~il. belki ehilleri 
o\fr_,ıarı a:nlaşııl.rnaktadır. Bu 
r.lercce sinsi bir surette ha7.111'1anan 
Komplo f~li ctrafm.da mad.cli dclıl
lerin fazlasilc el.de edilm~ ol
masına e1bette hayret etmamtk 
lazımdır.• 

Burulan oonra s&zü yine hadise
' ve intikal etıtiren CcınJ Altay Ab
durrahman VI' Stileymanın Komi
iofun ve PavJ.ofun karakteristik 
hareketlerin', eş.ldillerini tevklfle-

1 

rinden evvel uzun uzad>y,,., lafsı! 

ettiklerini ve bi. '1'3hare yani Paıvl1>
fun tevkifini müteakip bu iki maz 
nunım ~ladı~u t amamen 
hıı:t!.kaie uygun olduğu m~e 
edildiğine işaret ederek ~le de-
vam ebni§tir: 

·Muhterem hak.imler, 
Hfı<liseleri olduktan gibi değil, 

OO:ki işlerine ve menfaa.\lıeri.ne na
l sıl uy.gun geli;l'CJ'Sa ancak o şckıl
de anlat:mı>k ;tiyadnllla olan ve 
haki.katle kaq1laşınaktan daima 
sakınan Pavlofun sözlerinde haki 
kat bulmak imkansızdır. Kuvvet
le ve itlnıatla söynyebili1' ki suç 
kaında kullanılan infiliıl< maddesi 

ve me:ııkUr maddeyi atc.~leyeoek <>
lan tabanea ht.dise sı' alann<la Kor 
nilof tara!mdan Ömere verilm"; 
olmalıdıı·. Maruzatımın sona er
mek üZere bulunduğu şu sll·ada 
maznunların kendilerini ne şc:kil
de müdafaa edı-bile(:•'kleri suali 
z'hinlerimizi işgal <'lmekil.<.h. 
Duydukları ııedamel hi>lerinin te
si!l:i a 1'tında her şeyi olduğu g;bi 
yüksek huzurunrnııda ikrar ve iti
raf eden ve in.kG.r yoluna saıpnııyan 
\bdurrahman Sayıman ile Süley
'Jlan Soğo!urı al'l('ak adal-etin !~el 
:i e<lP-Cei!i güne intizdr<lan başka 
yapacakları ~feri kal,maıınışlı..-. 

Kornilof ile Pavloıfa gelince bun 
lann neler söyliyebilecekeriııi tah
min edebimek mmnkün değilid:r. 
Hic şüphe etmiyoruz ki şimdiye 
ka.ı!ar olduğu gfüi bundan oonra da 
inkii.r, her şeye rağmen inJ\iir esa
sından aynlmıyacaklaroır. 

24 Şı.ıbat tariıh;ıı.de icrasına te
şebbüs edilen ve akim kalım Komp 
lo hadiıresinin mahiyeti ve elde e
dilen deliller bundan ibarettir. Bu 
itibarla suil<ast fiilini işle<likkri 
~but cıerece<;ınde buiunan Yorgi 
Pavlo.f ile Leonid Kornikıiun ha
rek.e\lerine uyan Türk eerza kanu
nunun 40, 62 ve 64 üneii ve Süley
man Sağol ile Albdurrahmamn da 
aynı kanunun 40, 62 ve 65 inci marl 
dıcleri deliiletile 450 inci maddesi
nin 4 numara l> bendme tevfi!<an 
CC'lalanmn tayinir.e karar verilme
sini talep eiliyorum., 

Bundan son~a reis avukata ve 
maznun.lara ne diyeceklerini sor
du: 

Avukat müdafaanın harı:ırlanma 
sı :ç;n zamana iht>yaç hasıl oklu
ğunu, dosyaların kendi tarafından 
iyice tetkik ed:leme<l~ğ'ni siiyi.lye
rc.k müddet >steıdl ve Pavlolla Kor 
nilo!tan sonra kendisinin müdafa
ada bu!unaca!;mı bild:ıili. Abdur

