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Türkiyede Beşinci Kol 
Türk milletinin özlüğü için· 
de böyle bir vasfın yokluğu 

"her vesile ile anlaşılıyor •• j 

Türkün tek şiarı: istiklal, 
Tek gidiş yolu: Milli Birlik 

ETEM İZZET BENİCE 
Ankara Ajırceu mahkemcilıı- . milli ahlak ve karakterinin apl· 

de, Alınan Büyük IJsisi Von Pa· : ına:ı:, a~ıodırılamaz, vatan aleyhi-
pcn?in plwıına ve Türk - Alman ne bir fert kazanılamaz haldeki 
dostluğunun cidişine karşı hazır- yüksek Jı.ıratıDJD, ••il ce~·herinln 
!anan suiluıst teşebbüsünün mtı>- de yi.ne dünyaya kar~ı bir kere 
hakemeııi bir defa daha isbat edi- daha dikkat ve ibret verecek ml· 
yor ki, Türkiyede Türfı: milleti- salini teşkil etmelı.tedir. 
nin özlüiü içinde aclma •Beşinci Bu muhakemenin bütün seyri 
Jrol• dan denilen tek Joiti buknıya gösteriYor ki, Tiirkiyede Türk va-
lmkan yoklar. taıwwı, Türk milletinfo ı;eliımet 

nn netice ile mill<"tçe l>iobıdıkın ve emniyeti afoı hine tek Tiirk 
ökünebiliriz. Tariolı boJ'UIM'tl d• l kazanılamaz, tek Türk herhangi 
bcşiıı.:i kıol claİlna Tüıidlliün ;ya· bir ecnebi an.u ve clesisesinJn, en 
yıldığı bölgelere harp ileti olarak büyük menfaatler karşılıtında 
harpten önce götüriilmÜlj ve fa- bile &leli ve kuhı nl.ama:ı. Bunu 
kat, Tiirl< milletinin içiaıe ve ara- ırki eevJıcrleriıniu borçlu oiıılu-
sma beşinci kıol gire-iştir. Os- fumus kadar ktiklil Savllflm•ır.a 
manlı İmparalıorluilMMln - yı- ve onu talıip eden tlevriıınlerdekl 
kılıf tarihinde bile lıeşiıııci lııııl ruh ve mana varlığına, Türk ı 
Türk milletinin içinde tutunama• ~et rejiminin Tiirk-
mış, Tiirk mil!eli kell<ti iııtiklil, (Devıııım 3 llncO Sııtı;I'-) 
kurtuluş ve kurnlll§u için 0ı;ma,._ ı-----------
lı İruparatorhıiu kuv>Vetleri ile 
muharebe etmit; hi)aael, infirat, 
isyan, >htilil, saıbotaj, t:Mi...ıok, 

tlüşmanla ve düşmanlarla birlik 
oluş daioıa Türk obm;yan unsur· 
ların tarafında kahnıştır. O ııün· 
den bu yana Tül1k lstiıdil Savaşı· 
nııı Türk milletinde ~ediği 
;,: :.ıal aşkının, efeı>di millet ol• 

mak vasıl ve lımınıo tek fer:t üze. 
r:ııde dahi zerre ka)'>belımemİ!f c.
l.ırak sürdüğünü günün ...e bu 
harbin binbir türlü tezahittli için• 
ıle gururla müşahOOe ve teıııbiıt et
nı s bulunııyoruz. 

Ankara Ağırceza mahkemesin
de cereyan ed<ın dava Türk ıtabı
tasının uyanıklık, dild<a t, lh tısas 
ve yüksek kabiliyet imtihanının 
dünyaya karşı en son .ııa, vestka
wıı teşkil ettiği kadar yine Türk 

Sarhoş katil sabıkalı Kemal 

Blndlstın Meselesi 

Çıkmaza GlrlJOr ı 

Krips bu sabah· 
ki Kongreyi 

Talik etti! 
Müslüman cema -
ati de tekliflevi 

reddetti 
Lonıdra 9 (A.A.)- B.B.C. Yeni 

Delilı<liden bildirildiğine göre Sir 
Kripö bu sabahki lrongreyi gayri 
muayyen bir zamana talik etmiş. 
tiı· Maamafllı muğlak ve esaslı 
mC';clelerin halli için bir ümit 
şa11sının mcvı:ut olduğu lııcıllgre. 
nin bir ha(ta sonra taphınacağı 
taiımın edilmektedir. 

Yeni Delhi 9 (A.A.) - Hind 
konferansı kıoonitesinin Müs~ 
man cemaati şubesi olan Mlomin, 
§U kararı kalbul etmiştir: 

Kr'cPSin teokJiflcri, Hinıd Wi&. 
1üman kütlelerini tatmin ebne. 
mekte ve tadil edihnedikıçe ka. 
ıbulü imlııansız bulunmaktadır, 

K.arar, tasarlanan birliığe gir. 
menin haıkk)ll> eyaletlere veren 
tekilli! d'I! mu.halefet etmekte ve 
HiDdistan dayanışmasının, tama. 
miyetinin ve ittihadının Hind ve 
bilhassa Müslümanlar sclameti 
bakımından esa5 teıŞkil ettiğini 

söylemeıktedir'. ------
Rumen Başve
kil Muavininin 

beyanatı 
• Bülaeş, 9 (AA.) - Başvekil 
muavini B. Anroıııesko, C.rentul 
cuetesine şu demeçte bulunmuş• 
tur: 

•Harpten "°nra da U.b .. t ve 
dılAk sohabrmda buhranlar ge
çireceğiz. Hı.onomik buhranı, ~im
diden tedbir alanlar atlatacaktır. 
Siyasi sahada milli birlik politi
kası lazımdır; çünkü Rumenler 
bu.nun için kanlarını alotıııışlor· 
dır. Otıoriter devlet kurmak yo
lundayız. Fakat bu nıüstebi t d1!v· 

(Deva.mı 3 tinci! Sahifede) 

r. 
Izmirdeki 

Hiç Yüzünden Çıkan Cinayet 1 

ESİR 
Mübadelesi 

Meyhanede kafayı tütsüliyen 
bir sabıkalı "Tahtakalelileri 
hor gördü ! .. ,, diye bir kadı-
nın dostunu öld;irdü 1 Bu sabahki bütün 

Londra gazeteleri 
H ü k iime timi zin 
gösterdiği yardım-

dan bahsediyor 

Polislere karşı da silah çeken azdı şe
rir yakals:narak hapishaneyi boyladı 

lngi 1 izv e italyan 
esiri ri nasll 

mübadele edildi 
Londra, il (A..A.) - B.B.C.: 

İçin.deki İtalyan harp esirlerini 
hınirc götürerek orada İtalyanla
rın getirdikleri İngiliz eı;irlerini 
alan Liandoveryca.stle İngiliz has
tane gemisi şimdi bir Mısır lima
nına doğru seyretmeMcdir. 
Bıı sabahki bütiin Londra gaze· 

teleri miibadelede Türkiye lıükı'.i· 
(Devamı 3 üncü S<>lili'edel 

ESKİ MISIR 
Başvekili 

Tevkif Edildi 

Dün Yenişelıirde ibir hiç yii· 
zündeıı çıkan bir kavga ~onunda 
bir genç bir knhYeciyi bıçaklıya· 
rak öldürmüştür. 

FILIPINLERDE 

JAPONLAR 
büyük bir 

taarruza geçti 

Bu hücum 'imdiye 
kadarkilerin 

en şid det li sidir 1 
Vaşington 9 (A.A.)- Filipiıı.. 

!erde Bataan yarımadasıında Ja. 
pon1ar ışirnd:,Ye Jqc:ıdar göriilme.. 
:ıniş ni.sbette büyük ve çok şid. 

Londra 9 (A.A.)- Röyrer ajan. detli 'bir taarruıza giıişmıişlerdir. 
S>nın Kalıil'(.'<ien bildirchb'ine gij. Taarruz Arnerkalıların yeni mü.. 
re, es.ki :Mısır B~kili Ali Ma. dafaa hatlarına lev'Cih edilmiştir. 
bu, Paışa tevkiJ' olunmuştur. Jizponlar bol miktarda pike tay. 

Bu tevkif Bawekil ve ayni 7J8ı. yareler kullan>yorlar. Bununla 
lllanda Mıııın.n askeri valisi olan Amerikalıların geri hatlarım tah. 
}fahas Paşanın emrile yapıbnıştll'. I rlbe g~ ediyıor1ar. Bu:Wan 
iB.una sebep olarr.dt devletin em- !başka içlerinde krt'.a, ve tıoıp bu.. 
ıııyet ve sel'~eti gösterilmelırte. Junan dubalarla kııyıdan da bil-
dir. (Dev..,. 3 üncü Salılfede) 

Vak'a şu smeile cereyan etınlş
tir: 

Tahtakalede oturan Kemal Buy· 
(Devann 3 üncü Sahifede) 

Şark cephesinde 

Kırımda 3 Al
man hücumu 

püskürtüldü 
Buz den·z~nde 16 

bin tonluk 
2 gemi batırıldı 1 

Mookova 9 (A.A.)- Pravda ga. 
:ııcetsiııin haııp muhabiri ya.zııyor: 
Kınında General Fon Appel 

kumandasında bir Alman tank 
tümeni şiıcfüetli surette hJl1>3lan.. 
mış ve bir gün zarfında 32 tank 
lıyiıct.miştir. . 

100 kadar Alman tankı, Rus 
batlıaa'uıı, muayyen bir noktadan 
yarmak makısadile, ııafa.k vakti 
sis oı.ıtasında ileri süziılmüşlerilir. 
Bunlar, müsait bir nokta.ya yer. 
leştirilmiş bulun.an Rus ttıoçusu.. 

(Devamı 3 ilncU Sahifede) 

Suikast Muhakemesi 
Ankaradaki dünkü duruşmanın merak 
safahatını tam tafsil at ile • 

verıgoru 
~~~~~~~~~~~-t--~~~~~~...:..-~~~~ 

Abdurrahman 
arkadaşlarının 

memleketteki komünis 
nasıl çalıştıklarını anlatt 

Pavlof - "Bunlar tahrik edilmişlerdir. Komünist değiller
dir,, diye israr ediyor-Yeni edebiyatçılar ve sesciler-Maz
nunların ihtilattan menedildikleri iddiasını Müddeiumumi 

reddederek-" Mektup da yazabilirler,, dedi 

Şaldtıer llıteıınıa Buıca oımama11na ltlraıda •aıuu PıYlol - 11 Teblfgata fmzı 
daa lıtlnllAI edlJoram., dedi. BAlllm llendlllne aorda : Maameıı glzlnlzla 6nlnd 
cereyan ediyor. Balllllat açıkken T•ı Ataa11nın raıdllllmaa IDınıyor maıanaz? .. 

Rus maznunlardan 
Kornilof: - "Yan· 
lış bir mana veril
memesi için arka
daşım Pa vlof'la 
konuşmuyorum,, 

diyince Reis-"Bu 
kadar evhamlı ol
mayınız. Adaletin 
tecellisinden emin 
bulununuz ,, dedi 

\;; n.J 
Bomba !ıadisesınin muhakeme· 

sme dün saıbah Ankarada devam 
olurouğıınu bHdi.ı;miş ve mıılhake
menin dün saat bire 'kadar cere
yan ~ safahatını dlruyıuıculan. 
mııza aynen vemni'Şt iık. 

Davanl'II saat birden sorıraki 
sa:fihalan haıldlrı.nda Aı:lkara mutıa. 
birimizin verdiği enteresan tll!fsi.. 
lfttla dünloü saban celsesinin buı. 
~asını da bugün yazı:>ıoınız: 

Dimk.\i muhakemeye saat 9,30 
da başlanmış ve evvela Pavlof söz 
a:k:ıl'alk iıfadelcrin tercüm$ine 6 
nisanda başlandı.ğıru, S üleyma.. 

Eliııcıe«1 bomba;nuı lnlllflkı ile berhava 
olan ÜSkQplU ömer Tokat'ın vlleudün. 
den arta kalan par~alar bu lmvanocı 
tı;lnde dünkü mooa'kemeye tıelirilml:ıti. 

''Amerika için 
Rusya; hayati 
Bir cephedir,, 
Moskovadaki yeni 
Amerikan Sefirinin 
gazetecilere izahati 
Londra 9 (A.A.)- MOO!rovıadan 

bildiıildiğine göre dün Kıtbişefe 
varan yeni Aımerikan sefiri Aıni. 

,D.,,·amı 3 üncü Sah:fedc) 

Dünkü muha!<emed~n bir lntıba: Rus maznunlarclan PavW elindeki notlara bakarak Abdurrahmana 
mailer wrnlmasım isterken .. (Yanm;la diğer maZD!m Konillof .ı:örülnı!!ktetlir) 

nın ilfadesi ;Je dJ,ğer ba7Jı evrakın •- ~arun verdiğ; ;. müteessir oMuğu belli idi. 
tercümelerinin verilinediği.ııi, is. :f.adleye §imdilik iti.iaz:ım ~ur. iKonıilolun talik lsteğı 
1.iıdalarının re<llclOlunduğunu 9İ!l';J. · Ben onun ışiımdillk ifadesinden ııonra Pavlıııf; AJl::ıcl.urrahrnanda 
eyerek bu celsenin başka bir gü.. fazla ş~tini .ilŞa edeooğm, baızı "Wlller sormak ist<!<l:ii:ini • 
ne talik olunmasını ve şahitlerin demiştir. eü..nan vasıtasile söylem:ştix, 
il.iıste!;>nin de kendisine verilme. Diığer Rus ma:ıınun Karıillaf da (Pevamı • i!=il &.hi.fede) 
sini iıstemişUr. ınehkeınenin talik olnrımasınl is. 

Reis isti&ların usulsüz o!laxak temôşti.r. 
ızııibıt Jııatilbine verilıdiğ'ini beyan İnfilak E6Dasında pa!'ÇQlanan 
etmi:ş. fakat bizim kanuıılarmuz. ömer Tokıadm vücut ve lremiltle. 
da tamfları.n işlerini kolaıyiaştır. rirıden bakiye kalan pal'981ar da 
mak için brr çok usullerin mev. dünkıü celsede bir kavanoz iıçer.i.. 

cut olduğunu, maznunların ıcfi. siıııde ma!hlremeye getirilmişti. 
}eklerini rna:Jıkeınede dil söyliye. Mıaıznun}ardoıı Abdurrahmanm 
bileceklerini beyan etmiştir. gÖ'Lleri d1! arasıra bu kavanoza ' 

IBundan sonra Pavlof mbı·Maki çevriliyor, oon.ra yiİ'ılİ.inü buruş. -
bazı noktaların taShlliini ;steıniş tuııarak gözlerini önüne iğdiriyor. 
ve: du. Abdurrahmamn bundan çok 

MiMARLAR ÜÇ SINIFA AYRILIYOR 

Her nevi inşaat için 
azami fiat tarifeleri 
tesbit edilecek 
Mimarlar çizecekleri proje 1 erden ve 

deruhte edecekleri inşaattan 
bu tarifeye göre ücret alacaklar 

Şehrimizde ev, apartıman, dü.lı:. 
kan, fabrika ""' emsali gilii inşaat 
işlerini dcru'h<le odcn bıı:z1 mı.mar. 
ların son zamanlarda yiiıksek üc. 
ret istedikleri ve bu ücretin tdıa
lilf ettiıği anla5ılmııştır. 

Öğren.diğinüıe göre heni bu kıa.. 
bil şikayetlere sebebiyet verme. 
mek ve hem de İ'l''§llatta mlmarla. 
nn alalhikcekleri ücreUeri bir e. 
sas dairesinlde te:Slıi:t etmek ürzere 
d>ktorlar ve <ııvukatlar gibi mi. 

marlann dıa tasniıf edilmesi mu. 
varı:t görlilm:iştiir. 

IMiıınar !ar birliği şehrinııi2Jdelti 
:.llirnarları kazançlarına ve giriş. 
tikleri taahhüt işlerinin hac.mine 
göre üç sınıfa tefrik edecektir. 

TekmH mimarlar birliğe mec.. 
buren yarz;ılacak ve kendi kazan. 
cına göre bir aidat verecektir. 

Mimarların çirıecekleri p~e. 
leroen ve deruhde edlXckleri in. 
.,a:t tan alaıbilccekleri azami . üc. 
ret veya yüzdeler de üç sınıfa gö.. 
re aıyrı ayn tesbrt oluna.caktıx. 

Bu tarifeden fa.zla ücret istiyen, 
ve .. ıan mimarlar hakkında taki. 
bat yapılacaktı.r. 

.ıtonı:.1of dünkü muhalterne ""..oe 
. çılmadan önce elindeki Tüıt-e 

~· ı,;.,ını:c İzmiroe\ki rle 
mübade~e.ine ~air ha.vadl&i okuyor 

Amerikada he 
ay 4 askeri fır 
ka kuruluyor! 

• 
Londraya gidenAme• 
rikan Generali l\1ar· 

şalin beyanab 
Londta 9 (A.A.) - '"'rı.. 

ka ka Ge"nelkunnak Baskanı (k. 

neral M~l ile icar ve iare ~ •• 
4 Devamı 3 lh)l·O S.ah [Pd~) 



HALK FiLOZOFU 

ME FAATİMİZ İÇİN 

Birlı:aç ıtüıı evvel, bazı sırbah 
refiklerimiz ekmek karneleri 

' W-inde yolsu:zluk ya,pt.ğı id· 
diasile İstanbııl nahi.ye müdür· 
!erinden bir zatın tevkif edil· 
diğini yazdılar. 

Haberin iııltişarından 6 -1 sa
at sonNı çıkaı> akşam gazetele· 
ri ve bu aradn Son Telıtraf ha· 
diseyi yalanladılar, 

Böyle bir lıll.rli.ı>yi doğnı ola
rak haber vermrk güç bir iş 

değildi. N ite.lı..im, ayni günün 
sabahı, bir iki g.azetede böyle 
bir tevkif hsberi od<uyan Son 
Telgraf sekreteri, hemen tele· 
fonu a9tı, adı geçen nahiyeye 
telefon etti. Makinenin içiıı.de111 
gelen cevap şu idi: • 

- Nahiye müdürü benim, 
tevkif edilmiş değilim ve görü-

PERİHAN iN 

çocu<;u 

Ankarada pafüyan bomba M
disesi.n:de adı gcçenle~den Abdu.r· 
ralımanm sevgılisi PerUıan, bir 
erkek çocuk dünyaya getirdi. 

Bn münasebetle şu ""ki mısraı 
hatırladık: 

Gün doğnıadan ır.e~imei şeplen neler 

SEBGl'SİZ 

YÜKSELMİŞ 

doğıı.r. 

Et fiatları biroeRbire ve sebep· 
siz olarak yine yük.selmiş. Gazete
leri:n. ya:odıgına göre sığır 130 dan 
160 a, kuzu 180 den 220 ye çık
mış. 

Hdbuki iyi sığır etini biz zateıa 
180 e, kmu etini de 200 e alıyor• 
duk. Demek bul11ian ~ oığırı 
2 liraya, kuzuyu da 250 kurup 
olacağız. 

ADEM BABANIN 

ADASI 

Harp, din tarihlerinde Seren
dip adını taşıyan Seyla.n adasına 
da sıçramış. Malôm olduğu üzere 

bu ada Hazreti Ademin adası ola· 
rak maruftur. 

Adem bnhamız başım kaldırsa 
da, torunlarının marifetlerini sey· 
retse! 

ESRARLI 

CİNAYET 

Gazeteler Büylilrndada •C'Yl:'İIİ· 
sini öldüren Sedadı n macerasın· 
dan bahsederken •E.srarlı bir ci
nayet. diye yazıyorlar. Halbuki 
cinayetten en·el iki sev~tli kal
dıkları otelde üç gün için 90 lira 

yemek parbl ödemek mecburi
yetinde kalmışlar. A<ıl esrarlı O· 

lan şe,y oteliıı çıkardığı hu 90 li
ralık hesaptır. 

AHMET RAUF 

Kızday umumi merkez heyeti 
toplanıyor 

Kıızılay umumi merkez h~ti.. 
nin toplantısı cumartesi günü sa. 
at 11 de An.ka.-adaki mıeııkez hi.
nasında yapılacaktır. 

R.E;:,AT FEYZi 

yorsunuz ki vazifemin başın· 

dayım.• 
Yani demek istediğim şudur 

ki böyle bir hadisenin sıhhatini 
tahkik ehııek bu k.adar basit ·bir 
işti. Bir gazeteci 24 saat içinde 
birçok şayialıır, rivayetler, ha
berler duyar. Onun ilk vazifesi 
duyduğu bu şeyleri saliiliiyetli 
kaynaklardan tahkik etmek· 
tir Vaki olmıyan veya iSbat 
edllemiyen hBdiseleri ılıııber 
vermek bizim vazifema değil
dir. Zaten kanun da rbunu şid· 
deUe menetmiştir. 

Bhi<aç pn evvel, bir nriina· 
sebetle ya:ııdığun bir cümleyi 
tekrar ediyorum: 
Doğrn haber vermek mesle· 

ğimizin ve meslekıdaşlarımızm 
menfaati iktizasındandır. 

e e A ,,,,. 

EBULULA 
JÜBİLESİ. 

Hukuk Fakültesi medeni hu
kuk ordinaryügünün 30 uncu 
meslek yılı münasebetile bir 

jübile hcızrrlanıy<>r 

Üni'Versite Hukuk Faküitesi 
profesörlerinden ımecle.ni hukuk 
ordmaryiliü <Wukat Ebülwa Mar. 
dinin ilim ve hukukçuluk haya.. 
tının 30 uncu yılı münase<betile 
Üruvensite tarallından jübrlesi.. 
nin yaptlmasına karar 'Verilmiş. 
tir. 

Bu malıısatlıa maruf pıofesöre 
Üniversite ted&-is heyetinin bir 
'hatırası olmak üzere arka~lan 
ve talebeleri tarafından cArma. 
ğt~'Ih lıiimli bi:r eser vücude geti.. 
rilerek hufiye olunacaktır. 

D>ill'fılti ~lesinde rnamleıkeı. 
timir<e şim<li,ye kadar yüıtlerce 
~ıu.kıı.kı;;u yetiştimıiş olan profe.. 
sörün çocukluğu, gençliği, ta.le.. 
belik ve müdeTrislik bayatı an.. 
Iati!acakrtU". Gece dıe şerefine bir 
zlyafet verJleeektir. 

Fazla yazan 1U ıaatleri 
Ankara belediyesi fda ücret 

kaydeden su saatleri için bir f<J<". 
mül bulmak üzere taıtkiıkler yap 
ma1: ma.ksadile 6 kişilik bir encfu. 
nıen teşkil etmiştir. 

Bir telefon mütehaıtınn 
getirilecek 

. Telefon işlerimiz hakkında e. 
tü<ilerde bulun.'1ak üzere ya.ban. 
C1 rncmJ.,ketil<erden 'bir cie]ef<Jı?ı 

.~ıütclıassıs» getirilmesi kararl§
a tıırılm:ı.şbr .. 

~eıerd.en yapr orıar? 
Son gllnlerde ~ln §urasmda bu

rasında satı.lan bir l=ım pastaların 
içinden haşarat ve plsliJı: çıkıt$ öğ. 
renilıniştir. Bugün paata nyapmak için 
her nevi un )tlıll.anmak yasak olduğu,
na g~re. pası.acı dilk1kanJ.aTını doldu... 
ran envaı .çeşit pac;talann tıaBıl vıe ne 
ile Y"l'•lııhildil; cidden meralı;a değer 
bir mevzudur. 

Pastala>."Ul iÇiıııden b<l;ylıe haşarat çık.. 
m13 oım.:unna f8Şmama3t IAzımdtr. Pa• 
ıa,.ı t<,riup eden, diCer maddelerln ne
ler oldutımu dlll!lnınelı: lazıım. 

BVRRAN CEVAT 

Edebi Roman: 87 

Seni Unutmadım 
REŞAT FEYZi 

henU.Z setti iç.ime dolrurama.:iun. Be .. 
11.m yu;;iınıdon çok az.ap çeıi<Ln. Bun
Jarı bu..yonını Ley.i.ft .. Beni affet. Za.. 
tE11 b~nı sevme.kile beaj aftetın~ oL 
o.muyur ffil.liUll? 

Fakat l'lan !kıi bundan sonraki haya
tnnız.1a h:ç bit bu:trt d-Ola.şmıya.c.,.ıc.. , 
Ar~:k. but.un varhğımla sana bağuyun,. 
Leylfı.. }1.ç b~r şey aüşi!nme. Ka!{;.nda. 
h.ç bir engeI, hi.ç bi.r lızılntü belirme... 
sı.n. Yaınu seni sevd;.ğ mi hatll'la. Mes.. 
ut ol.J<"a}\ı;uı. Bu sa.atlet tıpkı ı;en.J:n. 

::. ~,'.l.r;n gibi, avuçlarınu:ı.ı.n iç.inde. 
.H~a lıC:r şe) ~ unut ..• Ya.kın b:.C i&"t.k
b:ude g~rtcl;.Din kl hayat bizim içiı:ı 

ne kad<ır penbe, ne :kadar tatlı, ne do.. 
~·'1.,nı<.t ı.eWtlerıe dol.udur .. Haynt se.. 
\{n ,.~ ~?'lanan insanlar için böyledir. 
Bizim giJnlümü.zde cie sevgi ve inan .. 
rna vkl-. 

• 
Bir .gün Şaban Nuri Yı1mazı zl,.are.. 

te gelm ış~i. Evin emektar ve: sadık 
bende~ ~f'artımaııa giroiii zaman. se .. 
\.onçta.a. agzı kulaıklarına varıyordu. o-

na l<aı>IJ'l açan kw: 
- O!. .. Gel bakıJım Şaban, dedi. 
Şaıu3n, eski göz ağrısmL, şö.zle te

peden tırııağa bi.r defa sWxlü. Yutkıun .... 
d11, ba!ı.! bir sesle: 

- Kız, ben gönniyel1 gelişmlşsln, 
deıı:H, sıalıba a'.l)c:n·tı.rn.a.ouı ha.v~ı sana 
köyi.in havasından daha iyi geldi. 

İclıil Şabana ters ters baJoroştı: 
- Hfı lA uslanmadın mı? Gözün ge. 

ne dı§a:·lal'da ... Ev ba~ sahlbl oldun, 
a:vıptu artık .. . 

Ş;ıb<l'1 l;Qfını ild tara.fa salladı: 
- Etme cıı.nıın ... S.ni.n yerin başka 

onun iti bRŞU.. .• 
Şab>n y~di vapuMı ile İstanbulo. 

ce\'ffi!Ş ••l<izde a~unana gelmiş!L 
NevUı d&ha 1.lJ'UJ'Or, Nwı Yılmaz üze. 
rinde rop dö şambr, salond.11. gazete 
<>lruyordu. Anlred<iti sesleri d03'an 
Nur; Yılmz ıııvaea k:alkıınll, salonun 
kapısından 1H'Srmn5 bakıyordu. Şaba

nı gö.ctince seslendi: 
~ Ol 99' b~ Şan:ıan.. Erken 

· -~~mil~ rı 
. ~JJI :.ıJ ~ tı~UL~lJ · 1ı:IJ=~!!!!!!!!~~~~~~ 
Koca Sinan'ıa IJO· 

yüklö04 karşıııada 
9 Nisarda büyük ve dabl Türk mi.- 1 

mırrı Koc> Sinan ;&in, 354 ilncü. yılllö
nümü müna.sebet.i.,yle mera.ı;im yaıpıla

caık.Lır. s~ranın en muazıza.m eseri olan 
Edirnedeki Selimiıre ca.uıil yauında da, 
meın.lektin dLğer köşelerinde olduğu 
gibi bir tören ha:zırlanınııldadır. 

Sina::ı eserlerinden en mühiımlerini 
ve en çoğımu Trwlcya ~ehirlerinde yap_ 
mıştır. Tn.Jleya ve bülü.n Rumeli Sina. 
nın ~ı?rleriyle doludur. Bu bölgelerde 
deneoil.ir Ki medenl~lu.ıyat Sinarun mQ ... 
mureleritıe boroçludur. Koca san'alki

rın yapfı~ı eserler, barılarıının zannet.. 
tiğl g:bi, yalnız camil"1' değildir. Si
nan vücude ııetir<ICğL. yüzlerce köprü, 
su. bendi, J~anailzasyon, çeşme, yoJ.. ker