I rahman b:r föyecl'ği olmad;ğmı 
I söykcii. Pavl-;ıf ise muay-yen eYra-
1 kı ktl ;ık için bunların \'e !d":l<ana- · 
menin bir tercüıri ini d(' ayn~n 
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7arı. 

le.oo Mfllcik: Çirte F·ssıı. 
19.QO Konuşnıa (Dı~ Po.!.itika İcn1a~). 
ıs.ıs Mlbıık: Do.ne Mildği (Pi). 
18.30 Jılemlcl<et s.ıaı A7<n ve Ajana 

Haberleri. 
19.45 Mil7.ilı.: Holk-edcri Fo lor S;ı.. 

ati. 
20.l~ Radyo G•z•tul. 
20.45 Mü:ııiık: Kürdihlc>:ıılı::,r :Mata-

mmckın Şarkılar. 

21.00 Z!raa.\ Tak-.":mi. 
21.10 Ml!z.lı:: Şa>hı \'C Til:kül~r. 
21.3G KOlluşn1a (Kaiır~mnnJ41r S:-'lf) 
21. .. 5 Mtm;ik: R"<iyo sPnf'oni Oıd.Cs. 

~ı. (Şef: Dr. Practorlu•). 
22.30 M•mlei«! Saat Ayarı. Ai= 

H'1berlcri ve Borsalar. 
22.45/22.50 Yarınki Proeram ve Kar. 

PIDll. 

YENİ NEŞRİYAT: 

Bir medeniyetin sonu 
Ahmet Hamdi B~;;a., •ik1 di !)P\ .. 

Ie~.ili.k> aer!.::Jinom ~hırt kitabını 
<B:r l\!cdeniyet.:n Sonı:> k'Jni altı11da 
neşretW. İsrnin<.l.:"1 lie 31 1~5ılac:.iiı ü~~
re n1uhıan'!r bu ese.rinı le GaTp mede~
y~:..-.,in çöküş h1J!11dc oldıı..c:unu, 19! 1 
ter.beri devam ed<·n kaı-gaş~lıklaruA tıu 
çöküşe ~ın:et e1t!gl4'.ıl ldd;a etnH'k.to", 
bu Çtik.üşün ~p!cri ti!cııin<!oe ince!c .. 
nı-eler ya~taJır. ıcıt:ıp 1.).:r gi11:ş fG 
attı f<.tt>rldan dxırcıtlr. 150 kuruş fi.:ıt:e 
satışa. ç1ltanlan bu 256 saıhifel.iik c:.l•ri 
okuyucularımıza t:-hcn·lı!l:iyetle tav-s;ye 
edc:"!Z. 

ken<hsine vcrihne.;ini, bu !~ iÇ n 
bir tercümana ili•iyacı bulunduğu 

Jnu, buna müsaade ediin1-c<l:~i ta:: ... 
·dirclc, Kornıloftan yarıl>m görme~• 
ni temin için müsaade b;tiyerek en 
az 10 gün müddete ihtiyacı bulu.ı.-

1 'doğunu i!l'aıde cttı. 
" \ Bundan sonra Kornilof da kc:1· 

d:: müdafaasına ait hazırlıkları 1'< 
maiden sonra Pavkıfa'",)·ardım ede· 
bileceı;.m< ifade c<lcrek iddianame· 
nin bir kopyasını istc<li. Süleyın~n 
da ayni şeyi tekrar etti. 