vansaray, bamam ve saire ile •'lme.nın 
ceıniy-~t hay"tıru ildısad1 ve i&Umat 
baık.ımll! rdan ÇOJt medenl ve üstün bir 
seviyeye uJaştıra-n bir QOlk: eserler ya

ralanışl!l'. Bugün muasır meden)yetln 
tclmik fl~üleri,yle ve günün lllıt.1.
yaçlarına g.öre, SJıinın vak.tiyle yap .. 
tığı &<erleri ya.pma,ğa çalıı;l,Y<>ruıı:. İti
raf etmek. liı:z.ım k>i Sina·nın o zaman 
yaptı.klarıru biz henü.t bugün yapama
d1k. Ve bütün gayemiz Sınının yaıpt>ıt
larını yapabilmelr:lir. 

Slıı.1n devrinde kültilıil.n ve mede. 
ni,yeti.n her sahasında mükemmell"ll
miş bir Tüı11t cemiyeti vardı. Böyle 

lbir cemiyet elbdte Sinan gibi bC.Yilk 
bir .mm .... ,.elıl,,tirecekti. Bü;yiik ze. 

ilııiUın, bilyii!k sıın'alıklr ve fikir adam· 
larllll, birer kutup ba>lindeld ilimleri 
yet:Ştire;ı celllıiJet ve muhit olduğuna 

göre, evvc!A bu b!ly{ikler! değll cemi. 
yeti ;yetıştırmete, olgunlaftı.mıağa ça
lışınaii< la:zımdır. 

Bugiln Si.nanın eserleri brşlSIDda. 
yalnız hayranlık değil 8(l'1l1 zamanda 
kıSkanclı!t d~anuz iell4l eder. Beılld 
bu k1"luuı;lı!cla Si.nan a(Yarında b(l.. 
yük aıt.:ı~a.r yeti.Ştiren mıtü.n bir cemi. 
x.<:te dojru yol ala.bilim. Bugünkü 
Türk cemiyeti bu ümidi bJz,, lruY'Vet.. 
le wrlvor. 

R. SABiT 

Mihver kuvvetleri, Malta ada
sını neden şimdiye kadar 

işga.Ie teşebbüs edemediler ? 
(Yazan: İ. !. E!ki Bükreş Ate~emiliteri) 

Malta müdafaası: 
Bu har.bin ~ındaırberi, lba\•a 

taarruzlarına en çok uğrıyan n.ok· 
talar<ıan birisi Malta adasıdır. 

Diin gelen .haberlerden anlıyoruz 
ki bu ada 2000 iııci defa ve ,şimdi
ye kadar görülmemiş nısbe~1e yi,. 
ne :bir hava hücumıwa uğramış
tır. 

Harl' başlıyalı 900 gün oldu. A
da 21}lkl inci defa taarrııruı uğradı· 
ğına göre, demek lıergün iki defa 
Wıtü~te ha va hücumları altında 

kalmıştır. Bu itibarla bütün dün• 
ya üzerinile Malta adası bu ba
kundan birinci gelmektedir. En 
çok taarruza uğramak taülısizli
ğinde birinci olan Matta adası, 
hava müdafaası itibarile de bü· 
tün dünyada birinciliği kouınmış· 
tır. Mihver hava kuvvetleri bura· 
ya bir yıpratma tfıbiyesi ta.tıbik 
etmekte devam ediyor. Kayda de· 
ğer diğer önemli biz ruıdııta da, 
İtalyan - Alman hava ve deniz 
üslerine bu kadar çok yakın oldu· 
ğu halde, Mihverin bu adayı bir 
çıkarma veya paraşiitçü .kıt'alar
la istiliiya <teşebbüs edememesidir. 

ESkiden MaJlada ılıava mfula· 
faası daha ziyade hava karşı lroı.Y• 
ma şiıahlarına ve pasif korunma 
tedltirlerine dayanıyonlu. Çünkü 
İngiliz hava kuvvetleri henüz az. 
dı. Fakat zaman geçtikçe İngiliz. 
ler adada bilhassa düşman 'bom· 
bardııwın tayyar eler ile dövüşmek 
için av tayyarelerinin sa)'lSlDl ço-

ğalttılar, böylelikle hava müda· 
faasını kuvvetılenilirdiler. Bu bi· 
ze hava müd..Uaasının en sağlam 
ve emniyetli olarak av filolarile 
yapılacağını göstermektedir. Kar· 
şı koyma si.Uüıları ve korunma ça• 
releri, yardımcı tedbirlerden iba-
rettir. , 

İn,gilizlerin Malta ada.sını mu· 
haiua etmeleri yü:r:ünden, Mih· 
~·er ordusunun Libyada ikmal ve 
iaşe lıakınıından çektiği güçlükler 
malfundur. l'flilıverin bu adayı 

şimdiye kadar alamamış olması 
ve İtaiya ile Libya ve Trablus kı
ytla.rı arasında emin bir deniz • 
hava yolu temin ed<:memesi, Mih· 
ver hesabı1141 büyük biz hata ola
rak kalmıştır. 

Girit adasını ı>araşiit kıt'alarile 
istiLii eden Alınanlar, Maltaya 
karşı ne böyle bir hava hareketi• 
ni gözo aiabildıler ve ne de de
nizden ,bir çıkarmaya teşebbüs et
tiler. Bu da Malta adasında her 
karış kıyuıo.n iyice tahkim edlkli· 
ğini ve tecrübeli Jı:ıt'alarla ve 
topçu kuvvetlerile sağlam tutul· 
doğunu gösterıınekıtedir. Bundan 
başka burada bulllll.8ll İngiliz de
ıiliı kuvvetleri, bava lruvvetlerile 
iyi himaye edildiği için ada mü· 
dafaasıııda büyük bir rol oyııa
maktadır. 

Sahte Mühen~ Ormanda ekmek 

Görüliiyor ki, havadan ve de
ııi:oden gelecek tchliıkelere karşı 
kilfi kuvvetlerle takviye edilen 
bir adanın uzun zaman müdafaası 
kabiktir. Eğer Pasifik'delııi adalar
da Malta adasındaki müdafaaya 
benızer şekilde tertibat alınımış ve 
kuvvetler bulundurulmuş olsay· 
dı, Japonlar belki de hiçbir adayı 
bu kadar çabuk istila edemezlerdi. d is ve kızartmak 

• 
MiMARLAR ! için yakılan ateş! 

Mimarlar Birliği bazı 
eşhas hakkında taki

bata geçti 

Beykozdaikiçobanın 
dikkatsizliği bir 

yangına sebep oldu 

Hind denizinde Seylan adası, 
sevkulceyşi me<Vkii itibarile Mal
taya benzetilebilir. Ayni nıüda· 
faa tertibatı alınabilirse, Japon
ların Seylan adasını istila etmesi 
mümkün olmaz. 

iFTiHAR 
KiTABI 

Memleketimizdeki tekmil 
resmi mekteplerin çall§kan 

talebelerinin resimleri bir 
kitapta toplanacak 

i:1!lltilhıaın niılıaıyetin:de cpek: ;y;ı. 
derecelerle sını:f geçen talebeler i.. 
çin tekınıil melrtcpleııde ciıftihar 

listesh yapıJıacak ve bir de cifti.. 
har kitahı. n~lunacaktır. !Bu 
kitapta menıleketimi7Jdeki tebnil 
resrrııi mekteplerin iftiihar listele. 
!erine isimleri geçen çalışkıaın taı
lı!belerinin resi'mleri bulunacak.. 
tıT. Bu lci.talba girec.;k talabe :re. 
si!mleriıı<len kızlarınkiler w.ektep 
:llomalarüle çııkarL\mış olaıt\lktıır. 
Erkıeklerinkiler de tem.iz, dlil?.ıgiin 

ve boyunbağh olaoı:iktır. 

Kolculuk imtihanına hiç 
talip çıkmadı 

bir 

Orta mektep mezunlarından 10 
ıu.,. asli ma3§la gli.mrük kıılcıısu 
~lınmak üzere açılan imtihana 
1ıiç bir talip çılrnıamıştır. Bunun 
üzerine ilk mektep mezunların.. 
dan kolcu alınması k:ı.rada,~tırı.. 

!arak yeni bir frntilıan açı.!ml§tır. 
Taliıp olanların bu ayın 25 inci 

cun,,.rtesi ·akşa'Ylına kan'ar istaıı.. 
bul, Ankara, İzmir, Th'Iersin, Edir
ne, Samsun 183oenderun, T.raıbmn 
Kars ''e Van ,gi.i mrük:lerine ırııü

raıc:ıat etmeleri icap eıylıemekte. 

dk. 
--<r-

6 yeni fidanlık tesis olundu 
· Aırı.kara, İçel, Çankırı, Elfezık, 

Sıııvas ve F.Gltişehiı:ıcl~ o:ı:ıman u. 
muım müdürlüğci tarafuıdan 6 ye.. 
ni OI'Olan fidanlığı tesis olunmuş 
tur. 

Ormaırı kıınnak istıyen köylü.. 
!erimize önümüzdeki yıl buralar. 
dan parasl'z fidanla rtevıı:i oulna.. 
caktıır. 

Yeni tuz liatları 
Ankara 9 (Tele.fonla)- Çamal. 

tı meınlehası isti'.lısa1tıtından oaJn 
mutfak tuzlarının kilooıına bele. 
liyoce perakende 10, tıqptan 9,5 
•·e bir kiloluk sofra tlliZunun pa. 
!retme dre 16,5 kuruş nadı kıoıı.. 
muştur. 

Bazı J&ııı;eleri:n mimar veya 
.inşaat millıendisi olınadıklıırı hal 
de son zaını'inlarda şehrimirııde 

mtilıteli.f runaların inşaat proje. 
!erini çizdikleri ve bunların inşa. 
atnu derııhde ett;kleri a.nlaşıl. 

nıı.ştır. Halta bunlardan baızılarıı. 
nın yaptıkları .binalara cyüksek 
mühend1s., cmimar.. vaslllannı 

<lıa ilaw edoere1< is:ıınlerini yazdık. 
lan da görülmtüştiiır. 

Iblıcmezköyü ile Mahmut Şw. 
ketıpıl§a kıoruısu ar.asındakıi or. 

maıılıJrta evvelki akşam saat 17 
de bir yızıngın çıkmm; ve bıüıyüme. 
silne meydan verilmeden sörıdii. 
:ııülınüştfu, 

\azan: vsınau Cemal 1\.A IGJLI 

Mimarlar birliği bu kall:>H salı.. 

te mimarlar ve yüksek müaıen.. 
o.isler hakkında tahkikata geçmiş. 
tiT. Birlik ~ehrimizde bu şekilrle 
inşa olunmuş binalarla halen ya. 
pılmakta olanları ve gayr1 niza. 
mi bir şekilde taahhüt işlerine gi.. 
riışenleri araştırmaktadır. Bunlar 
~ telcirlık suç ile a:ılliyeye teWi 
olunacaklardır. 

inhisar odacı ve bekçilerinin 
avlıklarına be§er lira zam 

yapddı 

iİ!tıfhi.saI'lar umuan müdür)üğü 
lhaıyat pOOı.alılığını göz önüne ala. 
rak odacı ve bek9)erden 20 ve 25 
lira aıalnlann aylıklarına 5 er lira 
= yapmayı kararlaştımuştır. 

k&lknuşsın maşaallah, .• 
Şaıb<in lıoynunu bilkerek gülüırwedl: 
- t~ .. İş adamına eriken l<a.llınıak 

gerek... 'Yolcmuz uzun ... Sonra., ~tınızı 
evde bul:..rna:ıısam, ta oradan bıu.raya 

gel!şim n~ye ya't"ar?. Karanlıkta kalk
tım giyiıı".iin:ı., hemen düştüm yola ... 
Şa:ban, pııJ.losunu., kasketin! çıık:arml,'; 

portm~ntonım bir kenarına i.liştitın-Ş
U. L~tıklP.rin.1 de kapının arkasındaki 
köşe-ye koydu. Salona doğru yürüınüş.
til. E.Lr.1 öpmek üz.ere Nuri Yılmazın. 
önünde eğildi. Efendisi, elini geri çe
kerken: 

- Nere~erdesin yahu? Görülmez oı. .. 
<lun? Köy~e ne var ne yak? 

Nuri Y·lınaz az C\. ...... ·eı ga!Zete okudu
ğu koltui;a gömüldü, Şa·ban kapının 

;vanınd~ı iskemleye !liş~-ıi. 

Şa.bo-ı ellerini uğuşlurara)t §öyle de. 
<!i: 

- Efı?n<iim. sl;zlerl böyle er'k.~.n er
ken rah.'.11.~ız ediyorum, kusuTa. bak
mayuı .. 

Çok!anberi ziyaret:nize gelemedim. 
al buyur..ın ... M&k:.sadıın hem ziyaret, 
hem tırare-ı ... Efendim, gene, vergi işi 

jçin ra-natsız ediyorum. Dün memurlar 
gelm!şler eve bir san ~fığıt bıra-kJp git. 
mi§J.er.. Bilmem kaç gün sonra verıgi 
götür'..ilüp yatırılmazsa hacze gelecek,.. 
lermlş .. Bu i~ere de doiı'usu pek ak
lım frmh·or .. ESk.iden, evvel.A bir be .. 

Beykoz jandarma kumandam 
yfaı: -~ı Vedat yangı.nı habcT alır 
alıuaz hemen mahaılline gitmiştir. 

iB. Vedat yapt>ğı tahkiikatta 
yangının ekmek kızartmak ~ .... 
re Osman ve Tevfik isim.ierintle 
2 çe>banın yaktığı ,,.teşten çıktığı.. 

nı teSbit etmiştir. Bu 2 çoban ihark 
hınf.a yangına sebebiyet vermek 
suçile takiJbat yaıpılınakt.adı.r. 

Hava Gedikli yuvasında 
Kayıtlar başladı 

Türk Hava Kurumu İsbaııhul 
şubesi hava gedikli !hazırlama yu.. 
vasınaı tal'be kyeadı için faali:yoete 
gejmiştir. 

Bu yıl 1340, 1925 ve 1926 dl>. 
ğwnllulardan talebe oalınmalota.. 

d.ır. İcabında 1339 ve 1336 teoveJ. 
!iltliller de kabul olunabilecek.. 
lemır. 

;yatt kftilıt getlr!rlerdl. Bunun bir za. 
maıu va~dı. Bu müddet içinde vergi 
yatıı·ıi.mal'!aı 90ınra, o sa.rL haciz kAğı .. 
dını ge!ırip btrakırludı. Şimdi, beyaz 
kağıt urtaöan kalktı. Hemen san ka
ğıdı dayayorlar. 

!i_uri Yılmaz, dudal<l.a.rında bir te
bess.lm, giizlerini lurparak..Şabaru el.in. 
Uyon:b. 

Şaba:ı. sm!erlni bitirince efendisi.: 
- Zorar yok, aldırma., dedi. Sana 

tdmdi par2y1 verirun. yarın götü.rür. 
fll!beye yatırt.nsın.. 

Nuri "".tı'maız bacak baoeak üstüne 
attı. DJş:ır.ya seslendi: 

- İclöl, b;ze :iik1 ko.hve yapsana: 
Sonıa Şabanın kueağı.n.a doğru siga.. 

ra paketıni fırlalLp &4.tı: 

- Bir s!.gara yak, bakalrm... Se
rthı!e şt.;lt karşı.!Jk:li. bir kahve içe_ 
lim .. 

Ey .. Suadi,.ede başka. ne var
1 

ne 
yok?. Bu Eene ka.rla kışla nasıldınız? 
C<>k scğul< oldu mu? K~ı.t.-. aka,, sı. 
zan, kırjla.;"?. d01.tiilertı z.ar~r .. iyan bir 
şey .yok ya? 
Şaban. sigara.mld3ll b:r ne.fes Cektl, 

başını iki tara.ta saliıyarak: 

- Sormayın beyim, dedl, elhamdü
lillôh. kh>i<te bir şey ye>:,. fakat soğuk. 
tan çok çek~l< .. Bereıret versin saye. 
nizde cdıınumuz boldu. 

(Devamı Var\ 

- Oldu olacak. bari kaıhven!..zi için 
de öyle g:idın! Fıncanı istemiye iste
mi.ye eliıne aLdım, kahvey ayakla i.ç

miye L&~IO.ıdun. 
Aşık j.)1y-0jen bu sefer, kendi ken,.. 

dine :st:'y!en.miye başl..ı.dl: 
- Bı!n ölınüşü.m de: sonratlan diril

mişiın .. Allah A.1.fuh! V~ıa b!zim ruı... 
tugumuı 70lda ol.mede.n ÖLnıek. ctiye b.ır 
ş...:.-y vaıda· amma .. O b~~a. bu başka .. 1 
Hem m:..d-tm ki Qen, ô~Um de sıon.
radiin d~r . .lm.şun, bcn:m bu işten ni
çin ıı:ııhCrını yok? Olen ben. diri.len 
ben... Fakat m;.;;selenin ka t'ıyy\..'n !a.r
kuıdaı ounıyan yine ben ... Ha'Yd.i canım 
si,z: dt: bUyle saçına şey mi Oılur? İnsan 
rüyasır:d:ı bıle bu kadar saytld.am.ae. 
Böy:e saçma şeylere biz.un DaV\IL Ba
ba bıl~ gU.ler yahu! Hey nerdesin Ba
ba Davul? 
Perdenın aralığJ.nd3n ~ b&.a u-

zandı: 
- Buradayıırn burada? 
- Ho;berm var mı ben ölmiişUm{ 
- Eh no yapa.!ım A!la.lı rahmet ey. 

Uıreı 
- .Amma sonradan yine d1rilmi

ı;iml 

- Hortiak mEın sen yahu? 
- Ne bıleyım ben öyle söylüyo,,_ 

W-1 
_ Aldı=a vai!ııtlyle benim ı~ln de 

Davut Bata deve olmwı a.ltı aş kadar 
d<Welık ettkten oonra .l!j<.ru ilti &yal<.. 
lı insan OIII>Uli! Dıye ç>kaımamı~ 

mıydı? 

Aşık D';yojen bana döndü: 
- BU"yurun duydunuz ya vaktiyle 

Davut &.'ba fıÇın de nasıl bı..r :yalan çı
karınış olduklarını ... Oğlum. evlfldım, 
insacı c.•ğlu a.ra sıra büy1e ku.yrukıl.11 

yalanJar çıkarma.zs.:ı ıçı rahat etmez. 
Kiml tutar1 Davı.rt B~ba ıçln deve ol.
muş, sonra tekrar in..;::ınhğa dönmüş 
der, k .. m: tutar, benım içtn ölmüş tek
rar d·r;jmiş diye yumuı:1.lar. F2kat or
tada ne deve olup teıkrar insanlığa 

dönen. ne d-e ölü-p te drilcn var. 
Kahve çoktan bittLği 'hD.lde oradan 

hfı.liı i.Ytılamey<ırıd..um. Boş f~ncanı ye. 
re bıı·akoırak: 

- Peki amma dedim, siz bunca za.. 
manC.:>: tı(:rede idUliz?. 

- Çat burtda, pa.t şurada idim! 
N:g5n dO!.!dlim: 
- Iliiyü.kderede buluş(uğıınnırı: 

gün, sen :ı,;ç:n hakikatJ bana söyle
med!n'? 

- Ne hakikatini? 
- Bu adamın ölmeyip sağ olduğu 

ha.kikat!nl' 
- - K.im diTor bu adamı si%e sa.ğ' d1-

ye Bu adam öleli b'.lgiln üç yıl oluyor 
yahu! 

- Hangi ada·m öleli'!. 
- İşle bu ıtarşuı<la 2öl'dilirfuı adam! 

- Alı<y nu edi:yorsun benimle? 
- Euığ(ırulah, ben lıJoikati >öylil. 

YQrum. Bu adam öleli bugun üı; ırı.ı.ı 
{;fÇ'n1 iş:ır. 

Dııvut B~ba perdeden ba§ını uzata
rak: 

- ~~veL geçmiştir efendin1... Bi.zıim 
ha.zreti moruk vefat edeli üç yılı geç
miştlr. Hil:bmet.U 3İ.zıci.en iyi olmasın 

sı.ıvma ı;ok ıyi, çoık. ınübarı:.·k bir adam
d_ı. All"lh gani gani rs.hıTic-t eylesin ve 
Q yattıkc:ı. rı-tevl3.m s~ze ve bi!ze uzmı 

uızıun ömiııler ihsan eylesınl 
Şaşi.{ınlıht..:;n ne _>apacağımı, ne söy-

1iyLcet.ınll b.ı.ıeıruyu,·uu.ın .. lçımd<?n bun. .. 
l~ın h<;:p!)., de .t.ı.ı' deli Ol..U.ııUQ-lar d:yor~ 

filat ~ıır..dı ne ılı:ri, ne gerı bir adım 
a.Lamıyoı'«wn. Davut Baba takrar ~ 
başladı: 

- M benim ı,ı<>k sevgili, canımda.o. 
22iz, tahı.tı belv&su1a.an leziz morukçu
ğum ah, sen aramız;dan git..,.in gtde.ll. 
Bir gereclk ol:Sun. ıaı1a:t bır uyku u._ 

yudugunı yok:... Ah obe.n.nı. canım., cL
ğerinı, yuregnn. dalacım. ışkembeın, 

bumb.arur. n110r~ı;ugu aıt\ı sen ne va... 
kit. dı;ılıp t.e tekrac blZllD. yarumıza 

gelecek5ın acaba? 

Yan i.ı-:stü yere uz.anmış ve om~· 
rmı auvı.ra dayamı, olan AştJıt Oiyo. 
jen gözleri kapalı cevap wrdı: 

- Ben dmJ,., leitr• r sizı.ıı yanınıza. 
&,elirinı amma, bır sart.la .•• 

- N-edu· o ~rt ba:kayını_ bcnım ton 
tıon &ak.alılı morukçuğum?. 

- O şart, ıundı orada güzel blr uır 
şa'k taslı yco,parsınız. b en de hemen d'L 
ril.irıın. 

- Baş üstüne yaıpalım auwna, daha. 
pek ıeı-k en değıl mi?. 

- Erken. meı1<en .. Bıııkzyonım, bt
zlın !kiıçUlt bey kaı;a<:aJc gıbı ... Neden.. 
f>~ bugün burada on un bıraı canı 61-
kıhnıı.i:Zı ben.z.ı,yor. 

Sonra bana dönerek: 

- Öyle değti ıı>l, ~ burada ca.. 
nın.rı sıKıkfı gib1 ... 

- t.:arum sllkılrnadı, zihnim allak 
tı;.llak oldu, 

- Neden sa.rdd?. 
- :Nedeni var mı. siZ!cr ne tuhaf in.. 

sanl.A"51nız. anlıyamadun git.ti. Kirn.ı

niz deve ı>1up sonra tekrar insan~a 
dÖnuyor. ı.::miniZ ölüp telkrar dirili,-or, 
kiminiz turadan Selma Ha.nım.ı.n ya
runa gi.dlp kalantor bır haya1 yaşamı
ya haşlıyor ve günün birinde yine bu_ 

ra"Ya dönüyor. 
- Bıınlar o kadr şaşılacaık. zihin

leri ollıı.k bullak edecek ııeyler değil 
iri ... 

- Nas.;l değil, bir inısan öldükten 
üç yıl !'on;-a nasıl dirilıL.r?. 

- Ga:yet lcol'1!1! 
(Devamı er>. 

iki Cephe arasın 
Vlşl 

Yazan: Ahmet Şiikrü ESM 
Mareşal Petıen ile Laval ara 

da:kıi g~e ve bu göriişın 
sonra Lava! tarafından ver· 
demeç üzeı:ıi.ne Vişi, b:lr <lefa d 
politika sahnesinin ön 
geçmiş bulunuyor. Vişl hiiılııılın 
zaıman zaman, ikJ t&raftan bir· 
ser:t ten.k.iıd ve tarizlerine ih 
o1mak1ad1r; Birkaç ay evvel, 
giltere, RQ!ll'IIlel ordular:na y 
ılım gönderdiğini iddia eder 
Vişi'yi şitldetle terrkid etm:§ti. 
su·alarda Fransız de.nar.mas 
meııeıııp bazı cüzülcrin Somali 
riıka<lan kalikarak Tı.ıioı; Lımanı 
gitmeleri ve Madogaskar'<la 
ponlara üs temin cu.i.leoeği lı 

'k.ndakoi rivayetler, Vişi üızer 
An:glo - Sa.kısan devlelleıinin 
helerini çekti. Amerika Iıükc 
Vişi'den bu hareketıer:ın ın"na 
sordu. Ve aldığı ilk cevap 
ş~k Ameriıka hükCımeti.ni ta. 
etmediğinden Aınerikadan Şi 
11 Afuikaya gıda macfıdeleri 
gönderilmesi mencclıldi B- • 
üzerine Amerika hlikı'.lm1~tiniın 
şi ile U!ZÜn rb1r muhabereye g· 
tiği anlaşıliy>or. Aınrer11mnm 
yes~ iaşe maddeleri ü.zeriııe 
lan ambaJ'gntı un kaklırl ım 
karşılık olarak, donanıma, Ş' 
Afrikadaki Mihver ord'U!ar 
yardım ve Madagaskar mesel 
ri üzerinde Vişi'den teminat 
ma.k.tL Müzakereler uızun s" 
Ve Miılıver devletlel'ii bu 
meleııi =ıkıtan seyrettiler. V 
len haberlere göre, Vişi Aım 
kaya isten.iden teminatı veııın · 
Bu teın:inata karşılık Amer.ika 
da maddesi ambargooımu ka 
ınıştı.r. Almanlarla sılk.ı mün 
beti olan Paristeki ciŞbirliıği 
raftarla.rı. Vışi'nin harjci po 
kasını tenıkid etmektedıhrler. 
nin Anglo • Saksonlarm ist 
karş>sında daha .uysal dawa 
sı., Paris bomibardııınanının 
mıııkabele gömııemesi ve 
muhakemesi tellk:idlere konu 
kil etımekiedir. 

Anglo • Saksonlar !kaıışıs: 
gOOterilen uysallik, Viışl'nin Bi 
şiık Arner.ikaya istediği tem· 
venıııiştir. Paris booııibardml 
hakıkmdaıki şikayet de malı'.l.ı 
İngilizler, geçenlerde Parisi 
bardı.man etmişlerdi. Bu bom 
d,mana karşı Vlışi'nin kaıyıts·., 
clığu söylenemezse de heıtı 
lıombardmnan Amer.iıka ile m .. 
sebetlerini gerginlendh-eook 
a kio; uyand rmamıştır. Riam 
hakemesl ise, ba.şka bi:r mesel 
Bu zmılhakenıen in harp mes 
yetini ara~t..rac;.gı zaımediJım 
Halbuıki hazıp mes'ullyetini a 
tıracagı yeıxie, Fransanm h" 
ltks.:z.lığ..ndaıı dog&n mes'ul. 
;er: arwııırm!.§ v-e bu bı:rıırlık 
ğı, oldukça açık olarak belirlı 
tir. Falrat .bwıu belirtirikıen, 
yısile, Fransanın barili a 
tan mes'ul sayılamıyaca • 
belirtmt; olmaktadir. ÇüııJoü 
derece hazı.rl!ksız olan bir de 
tin Milhver devk·llerinc ka11Şı 
açaca.ğına ihtimal verenler 
mıştır. Y ii111 Rimn mahıkeı 
kend.tsınden beklenen va:ı:ii 
tıı.ın ter~ım yapm.ş oluyor. 

Bu şartlar altında ış'bjrliği 
ti.kasının kurucusu olan La 
Peten ı.le göı üşmek 1'Je 
duıymu;,-tuır. Lava!, Peten ile 
tığı göni.ışmenın şii:ımıl ve n 
Sllll gizlemamekıtedir. 

ESk.ı Başvekil dryor ki: 
- Fransa ile Mı.hver devle 

arasınciakı munasebetlerin iy 
çığırda yürıiınedığıni gör ··.• 
den, i.Şbi.rlı-gı politlkasmın k 
cusu s:ıfatıle, bu vaziyete Ma 
Peten'in d~kıka.tıni çekımey i 
ödev bildun. 

Anglo • Saksonlar La·v 
Peben üzerine müessir olac 
den JwpkmaJttadırlar. Ha•fıtil 
sız polıtiloo adammm .ka b 
ginmesı ;Jıtıımallıı-Oen biJe b 
clilımektedır. Fakat Pcten'in 
bir niyetı olduğuna deltılet 

cek hiçbir emare y<0ktı.ur. Ha 
şuxlu.r ki, tru kada.r gü.riillıtıü v 
dHrod.u arasında Mareşal P 
1940 yazmd;ı,ki. ayni yokla 
mii~-tü.r. Ve o yıol üzeri.nıdc 
mel< kararıa:ııda görü!llll'l'l'ükt 

1 ,., "'' D 't.Prı fi'rnnsayı 

radığı biiyülk felil!kelten en a 
rarla çı!karabil:ıneniııı ç 
.'bund.a bulmuştur. 



\öw ,.azının meu.ıı;.en n.ı.....tJ.u.ı.ıa 

Ajaııaı bültmlerindeıı alınm·~tır) 

Sırbiatanda komünist 
çeteleri temizlenmit -
Alman denizaltıları 16 
düıman gemisi daha ba· 
tırdı - Hindistan me
selesi - Hind Okyanu• 
ıunda Jngiliz filosu u· 
mumi ric'at halinde -
Doğu cephesinde yeni 
muharebeler - Libya· 
da askeri durum - U· 
zak Doğuda yeni hare
ketler. 

Telhu eden: A. ŞEKlB 
Bu.dıopeşteden bildiriliyor: Bel. 

ıgrad ma~u.atı, cenubi Sııl'bistan. 
da çupıışan son çetelerin temiz.. 
lenme işi esnasında 652 kunünis• 
öldiiriilm.üş olduğunu, 300 kıomü.. 
nistin de esir alındığını haber 
-vermektedir, 

. NLMAN DENİZALTILARI 16 
DÜŞMAN GEMİSİ DAHA 

BATIRDI 

Berliııden bikiiriliyor: Alman 
<!eni2ıaltıla;ı tcıpyekün 104 bin 
tonilıltoluk 161 düşman gemisi ba. 
tırmışlardır. Bın'ı.:ımn 13 ü Ame. 
rika sahili aÇ'ğında, 3 ilde Afrik11t 
sahili açıklarında batırılmıştır. 

HİNDİSTAN MESELESİ 

Yen! De ıiden bildiriliyor: 
Kongre encümeninin ilk kararın. 
da scba.t e t>ee l, yani memlekete 
İngiltere hükümetlnin teklifleri. 
nı red~ctmesir.i tavst:,-e edeceği 
annediIDıcktedir. Nehru İngiliz 

teki fleriuin bazı noktalarına ye. 
nid<'. itiraz et~ .ş\ir. İngiliz plao 
nının re .IJed:Jc>ceğini gösterıen 

bazı münakaşalar vardır. 

Bu münasebetle Lord Hafüaks 
bir demeçte bulunarak demiştir 
ki: cTekliiler roclıdedihrse İngil. 
tere vazifesini tek başına yapa. 
caktır .• 

HtN'D OKYANUSUNDA İNGİLİZ 
FİLOSU UMUMİ RİC':AT 

HALİNDE 

'.fukıyoo.:ın bildiriliıyıor: 5..6 nf.. 
sanda .Tıı-rv>n ct<>nanması Hind Ok 

yanusunda wıptığı harekat esna. 
sırıda 20 d~maıı vapuru batır. 

mıştır. Hind denizindeki İngiliz 
filolarmın Japon hücumbn kar. 
-<ırd ı ınnıımi ric'a\e ba.şladık.. 

hrt tıı."1min edilmektedir. Bu de. 
r. ., tilen mdat i~aret1erinin 
sayısı scın derece artmaktaaır, 

DOOU CEPHESİNDE YEiN1 
MUHAREBELER 

Almanlara göre - Alman 'kıt'a· 
!arının bücwn teşelbbüsleri mu• 

vaff ak.iyetle devam etınelııtedi:r. 
Birçok nolııtada di.iışman netioesiz 
hücuımlarmı tekrarlamıştır. 

Ruslara göre ...:. Lenmgrad'da 
Almanlar kuvvetli hücııım kJt'ala· 
• ile taarr11Zlar yapmışlardır. Sov· 
yet kı-t'aları bir gece taarruızu es
nasında iyice ta.lık.i:m edilmiş bir 
Alman postasma gi<rmi.şlendir. 
Başka bir !resimde Sovyet .kıt'ala
rı d~manın müstahkem mevrzile
rimie dört kilometre ilerleın.işler
dir. 
Kırımda çete müfrezeleri bü

yük blr kasabaya karşı taarruz 
yaıparak 4 saat süren savaştan son
ra şehre g~lerdir. 

LİBYADA ASKERi DURUM 

Libyada kayda değer tıir deği. 
şiıkli.k olmamıştır. İki taraf a-ra· 
sında mevzii keşif hareketleri ve 
hava faaliyeti cereyan etmiştir. 

Dün Mihver tayyareleri MaUaya 
WOO inci defa olmaık üzere ve 
şimıdiye kadar görülmemiş niSbet
te hücum etmişlerdir. Bu !Yuoos
ta henüız tam rapor almamam.ış
tır. Bundan başka Milııver ta:Y',Ya
releri ls!«!nderiye üssüne de taar
ruz etmişlerdir. 

UZAK DoGUDA YENİ 
HAREKETLER 

Müttefiklere göre - Filipinler
de Bataan cephesinde Filipin ve 
A.ıneriJ<an kıt'aları umumi bir ric

at yaparak yeni mevzilere 9"1kll· 
mişlerrlir. 

J aponla<r, takım adanın en ıbii

y.üık parçası olan Manus'a asiker 
çıkarmışlardır. 

Mii ttefilt tayyareler, Lao ve 
Koepang üzerine ha'Va aıkmlları 
yapmışlardır. 

Ş A R K BIJ GECE ~ 
Emsalsiz aşk ve 1 

S ine m • sın da gençlik filmi ı 

~:eu GÜNKÜ KIZLAR:: 
~ BirQClk rağlbet gören filmlerin füsünikar yıldla.ı ~· 
~ . ~ 

~en son~r9.ğ?G~Ç J~ml-!ö~~v! ~l~İ- ~: 
. Ni, AŞK VE SEVGi l\1ACEKALAKmI inceden inceye tahlil ~ 

odcn çok güzel biz eser. 

Şelızadebaıı T U Sinemasında 

2 büyük film birden: 

1-ZE ıRLi ÇiÇEK 
Türkçe Süz!U - Türkçe ve Arapça Şark.ılı 

~iye kadar görüp işltilen V'e bütün Lilmlerin mu"Vaffakiye
tini göfgede bırakan hissi ve içtimai büyük facia filmi. 

2-GÖ üt.ar. EYEN KADIN 
VİRGİNİA BKUCE - JOHN BARRYMORE 

Seyircileri hayrette tı.rakacak, t>ğlendirecek ve heyecanlaa
dıraeak muazzam bİil' film. 

11 den itibaren devanılı matineler.••••• .. 

Nafia Vekaletinden: 
Ek6iltıneyc konulan '11: 
1 -- L/la:atya Su İikn Beşinci Şu!>e Müdtir'üJü mınla.kası da.bilinde Ştma

l<"n Tohma çayı, Sarkan Ordom dereci, Cenuben Derme 'kanalı, Gal.'ben Bf>yler 
<l~., ı 2.Jt.! J .... ..an l .ıkrf.bcn 2500\l hek r geııişE~ind!ki arazinin nirengi ~e
boke,;ln6 r:ıüstcnlt tesviye mü:ıhanili lı.aı'i .i.l&I ile bu ovaya Oıkan derelerden idare
ce lüzum 1,;., Q. ln.iın şer!t·. ari h:r~t.a :arının aLnrna..>ı ~1 muhammen keşif 
bedeli vahıdı r~at esası üzerinden 60000 liradır. 

2 - Fkıs it e 4.5.942 tarih:ne r&s1.lı van Paıa.r:c .. i günü sa.at 15 de Ank:ı.r.:ı_ 
da Su İ:th:~ıJ ne . S:l bT 18..Sl ~~ ıde topla nr.;.ı &u ı:~sitl.me }'Çomü..yonu odasında 
kapalı 'Zti.ı-f uıul.ıy.oe yzpı!acaktır. 

3 - l LeıcL.ı.er Ekis.!t· e i:lrtnamesi, m ~;;~\·e.c P"'ojesf, Bayındırh1c. İf..eri Ge-
nel lnarrnl. wnum.S su iş.!eıi fenni ıa ·1~name~yie hususi ve fenni 6artnamc-
lcırl we prrjeleri 4 Ura muka.Oi fnde Su İ~1eri lteitlljinden alabilirler. 

4 - El~ıc ı1rclı ln iı;"•n iste k~!le;-L1 •5~5<n liro:.:·k muvakkat. temi-
IQ.at ve1n1 ... 'Bi ve ı. tmenln )"31.1ılacag1 günden en &.Z C.,ı; gOn ev .... el ellerinde b1.1-

lur.:ın ve er. az JıCOO -tar:!k b.r arc.zl ·.ln. TJ'ke:iınctrelik har1t~ın1 rnuvaffa
k.:yetle y3çrnıış o dlJiı.ona dair ve.::..ika !:e birlikte bir dilek~ ile Nafia V&kA!-et.lne 

rn-Ora{'.aat eder* !>u m .. hsu4 olm k Uzcre vts:k:ı almaları ve bu ve.i.kayı :o. 
raı etmel rJ ,artla:. llu müddet J~.nde ve,,ika ta~clılnde bulunır.ıyanlar cksilt
Dlt'ye &Çt~&k edemcz1er. 