Bunun iiZcrine ma.nhcrne he,·eti 
15 dakikalık bir .müzakerede -bcı
lunciu ve şu kar~rı tefhim etti: 
,cMarnunların mürla~aalarını sırıt 
kendi bakımlarından yapmaları 

lıizı..-n gel.ınesine göre Ailxlıırrahma 
nın miidafiin;n maznunlardan Kor 
oilol ve Pavlıııı!un ınüdafaaı;.nd~n 

sonra, Pa'Vlbfun da mii.dafiin be)·a 
nından sonr3, mlr<laiahlannı Y"'P'" 
malan.na nıiiısaade e<lilm..'Sİ hakkırı 
daki tale.plerinin recldil1e ve PaY
lofun türk>l'<' b:Jm<nncsine mf.'bııi, 
kendisine ocbli~ C'<lilece-k iıddiar.ı:· 
mr-yi Ankarada <lilc.diği şahsa tcr
cfrr.'ıe eltinnro! ve) a malhkcmecc 
bu hususta t:ı..-zi! edil<:~ck tercü
mandan jstifacle etmN-i huswunoa' 
muhayyer bırakılma.<ına ve ]1'!'1' 

dört maaıuııun e!arnıca <Jn<;vayı, 
tekrar tetkik ederek müdafa-'nrım 
y21pmalarını temin i~in kendllcr:ı;e 
kafi mUhlet ver>imcsine ve vaH 
taleplerine mt'bn' soıı idd' anamc 
suretlerinin Kornilv.r ve Sü!.evma.
na da &yrlca tc<blı~ ettinlm""'nc Ye 
bu sebPple de durunr.anın JTa,:ra
nın 3 üncü Çarşa11).lba jti.inü ('!lc\t 

9
1
30 a bıra1ttiınasıııa k:.rar Yer.l .. 

n1işt:r. 

Müddeiu1nun •. inhı tatb1~ .. .,.; ; .. •rdrüi 
ceza kanunu Jnaddf!1P~ 

Matlde 62 - (Muad3el) B'r kiın 
se ışlemcği kas<ll'tti~i curnıtin ic
rasına taallı'.ık roen hitii!ı G'1leri 
bitirm'ş, !akat iM ;yarından o'mı.
yan bir sebepten dJlayı o cü•ı.in> 
meydana gdmemi~ ise kan•Jrt!a ya 
zı.lı olmcyan yerlerde fiil ölüm cc
zas:nı müsl~b.;m ol<lui)u ta:C<l'rd<? 
nıüteşebb's hakkında ~O sent<lcıı 
aşal\ı olmamak üıN·e rnm"akk~t 
ağ r hapis ve mfieU)ed ağrı- hap 9 

eczasını mik;telz.~ın ul<luıu tak 't ı:; 
de on be§ sen~n yirn:i seneye k:> 
dar ağır hapes cezası lıükn:oiunur• 
Sair hallerde o cürüm için kanunr" 
muayyen olan ceza altıda biı-lnd!ll 
üçte birine kadar iııdirılir. 

Madde 64 - (Muaddel 3. 2. 93~) 
fürk:ı.ç kişi bir cürüm veya kabu· 
hatin icrasına i~tirak ettiklerı tn1' 
dirde fiili h-tiktı.p edenlerden v<'Y 1 

dıoj;'11.ldan doğruya beraber i:;JMi1 
olanlardan her biri o fiile rr • ı-.suıl 
ceza ile Zf'Calandı rıltr. 
Başkalarını cürüm ve ka;,ahal 

işlemeğe azmettirenlere dah a\11 1 

ceza hiiktm-Olunur. Ancnk hlı ,c1 ~ 
edenin onu işlemek le ~,.h. i b r 
menfaati olduğu sab"·l olursa az· 
mftt_iren şahsın ce-zc.sı, öFGn1 -''': 
rine yiı"mi sen r-ağır hnpiıstir. s::tt 
ccza1arın a1!1.da b:ri ind:X-ilir. 

450 nci maddc>Jıı 4 iiııcti bendi 
450 inci mact<lcn!n dfjrdıün:~i b<.'11 

di fı 1 taammi:dcn icra olunuTS:ı) 
cümlesin<lcn ibaret bdur.makta ,·c 
d'.ğer bcndleri ;nf.teak.p madder."'

1 

sonunda cna idn (fail öiii.m ceı~-
' k. ·,~1· \ . iJm-~·,. Slt'3 md!l. urr t't.I· tr._ rı/\'1 \;iP 

dir. ' 