5 - i tekUJe!'In h.:klif nıektup1arını ikinc.•l m:ıddede yatılı ı::aatten b'.r saat 
&vı..eUne k. dar Su işlcrı Rei.Sliğine makbuz muk;,ı.bı inde vermeleri Idzımdır, 

Potada olan gl!c'.krr.e:er kabul edUincz. •2:.51> •4182> 

ZAYİ - Bolu Aktnhoca kazasın• 
bağ!ı 1\lelenajzı i!lôn6ktebinden 928-

9211 ders yılı oonunda ahnış oldıı.;u,,. 
lasdi'<n.memı ~! ettim. Yenisini a. 
lacatım<ı•ıı eskisinin bük.mü :rolttur. 

"-bd~ralıi.m ÖZYIL..'\IAZ 

ZAl?İ - R1><! ask<rl!lc ~"beoln<leıı 
alrr.1' cldu~m M>ke-rt tc ... keremi za11 
ettim. Yen1s!ni a.iacağund1n eskis!ntn 
bilk;nü yoktur. 

Sarıyer Kudretullab .E.fendı sokak 
No. 3 Abdill<ad.lr YAÇU'I Doıfu
mu 311 

Fransa Amerika· 
yı protesto etti 
Vaşington 9 {A.A.)- Fransa. 

nın Birleş;Jc Amerika büıytik el. 
çisi Henny Hla(Ye, Frans12 hükU
rneti.ıtin talimatı gereğiıııee dun 
ihariıciye nazır vekili Sunımıer 
Vellesi ziyaretle şubat 1855 bey. 
nelmilel anlaşması IJüküımlerine 
aykırı bir tedbir olarak Fransız 
Afrikasıııı.a bir Amerikan konro.. 
losu tayini keyfiyetini protesto 
etmiştir. 

Haye, şifahi protestıosunu ya. 
zıh •bir muhtııra ile teyit edecek, 
hariciye nazırlığı da bu muhtı.. 
raya cevap verecektir. 

-0---

Bu sabahki 
Rus tebliği 

Ma;kx>va 9 (A.A.)- Bu sabah. 
ki Sovyet resmi tebliği: 

Dün cepbelıerde mülhiıın dq'lil. 
şiklikler ol.manuşthl'. 

Rus ba'11p gemileri Baren1ız de. 
ni.ı.i.Dde 16.000 tonluk iki düşman 
nakliye gemisi batırm.!§lardır, 

Thrvelki gün 51 dü,;man taıyya. 
resi düşürfilrnü.ştü.r. 16 tayyare • 
mi:z kayıptır. 

--o---

Libya'da Mih
ver taarruzu 
bekleniyor! 

·~ - S O N T E L C R A F - 9 N t SA N ıtlt 

f Tü , KirEoE / 1 z m i r deki Esir M ü bade ı esi 
1 BEŞiNCi KOL (1 inci Sah!ıoden Devamı 1 veni başın<la bir masa konulm 

CBaşmalcıtleden Devam) met ınakamlarının ve Kızılayın tu. Bu masada İn"iliz iıastane 
lü;_.-tin kalb ve dimağında uyan• ne kadar muavc~c~r_ ve i\Hc.~· ıgemisınd beynehnÜel Kr ıını39 dırıiıjlı sarsılmaz inana, Tiirk mil· nap hareket etıilı.!erını tebaruz mfr:-,ıessili olarak bulunan ve 
Jetinin yüksek idrak ve şuur ka- C!ttir.ı:ı:ck Tiirkiye ulusunnn gÖ&· K,:ö.lreden gelen İsviçrel! d<Jktor 
biliyetine borçluşuz. Tiizk inanı· tcrdıgı bu kıymettar yardımdan Visdher ile bir İngiliz doktoru 
yor ki, kendinden olınıyan hiçbir şükranla balrselmektediı-ler. tlll'muşlardı. °" 
şey kendisine vefa etmez ve yine Möbade!e ~dile~. lnl'.'liz '.'5irle~i İng;liz sıılıtıiye erleri hepsinin 
Ti.Wk inanıyor kl, kendisine ra· m.~ınlck~tlerıne döndiiklerı vakıt göğ1;ıünde isim ve esaret numarası 
hat, insanhk hakkı, beşer saadeti Türkyerun yardımı olmaksızın yazılı birer kart bulunan İtalyan 
getirecek olan tek mesnet müsta. buna kavuşaıruyacaklannı her va· esirler:ni sıraya koymu~lard1'. 
kil vatanı ve müstakil benliğidiz. I kit hatırl.ıyacaklar ve nııutnııya• !Bir diğer İngiliz doktoru esirin 
Bnnun için do Türke tek şiar: caklardır. göğsün.deki kartı kes•rek doktor 
İstiklal; tek gidi§ yolu: Mil!i bir· lllÜBADELE NASIL YAPILDI? Vischere veriyor, o da esirin is., 

lik olmuştuz, Her türlü sıkıntı, 1 Anadolu Ajansının &mirden mini okuyorou. Adı okunan esir 
yok.>wJuk, ters talih, şu ve bu se- bild' d' . rrasanın önüne gel.erek kend;sı 

ır ığıne &öre eıJilerin müha· 
hep hiçbir z.aman ve hiçbir vesıle d 1 olduğunu söylüyor ve ..onra mer. 

e esine dün sabah saat 7 .ıe baş-
ile Tlirkün bu ruh üstünlük, bir· d!ve~n inerek sakin ve mes'ut 

larulnuştır: 
lı.k ve milli cevherini zerre kadar bayraklı vapuruna atlryordu, t • 
bozamamış, en kara günlerinde Devlet Deniaıyollarımn bayrak. fayalnlar çok memnun görünü.. 
ılahi Türk kendi varlığı inanı dı· lı vapuru, iki büyük sal, romor. yorlar. 
şında herhangi hir film, düşünüş körler, mottirler, bu harp bed. İlk kafile o\arak bayraklı va. 
<.kırı - d h' d.. · bahtlar-nı yurtbrının birer par. a, ı ıgınn a t uşmeınıştır. puruna dört yüz İtalyan indiril. Kanadada paraflfçl

ıe-re kar ı hazırlık 
Ottawa, 9 (A.A.) - Düşmanın 

denizden çıkarma ve havadan pa· 
raşüt kıt'alarilc yapacağı teşı>h· 
büslcre karşı koymak için Pasifik 
sahili üzerine deniz müdafaa si
Ia.W.arı yerleştirilecektir. 

Kalıire, 9 (A.A.) - Libyada Ge
neral Rommel'in oldukça önemli 
bir harekete girişmek için terti- 1 
bat almakta olduğu tahmin Mi.il- 1 

melıtedir, j 

istiklal Savaşı ve milli ihtilali çası olan kendi gemilerine götür. di. İtalyan gem'sinin gih•ertesin. 
, mek için hareket etm· ve hazır. 

sailıaları ile Tür..ün nelere nıuk· de bulunan ve ekseriyeti kolsı.ıı:ı, 
. b lanmıştı. tedir olduğunu ıs at eden nııUe- ~ıyaks1z yaralılar te;kil eden fngi. 

timiz şimdı i şuur seviy<bi, kayıt· Mubad-:>le işini idare eden gar. !izler bu sahneyi s:>ğulr,kanlılıklıaı 
sız ve şartsız istiklal inan-ışı, n·ızıon komutanı General Hakla se-yretmişk>rd 't. 
milli' birlik ve bütünlüğü ile Alooguz adıru gemı:erı muayyen Hastane b& " mi yarbaıy He. 

--~-

Yugcrıı vyatf an Şark 
ccrbesbre 

gltlrllen tayyareler 
Mookova 9 (A.A.)- Amıanla. 

rm Doğu cephesinde Yugoslav. 
yadan, Ji'ransadan ve hatte Lih. 
yadan ~tirrneğe mecbur olduk.. 
lırı ta:Y',Yareler kullandıklan gö. 
rülmüştür. ~unların >bir çoğu 
nakliye tayyareleri o.lııp çember l 
içinde bulunan 16 ı.ncı. Alman or. / 
dusunu i>ışe icin kullanılmakta.. 

dır. --o--- l 

Ka lıire, 9 ( A.A.) - Llby ada 
Timimi . !\tekili arasındaki ileri 
hatlarda AlmanlAr bazr muhan:
bc hareketlcrinrlc buhrnmtlş!ar
dır. Çöle doğru bir yol açmak is· 
tedikleri anlaşılıyor. İleri pos· 
talarda bulunan müttefik alayları 
bunlan geri atmışlardır. Düşman 
hareketleri önemle &özetlenmek· 
tedir. llfüttefik hava kuvvetleri 
düşman gerHerini, Bingazi ve 
Derne'yi bombalamışlar, ağır ha· 
sarlar yapmışlarclır. 

Hiç bir Arjantrn 
gemisi sefere 
çrkmıyacak 

Firipinlerde 
(1 inci Sohl!<>dcn Devam) 

cum etmektedirler. Bunlar ekse. 
riya Amerikan top ateşlerile da. 
ğıhlmaktadır. 24 saatten/beri Ja. 
ponlar Corregidora taarruz yap. 
mamışlardı~. J~ponlar son 2a.man 
da bliyük takviyeler a·lmışlard:ır. 

Şark Cephesinde 
(l ll>al Saıhifeden Devamı 

nun, ilerlryen tanklara ve onlarm 
peşinden gelen diişmanı.n mo1ıörlü 
piıyaıdesine, tam karşu:lan açtığı 

bir menni yağınurile karşıla.şmış 

!ardır. u~n menzHli Alman top.. 

lan, lııücum eden tanklara yardım 
için boşuna ga~t sarletmi.şler. 
dir. Alman tankları ve piyadesi, 
ri.e'ate medbur olmuşlır, harp 

sahasında, 20 kadar yanmış tank 

bırakmı.şlardır. Almanlar, 3 defa 
hiiıcum eLm:Şler ve her defasın. 
da, ağır kaıy>plara ağrıyarak püs. 

kürtülmü.Jcrdir. Ortalık kararır. 
· en harp sahasında sekizi iyi iş. 

ler bir halde 32 tank ve yüzlerce 
Alman ölüsü kalmıştır. 

Mookm·a 9 (AA.)- 'l\.>bliğ, 

Buz denizinde 16 bin tonlu.Jc iki 
dü~'Tl'!an nakliye gemisinin batı.. 
rtldı.ğını J:ıildinrnektedir. 

Buenos Aires, 9 (A.A.) - Hiç
bir Arjantin ticaret gemisinin ka
file halinde veya •bir harp gemisi 
refakatinde sefer etmiye<:eğ:i res· 
men teyid edilmektedir. 

Bir sahtekar 
5 gıl lıapse 

malıkiim oldu 
İstan'bul 1 inci Ağıreeza malı.. 

kemesi dün 6 senedenberi d'urtIJ
masına devam etti#i mühim bir 
sahtekarlık hadlsesinin ~!ini 5 
yıl ağır hapse mahkfım etm,"ltir. 

Suçlu, Kaymak-zade Hüseyin 
Avni adında biridir. 

Hüseyin Avni, bundan 6 sene 
eıV'Vel, on üç bin y<!di yüz lira 
lx>.rçlu bulunduğu bir tüccara 

karşı 'bir ııatıte temlik ve ibra se. 
nedi yapmış, bu suretle tborcu 
iptal ettirmeğe kalkı~ıştır. 

Fakaot zabıta ve adliyenin yap. 

tı{!ı taıb.kikat sonunda Hii3eyin 

Avııinin bu foyası meyd;:""' çıJc.. 
m1Ş. kendisi Ağırcczaya ver imiş. 
tir. Bu suçundan dolayı dü.n 5 :·ıl 
ağrr haıpse ma.'1kiım olan Hüse. 

yin Avni ayni zamanda 5 yı.l da 
amme hizmetlerinde kullanıhnı.. 
yacaklır. 

.-------- --------~ 
r SEHIRDEN "'\ ııe MEMLEKETTEN 
'"'·--~~~~--~--~~~------·~----~J 
ANKABADAN ve 
MEMLEKETTEN: 

* MW: Şet ~ İnönil dün saat 
16.J~ d• Büyült 111ı.:.eı Meclisi bın .. ı
na gt:t.~ dairelı?riııde bir müddet 
me..;..ı.i o~n:~~ardır. 

ıı\- Çay ve kalıvenin ln!h!sar altına 
alınnıası l Hazirandan itrbaren bat:lı
x;ıcakt1r. * S42 sen<S! Nafia Bütçesine 1 mil 
yon 6b0 b;n lira fazla tahsisat konui.a.. 
caktır. 

+ zn·aat Vekalet! :zira! malı.su.at 
ve h.ly\~anatln korunması içın mOca
cJ:ele t<f.Kı .. atını tc.;kvıye ct:n<.k üzere 
td!ı..;;;satın1 jQ mi:yon lıreya ~ık6rıı11Ş

tır. 

VİLAYET ve BELEDİYE: 

* Be:edlye iJkı1'1a'L Miidür!Uğ{Jne 
yapılan bir leltl,ite cöre şehrimizde 
mevcut 200 :fırın 80 e hıdirilir ve Ek
mek 600 ııram yeme 1200 .ııram olarak 
yapliırsa c.dundaıı tasarruf ve ekımdt 
fiatlertnde de 20 para kıadar bir ucu.ı.. 
lült teının edllebilttelr.t.ir. * Ş•hrln:;7.c1e bulunan Slhhat ve İç
timai Mı:ovenet Vekillet! Mıı.rteşan 

Doktor .Asım Arar sılıhat mU....,...te. 
tinde h.!Lşlere ba$1am~tır. * Siidabat ve İmrahor kdııklerinln 1 
tarıhl kıymet! ha.;. eaerler olmadı.i:la. 
n mi.ılehas. ıs miırıarlar tarafındın a
lfıık:Jd;;ır.ar:.. b~:.dirilın~~tir. 

Şinı<iUik ta:nirlerinden v~cçllmlŞ
tir. 

TİCARET ve SANAYİ: 

hiç şüphesiz dünyanın karşı· ,, ktadan ahp İzmire getiren ve rion Tüı'k 3'.°!<Mi makamlar:nm 
sına çıkılmaz en müthiş silıi· y:ne muan~n noktaya kadar u. bijyük yardımından çok memnur 
hına bizzat kendi varlıiında ğurlıya<'ak ve burada d<ı mübaı. oMuklarını bildirerek teşekkür 
sahip bulunuyor. Ne top, ne ><ohlenin füi tatbikatını idare e. etmiştir_ 
tank, ne tan·arc, ne alev maki- decek olan İzmir .mayn grupu İt~yanların ikinci kafilesi nak. 
nesi gurur \'e iftihar duyduğumuz komutanı yarbay Cevdet Ulutan. le<l'kl:kten •onra İngilizlerin nok. 
bu milli varlık ve bütünlükten, nnın ri)ı<:se\'nde heyet tam saat line başlanılmıştır. 
bu yüksek vatan \'e istiklii! şuu- yed'de mübadelenin evvelce ya. Bu suretle 2 3i albay ve 2 si 
rundan daha kuvvetli, daha üstün •pılacağı Landovericastle İngiliz ya~ay olmak üzere yaralı ve 
olamaz. Ve hiM!i ·eler in her türlü hastane 'gemisine çtktıloar ve kar. 60 sıllılıiye memuru İngili21f' 344 
cilvesi kar§ısında en başta .kalıra- şılandılar ve mübadele hemen İtaJıyan yaml.ısı mübade-re edil. 
man ordamırzla beraber buna gü- başh::dı. Geminin iskele merdi. miştir. 

\'eniyorıız, ve .. bu ruh, tefekkür, 
birlik, inan asaletine inanıyoruz. 

ETEM 11..ZET BENiCE 

~ 1'ılısan 1~42 
18.00 Pro&ram ve W.emlekel Saat A· 

yarı. 

18.03 ll u•il<: Cllle Fasıl 
ıs.45 

18.55 

19.30 

19.45 

20.15 
20.45 

21.00 
21.15 

z·raat TakviınL 
•.ıuı.lk: Oda musil<1et. - Men.. 
c!<>ı.tıolın: Trio, Op. <lf. Ca.!an
lar: Sedat F.c:!lz, &tip Sezen, 
Valter Soiı!ÖSlllger. 
Memldc:i!t Sa.aL Ayan ve Ajana 
llabcrlcrl. 
~'1iı.z.i.k.; HaJikt;vlcri Folklor Sa
ati. 
H«dyo Gazetesi. 
Mtiı.ik: Kürdilıhica.ıkilr ?.faka,. 
ınındnn Şarkılar. 

KODUJma (0..rtie.;ıme Saat!) 
Mıizl.k: Nihov nı MtkamL 

21.30 I<:onu;imcı (lltk~ye Sa:ı.li) 

21.45 Minik: Radyo Srnt<ırJ Ot'l<estra. 
., (Şef: Dr. Praetoıfas). 

22.30 Memleket Saat Ayn.rı, Ajana 
li~rlerı ve &n.ala.r. 

22.45/22.~0 Y•nnlti Pnıcram ve Ka.. 
panlf. 

Üsküdar SuUı Ilukuk lliikimli
ğindcn: 941/7 

Fatma Fehamet ile Cemilen.in 
tahtı veliiyet.nde bulunan Jııü.,m 
çoculclarile Ruhiyen n şaylan ve 
m~tercken mutö6arr.:f bulwııduık
lar. ve ehli vukufça 2J()() }ıra kıy. 

mat tak<tir eoilen Usk>üdarda Bağ
l:wbıışı Tophanelioğlu ca<ldes.aıde 

Su.phi Paşa köşkıü dermıclole ma
ruf !!Ski 69 ve yeni 71 numaıralı 
maamüıştemilat bir baıp hanenin 
iızale.i şuyu slll'etile satılarak pa
raya çevrilmesine malikemece .U
rarar verilmiş ve müddeiııin tale
bile meikıir b8llenin Üsküdar 
Sulb Hukuk Hfikıiınl.iğmcten açılıı 

arttmma ile sa·tılacağına daiT Son 
Telgraf gazetesinin 11 Marıt 942 
ta,rllili nüshasıile iliın ecillniiış iıse 
de ililnda sehiv ve bir himedara 
tebligat yapılamamış old.uoğtmdan 
yeniden ilan edilmesi tenslıp lıı
lınnuş ve ayni mahkemeden sa.tış 
için 30/4/942 perşemıbe günü saat 
14 den 16 ya o gün kıyımetl rııw
hamıne.rıeniıı % 75 ini bu\ınaıdığı 
takıdir<k 11/5/942 pazartesi günü 
saat 14 den 16 ya kacta.- devam 
edecek ve en ço..1<: a.t'tt:rana iıhale 
edileceği ilim olunur. 

~~~~~~~~~~~~~ 

H"ç yüzünde 
çıkan cinayet 

(1 inci S .. tı.;ftde-n Devam) 
ruk aılmda bir ırenç dun öğloden 
•onra bcraberıııde arkaaa~arı 

lı""-1 Bayram ve Arap Alıme.Ue 

bırııkte )'.en:şebırde Vasiluı mey
han~ne &•tm.ışlir. 

Uç alıbap çavuşlar burada şa• 
rap ve rakı ıçerek kaf.aları biz 
hayli tül6iUcmişlerdiz. 

bu esnada ayni meyhaneye 
Kah~eci namile maruf Neemeıt.ın 
Ça.iursoy ile Galatada biz umıwü 
evde çalışan mü>eccel kadınlar· 
dan l\ıüjgan gelmi1ler ve bir m&• 

saya otunn!41ardır, 
Bir miıdıdet soma Müjırilıın latife 

lı.asdile ihtiyar bir adam olan mey• 
ha.neci V uıle bağırarak takıJ.mıı: 

- Hey moruk ... Arlık sen bir 
işe yaramazsın Tahtak.aleye ıPt. .. • 
dem~ir. 
Kadının bu Jatifesinden abnaı> 

Kemal, içtigi alkolün tcsirile büs· 
biitün l.;end.ıni kaybetmiş. l\lüjp. 
na: 
•- Ulan kaltak... Tahtakaleli

leri beğenmiyor musun?.• 
Diyerek büyük biz şuap ~ı;e

sini kaptığı gibi kadının başın• 

fırlatmıştır. 
Sarb · ve 05abi delikanlının bu 

tecavüzü yüzünden meyhane ka
l'l:.'1Dtş, masalar devrilmiş, miış

ten!er bırer ıkişer sokağa sıvlf" 
m.ışlardır. Bu aroda Kahveci Nec
melti le l\lıİj9fın da kendilerini 
cııdtleye dar atını)arsa da Kemal, 
peşleri sıra dışarıya $aınıştır. 

Kemal önü<;ıra kaçmJtkta oJaa 
Necınettinle Müjgana yetişmiş, 
22 santım ıu.unluğunilaki bıç•&UU 
çekerek, zavallı Kahveciyi vücıı
dunun muhtelif ycrlerindea ya· 
ralıyarak öldürmliştü.r. 

Vak'ayı müteakip cinayet ye
rinden kaçmıya sava-;an katil, :ı:a
bıta memurları tarafmdıan yaka· 
lanacağını anlayınea polislere u 
karşı celmi1> silm davra••ıt
tır. 

Fakat zabıta memurları aınh ıra. 
tilin b lıarek.etiae ve firarına 
meydan vermemiylcr, lı:eaılis!RI 
yakalamıtlardır. 

Milli Piyangonun 

Bir Yllllk Karı: 

Rumen eo,vekil 
Muavini 

(l ı,, •· - h ıe.ı.-., Dev• nı 
let demek değildir, ferdin b•l<la 
rıııı korl>J'•n d"vlet demektir. 
Hiç kimse sılontı çekmede<- raha· 
ta kavuşamaz .• 

Amerikada dört a~keri 
fırka kuruluyor 

(! inci Sahlfed<>n ~mı 
tehassısı Hopkins LondTa')'& gel. 
mıişler ve dun Başvekil Çör:ili 
ziyıaet ederek iki saat müddetli 
~~~ir-

General M~01 gr;ızeteci~re 
yaptığı bey-natında bi.r nç za. 
mandan'beri ~ilt.:.zeye eelerek 
.kurmay şeıfl~rile göriiıjmek iste. 
diğini söy!emış ve Amenkanı:ı 
harp gayreti hakkında sorulan biı 
suale de şu cevabı ver.,,,;ştir: 

•- İnsan kuvvetinin tam se. 
feıi>erliği üa,erinde bulunutyo.-uz. 
Amerika harbe gircLği zaman 1 
milyun 800 bin asken v:ı..'-1. Cse. 
çen ay ycnirlen 3 hrka t.c;;kıl o. 
lunmuıştur. Yaza lcı~dar her a.y 4 
fırka teşkil olunacaktı~ .• 

Geenral Marşa!: 
,_ A'Vnlpada h.ırekata ~ 

dıığı.n12 zzma:ı tut unluk dı.yır..ı.. 
yacak mısınıız?~ U···e soru '-Ju,ıiu 
zaman gülmüş ve Avustralya 
hakkında da: 

•- Oradaki işl~., iy' gittiğini 
zannedtı·orurn. demijt r. 

Amerika içi:ı Pusya 
(1 lncı Sab'l den De a.m) 

ral Stangley gazdecik>re beya. 
natta b'Uulnarak ,\m{'ı-'k dan 
Ruı;y~')'a göndenlmckte ola'\ Jıarp 
malzemesinin nisa..ı 3.yın ın sonun.. 
da vadıolun.an mil< ta .. , ''ulacağ:nı 
söylemiş ve Amerikanın Japooya 
ile baıtıe tutuşmasının bu ya1r. 
aımı geciktirdiğini ıfüaf ettıO<tcn 
smra Amerika iç•n de R"")'anın 
hayati cephe o>duğunu v" Ame. 
:rfJ.arun R1JE!Yaya malıcMe gön. 
dt>= . .ek için elinjP"l g.-len her. 
~fi y~ royıem~tır 

Büyük elçi bu y ~r<:ınıın İngil. 
tf.Kye ~an yardımım ge. 
C:ktırlp gecik.tirnüyeceğı hakk n 
da ııonılan 'bit' suaı~ de: 
•- İtıgiltereye yapacağını z en 

iJ1i yıır<hın şekli Ruslraın A 'man. 
lan öldürmekte devam et.:mele. 
rini mürnkiiııl Jalmakt:r. demiştir. 

Za,.t :s.nın. 
* V<ız!fcsi başına gamek üzl!re 

Au,'\.J.rı.dan hart.~~ erieıı Bertin Bü
yuk E1ç.n1iz llilSrev Gı.:red.e dun bir 
&krah::-:ıını z:yıtret !~in ~ r-tılrde 

kahnt:'ır. * T.,arot VW.~let, Müfettl;:eri ia- ı----·------------1 

2.737.000 Lira 
M. Müdafaa Ve
kaletine verildi 

29/11/!Ml tarihli 183/185/188 
nunımıtlı beyannam<?lerle Fil:sti
ne ihraç ettiğinıiz malın bed~l.inl 
1ıeŞkil eden 812, 10 İngiliz lirası
n.ıa tutan olan '4.225 Tıütk lira&ma 
a.it Merki!'L Banılı:ıısu.ı 19/12ı/!>41 
tarihli bor+! wunu z.,.t etıdlc. Ye
aiııini ~ eı*iısiı*1 .... 
mü b ...... ı iüııı. ederiz. 

* Dt.'v~et Den1iryo11arı. Deni"yolla
rı ve ::,~er B .. nk. idareleri nan:ına 
b:r hc,y e~ Aln .... , .. (,.an nıtib3'.:e e su .. 
rcLy •• a~uc~· nu ır.aiUJe_cri tesbit et
mek üztre bugi.J.n .Be:rune har et et
mış .. ::. . * ?.foarU V<:A.ilJ>:'l, Duı ik Türk MI- / 
marı S1n nın A~rnda bır htykel.ınl f 

yupt:rn .y karar \ ... rnil:!.Lir. Bunun 
lçln heyk .. ltır~slar arasınJa. btr müsa_ 
b~a QÇl'.a.C llr. * EL)Ü• .-Ul!e! Meclisi dunkü 1ıop· 
1 .. n Tsında !\laC<U"larla. mübadele ed 'e
cck. c.·~an dc.1t:r ve ç .. .klcr h.,~iJanda 

t:a~j, c.:1.•1.an notaL,rın lasd'. dne dair 
kanur- 15yıha-sını ka-bul etmlştlr. J 

+ EıJkreş E!çL!ği MUsteıt:ırlığtna 
Ha:·~c·ü·c P:oWral l'mum ~'Iüdür l\1.u_ 1 
a"'·int B. Şe-JkaL tayin olunmu§tur. l 

:e bürcıl rır.da eıiane:t l!şleri ve t<:vzia.t 
iii~·ııj l<fti~e ba§1anı:şlardlr. D;ğer taı.. 
raftan aun usulsil2 dafıtıl:i.ığı anlaeı
lan ekme~ karn-..lerl bu!umnU1tur. 

+ İc.şe MüdürlüiU dilndPn t baren 
Vi' yetçe. n1u~err:et olarak g&ter.l;re.n 
ba·kko''era !a.u':ye, pirinç, bulıgur, yııı(ı 
,.e peynir almdİC üzere ita fJ.;jİef'İ. ve.r
n1:~t; r. 

..ı. l" 0l<kallıır İaşe Müdilr1 t\ğünden 
eld·k1.arı maJ.Jan Flat Müra•kaıbe Ko-. 
n:ıisyonu~ca. tc:t>it edilen az.aıuıl fi.at.le 
~a:9. ·aık'ardır. Fasu11e1 bul&ur ve J>i. 
rinç b :·<'r kilodan. yağ ve peynir 258 
şer grarr..Can faz.la ~·tılmı.yacaktır. * ir-tı;«ereden s.parlş Cdlleıı ku
.ma«1a::- İ.kcndenma gelmiştir. Ku- J 
ma.,q"ar yakında pl,yaaaya. çııkanlac•
!ır. 

SATILIK APABTIMAN 
Galat.ı:ıar•y civaruıda 5 ıka ve 4 ~ 

!re!~ H~~ Ura aenehk ldruı olan ve 
tapu harcırdan başka nıa&rafı ol.1ru7&11 
aparl:ımao sahlık1ır; &örmek ve görüf.. 
-k iç:r. Calala Öme< Ahit Han -
kak iuı'o.tı Han 5 No. lu yazıhu..,. 
yaısılas•z müracaat. 

Zayi Hisse SenelMri 
Türic Ticaret Banlkasındea aı. 

dığın1 43971 ili 43980 n\Jll1Qralı 

10 ad.et hisse senedini • ettıb. 
Y enHerin i alacağlmdan e9k'l.leri
n>n hiilı;mü olımadı8llll ilAn 00.. 
r.im. 

14iııir Sami 

~ VeWi B. Fuolt tAiı'M 
!MUii Piyn-eııeıın faaliyeti b*
kımlıa dÜn fil ~ .. --. 
mıışt.ur: 

Miti; ~un lMl taama 
~'llıne. ıı.it saa Wn 2.731.M lln. 
dır. Bu pan -.ı . . bıtır Jıl. 

Müdafaa Vekıiteti ha-vacJ!ılı: lıs. 
:mı. bütıçes;De tah;isat ~~ 
oak:tır. 

Bu ııabm *1 yılınm dalla _. 
şartlarına rajmeu evvelki yı~ 
117.;61 lira. biT iaalal ~ter. 
mektedir, 

Ş'-1il Aylaaa ..,. Şerilıi 

ı ... ,..-~ hdra c)ıiıtıJan 
.ikramıiı;r.e miktan • 5.l'M .'183 H .. 
ncı<a t*nt.ıştlr. ~god> 
pi.lleııı. bu telr*niiılü arttırrrAtP 
y~-;ı.calr. ~ ~ ... 
ta~'lr Prlilmesine teçen sene ol. 
dı.ığu ,.... 'ou seııe d.e ._ a. 

l ""'\ll~ tır .• 



4ı - SON TELGRAF- !> N lSAN lM! 

FİLIPIN ADALARINDA SUiKAST MUHAKEMESi 
CASUSLAR DÜELLOSU (1 inci s.ıı.ııerıe.ı D•vr ı ı 

PA VLOF'UN ABDÜRRA.HMAN
D:!ı...."l" SORDUGU SUALLER 

J Reis, Pav'loıfa, Abdürrabmanrlan 
'-------------------- l'\o, 38 --.J ııormak i6tediği suallerin neler ol.. 

Til.rkç~1• ç•vi.ıöı; lsKENDE& F. SEIUEW duğunu ..ordu. 
Pavlaf ~ verdi: 

Mülazım Bek bir ağacın gövdesine sığınmış ·- .Aıbdünaiunanın dlte.r kıomoi-

k k ··ı·· t hl"k • · · ı· nist arkadaşlarının kim olduldarı-
j İ ere 0 UM e J CSl geçırmış l Ol ö,,"1-~nmek istiyorum. /ııbdÜrraiı-

J.l~im B<JL loeın pacı, - de 1 

ıı<ılt cesur ~ a tııg,an bU- llld>ııa ırefi i.di. 1 
T.om Ve &JK.adaolalı d6'ı ces&ret ve .,... 

~·- cından ıerj lıalmı;yordu. 
Hep birci .... : 

- Hucum. .• 
D\ye b>ı1I11tım. V~ ııllılbuırıru çe_ 

llerek \JZlll!;,la ı<iriiııao ı.~ doiru 
.,-urüdület, 

o ne?! 
Bir 7aylmı .-, •• 
K.amliW> ~"' kul11benin ;çine 

Ciren bef altı Japon. irul\ii:>e peucero
ır!DıWn yaylım a.lefine bool•~rdı. 

Miilazım Beit: 
- lılistt'r Bcnetin iEin.iı araıme.ıı, ye

ni ve medoı1 bir bo,dut çeleaile kar
plavaca&ımııu akılımdaa l>i.le 11eçir
meıdllzı. dedi. 

İri rövdeli aPl;lan siper alanı.it. on
lar da a\.qe MşladılQr, 

İ:Ji am,..., bu ....,... ..,... ııer.,,-e ~ 
recaJ<t.?. 

l'l>lıslerin kurşunl&n ~oııd ... 
Mütazim Btlt: 

Diye •0' !~ordu. 
İib:Lıyai ve yardımcı ıru-vvetın bır sa

atten e\-Wl ~lımesi.Iıe l1d<an 3· <ılctu.. 
Tom: 

- Askerle.-hniz. onJMrı kaçırmadan 
ce-eeıer ne ~i olacalt. 

Dedi. Müliiızhn Bek: 
- Ormana. k9ç&rla.nıa , i2ılerini bula>

llJll71Z. 
Dı,.e mıuldandı. 
Şimdi •.:• ç iann ad<aoında üç kiıı!y

dUer ... X.:lübedeıki Japonlar l6e a.ltl 
ltiııl &'ôriln(Jyordu. Uslelilı: ~ 
da fa•la .ld.ı. 
Toın ı.u aı.rada et.rafına balanı rkerı, 

lmlübeı.tre dof:ru ciden g izlJ, bir ;rol 
k.-eı.ıı. Arkadaki çalıl.A<.ların a:ra61n.. 
dan ufak llıendeklere iııen lıi< ;rolu 
eö&le-rerek: 

- Siz burada, J.tarull;ıdan ııele.c<tı: 
yardımcı kuvvetlerini beldeJ'in Jıeıı 1iU 

"'lcb." gıcieceğhn. 
Dedi. Müi6z!Tn Belı: b,..u lıehlircli 

Cörd"3'se de Tom dinlemedi. ve be-
111"1> ç1*urun içi.ne atladı. 

* 

lrtllII bu noktayı tavzih etmemiştir. 

- Polialeldoıı& bir1 .....,_ak ..mıe 
"'8in, ora.dan molöre r.tıacıı. .. Maıı,l
iodan )<umcmdonlığa haber ...-..iıı ve 
bura.ya t ır nratreM -er ıre~ dedj. 

Kom\i ni.stlikle lromünist partisi ile 
hiç alakafan olmad1ğı lıalde ken
dilerini .lromünist gösteren bu ~ 
damlarm ortaya ç>kması ile mese.. 
le ayııhnlanacaktır. Çünkü bunlar 
tail.l"ik edilmişle.-dir, Alet ohnuşlar
d!r ve komünist değillerdir. İkinci 
sual olarak Üsküpte oturıİn ve ko
münıst olduğu söylenen Fa-bri ile 
A'bdürrahınanı kim tanıştırnııştn-? 
Aiıdürrahmanm tanl'jtığı ve diğer 
adiyle Poslrof Milavi.ç olan :ıdarrun 
eşl<illinin taritlni öğrenmek istiyC). 
ru:-.1. Üçüncü sual olarak Abdurrah 
man, Faıhrinin arkadaşı olan Niya.. 
zi.yi ~rmüş mü ve tanır' ıro? Dör
ı'.ü<nıcü sual Aıbdürrahman Yugoo. 
lavvadan bavullan Mb6luııvaya 
gönderilmesi için bazı mektuplar 
geldiğini söyl~i. Bu mekıtuplar 
kimin tanfından ve kimin adıresi. 
oe gönderilmiştir? Bunu biJdinne
eini istiıyorum. 

Be!r. 'l'c:muıı a<tta.sındaa: B J ol 
_ Ç<ık gecikme! KO)'tıolursua... eşinci sua arak fUilU 8Qr&Ca.. 

Cim <ierııa.l lıarU.et ..ıı;. 
Diye h•,lur1tY0rdu. ğım. Abdürrahnıan ömer ile ara. 
'l"om ırL..i ;rold;ın ;rlirilmCCe bafl.a- unıda çok yakın bir dootluk oldu. 

Tom\An .vf.'dc& bır ~ datıa. var. 
.ıı. O.... lhııqaıt.l.ı earled.17or, buna rall
men kuhlbedoen yajlmur C"bi ı1ro<fun ı 
"'*1.1 ocdıı. 

cıı. • ğunu söylüyor. Ömer ne zaman 

Mis:•" Beııeti ~ wutııın..
lordı. 

Bu 701 gerçdıten lrulüf>eolere dotru ııi.. komünist olmuş, hangi partiye gir 
.ı;.ı.oroıı. Yolun, ortıı.ıına va:rıocı., o. miş nerede ve )cimin tavs~esile 
yuk!Rr bir kaoç loola ayrıldı . gi~ir? Her koın\inist aza üzerin 

Tom y&•- ba,ıını dı:arı,ya. ç'*ll- de bir mES'uleyet taşır. Ömerin par 
rar:ık etralına baıkındı '\'e h.ı'"'tikamct ta-Şimdi bt mecknl ba:ı'dut çelesi0 i e

it ceç;.,m;,oe bunların ltim Qlduı:umı 
Mlamı;ra ~!Mdi. 

yin ettı Tomun maksadı kutilbenia 6- ti hüıviyeti var mıdır? Komünist 
nüne c=.eıı: değil. aı1<ası.ııo, cıoı,.._ partisine dahil her &za müsaade ol 
ınaklı. ma.ds:n bir memleketi terkedeınez. 

Kill:.Zim Bdt bir ııfacın ~ 
Rtıı>m>e ve itı llııere ölöm ~hllMaı 
ceçirm!ıü. Ablııııı lnı.qıuıılanL.ın biri 
-.,ğ onnnunun apoletini k.opanp ~ 
mİi, dı&eri de cflketiırin dei'.zıi del.. 
m--1, takat vücudUne bl.r %&rlıl" vermı.. 
.., ataca ısıııılanm.ıştı. 

Onları •rltadan vurmak ft lrulübe- Ömer hangi partinin müeaadesile 
nln esrarını kimrıeye &e2Xlitmeden keş.. 'Jlürkiyeyoe gelmişür? Her lıx:mnii
fetmek ıoti;Ten Ttım .- düfündiiit- nist partisi '32.asırun bir iş gömıesi 
!erini l-&.tımıya J11UvaU& olabilecek lazı.nldır. ömer bu işlerden hangi.. 
m~di? · sini görmüştür?. Süleymanın ifa.. 

Ona Amerllcada ille.mir Pc~ der-

Tom: 
le-rd:i. o poliır meeleğinde bir Ç<ilı: .,,.._ desi de tercüme edildikten sonra 
.... ~tı•r &'(i&termi.;, aıica.d-1arııı- onıı da ve daha sonra Albdürrah. 

- Bu •War Pur Arı..r lı:ııleıı;. 6-1 
bl ;mdadı.mıza :reliıtl Buıılıır olm ,. 
dı, bbıir el~ boTlamııı'ık. 

dan çcık !82la miil<Mat almıştı. mana da soracak suallerim olacak. 
(Devamı ıvar) tır .• 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme U. l~aresi İlanları 
idı.ttml:dn Sb1teclde Vezir İsloolesl ca.dde9inde Yllf>hrdığı eıra dlild<Anlar

da eenelllı: l&hınln1 ıtlrası 900 lira olan 1 No. lu dUklııin <Eslı:i Balaban Lokan.. 
lam açık ....ıxrnıa ile kir&ya verilecdc lir. 

Artlımw. 1 U.942 Cuma ciinil san ıı de S!rluıcide • İ41etme bmuıııdn A. 
E k00>i910D\Slda yapılacakür. 

Bu .ive ~ lati.TenlerQı 87,50 lirr.lık muvaltlcıııt ı..m : n.:ı.ı ~uıu ve ka
ııumm ~i veslkaJarı ,.anJarm.a alarak 11YDI elin ve saa tte kıorn!sy<X! reiS
l!line ıebııelerl Uııımdır. 

Al'tttnna şartııamele.ri parasız o~ lı:ıomi.s,l'Ol'.lıdan ve-M.l ınekted:X. «4028> 

~~1111·~~mm~~lillllllll .. ~U~UIGmır.illllill!il!L~~Hl~~~~IQi~~:ıı111~~iı.'ıoli~:!QIZli~~~~ ... 

,. Gayrimenkul Satış İlanı 
Beyoğr:.1 Sulh Mahkemeleri 

Başkitipliğinden: 
ÖUI H!ioeyin kJ%J Sı>lifta Saflaarz ile Hacı Mehmet Ali vo ri..ıert S.... 

lılı Ne,et Öoç:man ve Doktor Safi Çavaç. Hac~ Bedriye Pekman, ş~ 
lnıı Samıe ve NMınenin -~ ve müştereken :ımıtasa...-nt lbulundulı:Jan ı 
Cüıaaıirde PilrlelAt ~de Özolğu frkaiiında Clııanclr ca.ml.i oıra-

~ lllD4a kAln 11 No. ile munııkk- aftııap ...e c:< mali dokuz oda, bir salon, iJri 
"'t~ öç ı.eıa, ıki mutfalı:, bir alaturi<a ırurnalı lıa-m iki çatı :>r,..ı. bir 
tar-~ küc;Ulı: b~ eJ.eldTik ve tıe?'kos ~u ve hav-.; tesloa.tını 

1-i oloıp Jdeir olOA bodrum katından maa<in üç kallı içi dışı yağlı lıo-
~ yalı ve iki samıçlı tııırmamı 150 metre nıurtibbaı n.esaha:i sath.iyeslnde 

cı.m.ıe .u6zır, Sanı;J'l>urnlllldan Boıl1Rea :tid&r önünde hiç bir ha ili obnL. 

7llll ~ manzaraJı 8000 SEfcJıı:z ~ lira kıymeti muhanmı.enesinde 

~ blc ~ hane ıı., ~· Kalyoncukulluiu mahal4'Biı>de Tekir ve 
! :Kömün:ü ZO]One! -1armııı lro~de :ciin 9 No. ile m ural:l<am ki$X 

14) JııM'lı oeman uı; oda bir taelık blr ı...JA ve mutfağı havi bi r bodrum-
! daıı lb"""l eı..tt-lrik ve t.eı1roo suyu leoLı.alın ı havi tamamı 12 buçuk met. 

re nural:ıba.ı Olba inerlne ilıfi& edllınİf 2000 ild bin Ura ıuymeti m~ ~ 
mmeoiDcle bic bap diıiie<' b;r lı&De ŞUJ'\>Ull ını...i zımrun<la a7'"1 yarı aırt.ı.. 
nıılı: üııe1e açık ..-nnaya konulmuştur. Fv>a( ve tal<sim :ı.t haklurula 

~ -·- - 1 nr!:ı ve Uşi! raporunda muf.ıaıal malıimat mevcuttur. 
Birinci ...,. arttmn ... 39/~/943 tar.blııe tesadüf c-ôen Peqembe g(i

aü - 14 l<n 16 ~ k-r Be)'<>ih ı Sulh Mahkemel<>ri ftalem odasında 
~ ~ n-ind<! yapıl<.cakt..- . Al'ltımıa bedeli mıl>ammen kıymetlerin 

yüııde ~etmlt beııinl bulmadığı ta<.d irde ~n son arttıramn taahlıı.idü baki 
ltabnak ür.e<e nııilzlll)<>ic OD &Un 1"mci<t edilerek !ltincı açıl< artnrme..ı 
11/5/942 lar.ih!ne nıu.adit Pazarlıesi günu .... t H l<!n 16 ya kadar Jcra 

edilerei.; en ı,Uı: arll>rana ıo.ı•ı olarak l<ıale edilece!ctir . .İhale günuııe ka

.Ur bi r.ııkm ıt ve bıril<ecek beledi'7• b""' ver&J1"ı1;yle evloa.t breoi hM&e
~rlara ve 20 aeneli< liım bedeli, .l:ıale pulu, delUil;ye rüınırmı, tapu 

ve .-ro ban;ları m~e Mtlir. ArttınnaıYa ;:ıtirR edecek lti:rııııe
lertn 8""ri ıııe ullerın nwlı.•unınen ltı(ymetlcriııln yüıx!c 7"di buçuğu nı... 
bel'DCle ıı<ır aık~ veya milli bir bıınltan111 bu niıb!lie ı..ın.:na t meı.

tu.>lınu verm&ri p.r1tır. Aritırma bedelinin loendioılne iha~ olwıan la- ! 
ra.f1ndaı1 lhale cünürıden it.ibaren ver~ mü:h1et iç!.nde mai*eme ka
"'""'a öd.,,,._ ~- Öde >m<diil la&<ıirde lhal<ı ferıhedlJ.erek 

lwıdwiodm evvel en ,.U:..Sclt td<lirle bulwwı kimoe ~olduğu be
~ del Ue al-ca mı olurı;a °"" jllale edier<'k w o da razı olm.oz veya 

bot1...,_ 1-ı yeııi.i ııün ntUd !etle anhr,,...,.a çbrılacaklır. Yapdo

c.ıt ilA.ıı ~-... ldMııl edılud.>«ıd<tir. :ıııı~e aonunda en ı:<* 
a.rniırana jlolıie edllocoıı: "" ber l.ıııi IMlde birlnci ilıo>le edilen kbııee .illi 
"8ie www M, fa--. ......aman mN'uJ n>tuıacahtır. lıııale farlu "" 

ıeı;c:ı ~ 7"""1e bw - _.,oa - - Ulmıılııawn taıb6il edi.. 
lect*ür. İpoıMk l8bl>l al_..k1•1er ile <l.4}9r :ı-\ecıiıltlı ve e 1 *edarlarJıı ıa:r-

Reiıs, bu suallerin Atıdü:rralı. 
mandan sorulması 18'zını gelip gel
mediği hakkmda iıidia :ına.kammın 
mütaleaınıu surdu. 
Müddeiumımı1 Cemil Altay, su.. 

alleri:n sorulmasında bir ma.hzur 
olmad>ğını, a:ynı zamanda m üda.. 
faaya taalluku bulunduğunu söyle
di. Heyetı hakime suallerin miicta.. 
faaya taalluku h.aoobile Alıdiırrah. 
ID3lldan sorulmasına karar veıUi. 

ABffiiRRAHMANIN 
CEVAPLARI 

Maznun Abdürrahm<>n bu sual. 
!ere sırasile cevap vererek dedıi iri: 

•- Ben bir roman mevzuu an. 
latınııyorum. İnı:ek=eler yaplldl
ğı takdirde biitün hakikat m<")'da.. 
na çıka.:aktl'r. Benilm komünist ar
kadaşlarımı soruyorlar, burada mı 
veya Yugoslavyada mı? Ben itim.. 
seye fenalık yapmak istemedim. · 
Bana ilk ta!hkikat s>I".mnda da bu 
sualler sorubnu.ştu. O za:zman da 
bir çıok isimler verebilirdim; •Ye. 
ni Edebiyat. cılardan, .ses. ciler. 
den balısedebilirdim. 

Yugoolavyada iki üç arkadaşım 
vardır. Bunlar partiye mensup de. 
ğildir. Fakat loomün.ist fikirlidir
ler. Meseh1 Nihat To]Qyıç, diğeri 

Halim I.ç'tır. Hepsi hat!inlila geL 
~r. Bir de ölen Ömer v&rdı. 
Bunlardan Nihat mektep arkada.. 
şırr.d:ır. Halim Iç ile lise muadfü 
olan Kral Aleksandr medresesinde 
tamştım. Bu arkadaşım oradan 
=undur. Lisede bulunanlac par
tiye intisap edeme-ı;lerdi.• 

BURADAKi ARK.AIDAŞLAıRI 
Reis, .Aıbdürrahınana 'l\irkiye.. 

dıeki komünist fikirli arkadaşları 

loimler olduğunu sordu. 
.AJbdiirrahman: 
·- Türkiyede lromüniet fikirli 

arJcaıdaş>arrm Celal, '.Muamme.-, 
Hüsnü ve Vahittir. Bunlar bir par
tJye merıs~ değillerdir. Yalnız ko. 
münist filli taşırlar. ömer de bir 
pani'Ye mensup değildi. Yalnız 1i.. 
setle kıomünist grupları arasında 
yetişmiş ve bu fikirleri benimse.. 

mişti . bn-w-r TU.rl<>yeye şuikast için 
gelmemiş1ır Ömer memuriyette 
çalışırken bunlar kendisini memur 
luktaıı çılı.amn,<1ardır. 
Abdilrraıhmenın bu revabı Pav

rofa tercüme edilerek anlatıldı. 

llilıından oonra Abdürrahman Pav-

1 

)ofun diğer s\Kl.llerine şu cevapları 
verdi: 

•-Süleyman bana mektuplarmı 
yamırııvordu . Bu mektuplann bi.. 
rinde Fahriye benden bahsetnriş, 
ve zararsız, iyi bir arkada..~ oldu
ğunm yaızmış. lJskübe gittiğim za.. 
man Fahri gelip beni buhlu. Böy
lece tanıştıktan sonra bavulları 

götürmEfJ• i rica etti. Bunu evvelki 
iıfademde de söylemiştim. Fahrinin 
eşldılini aradan üç sene geçtiği i. 
çin çok l:yi ta;rif edemem. Hatınm
da kaldığına (!Öre uzun ~u. olı.. 
dula;a dblgun bir yüzü vardı. S>yıı
ha kaçar kumral saıçh, oldukça şiş 
mruı ve Açları dökülmemişt.i.Urzun 
ca simalı, tam bir Karruiağlı tipi 
idi. Niyaziyi hiç ııörmedlın; tanı.. 
man. iyııızinin gidip geldiğini Sii.. 
)eymanldan işi.tüm. Y ahıız İstan.. 
bulda nezaret altında iken f.otoğ. 
rafını gördüm. Eşklli hakkmd'a 
bi:r şey siiyli.ye~eğim. 
Mekıt~ara fl!'lince, bunları 

(Priştnede avukat katibi Pa>1<o Mi. 
loviç elile Fahri) adresine bk kaç 
mektup y82dmı. O sıralanw Piriş.. 
ti'llde Süleyınanm adresine ge.. 
len bir kaç mektubu da Süleyman.. 
la konuştuğum zaman Süleyman 
bana haber vermedb 
A'bdürrahm:ının bu cevalbınd'an 

ııonra muhakemeye öğleden sonra 
devan edilmek üzere birinci ceL 
eeye nihayet verildi. 

iKtNci CELSE 
İltinci celseye saat 14,30 da baş. 

landı. İlk: celsede s&z istemiş ol.an 
Süleymana, Reis, ne söyliyeceğini 
1ı>rdu. 

Süleyman ayağa kaikaırak: 
- Ben Ni,yazlnin eskiden ba«ili 

hüvi:Yetini bı~um. 1939 sene 
sinde Abdürraıhıınan tl'sküpten av. 
det ~ Niyıı:zinin hakiki adı. 
mn Yenlııoıın.iliç olduğunu öğren. 

di.ın.. dedi. 
ŞAHİT LİSTE.Sİ 

'.Bundan sonra dava esnasında 

dinlenecek şahitlerin liBtesi m31l
nunlara tebliğ edildi. Pavlof liste
nin rusça olmama.sına itiraz ederek 
reisle aJ:alarıncla şöyle bir mükale
me geçti: 

Reis - Biıroe tebliğat Türkçe 
~·apılll'. Bunun Rusça yapı·lmasına 
lmlklln yoktur. Eğer istersen bu 
tebliğatı Rusçaya tercüme ettire
bilirsin. 

Pavloıf - Ben cez:ıevinde mün. 
feri! bir halde bulunuyorum. Ne 
Kornikııfla, ne de başka b!r tcrcü
l!ıan:ı tebliğatı teroüme ettiremem. 
Buruian dolayı tebliığah irnraıdan 
istinkaf ediıyorınn. 

Reis - Bu gi>i tebliğatın tercii.. 
mesi noterliık vas1tasile kıa bildir. 
Aynı zamanda cezaevi müd.üru, 
kendisinin itimat ettiği bir müter
cim dahi bulabilir .. Esasen şah.itle
rin isim ve adreslerinden ibarettir. 

lKi RUS MAZNUN HİÇ 
GÖRÜŞMÜYORLARMIŞ! 

Bundan 80!1TlL rels, kaç &ündür, Kor
nilofia beraber tercümelerle meaıu! o
l.an Pavlofa: 

- Kornllofia blıç ıöruomllıYor m-.. 
puz? 

Diye 8"rdu. 
- Hayır.. Konuıımamıza milıoa-ade 

elmiyorlar. Ha1ıtıl ben c'.!'88> •lansı
nın ge("?n gün Ulus'da çıkan bir ha.be. 
rini K<>mi:o!a 'lerciime ettirmd< lste
dlın, buaa. bile müsaade etmediler .. 
T.AS AJANSININ YAZDIKLMU 

Reis- Muamele gözün.üziiKı ö.. 
nünıde cereyan ediyor. Te rcüman 
ıvasrtaeil.e h~.i öğrernrniniz. 
Hakik'at böyle apaçık olduğu bal. 
de Tas ajansının yaz.dıklarl!llQ i. 
nan lJ)'Q1' nıusu nuz?. 

IDedl. \l'avlaf buna fU cevab~ 
vudi: 

- Benim Tas ajansının ne yıarı;.. 

ıiığıından haberim yıok ki ... 
Bunu müteakip Pavlof, Abdürrah. 

illan ve Süleynuıaın lfiıdelerlne tenw; 
1 ...ıerttı: ded1 ki: • 
J - B" lfodeler Rusçaya tercüme e
dilmeden evvel kendilerinden yenıı, ve 

'f:aı.!.e ba ~qsr soramaın. 
Bu a.ra .Kornll~ı sö.t i.t~yertıA. 4'J'•ca 

'ı:alkı •. 
- l':ıvıofla .aramda \"t--k sanrim.i biı: 

•rk.a.ia!;!ı~-t mevcut olınasına. rağ'rneın 
ben l J:TltkOhı bJr adun1 sıfa.ti.l~ ve Tü.ı1E 
kanunları.na rl<ıyet ec.crek Pavloıtun sor 
dUk.lanna. blle cevab ve.rmiyorwn. Pa"· 
lıtfla konUl'Ollamoklıkımın bi.r .-ı de 
bu konıı:ımcıl.Dra sonı·OOan bir :yanlıç 

m·ana ;•t"ri,meei ihtimalidir 
Re~, KomHo!'wı bu derece eovtıama 

ka.pılına.:nasını, :ı.ddlet in tece-H.iainden 
emin olJnaJsını ıa,veıye et1i . 

Kornil>t cevaben: 
- Bı·n bugüne kadar mahk~ 

a.d;l.lei.ln<len h i{,'lbir zaman şüphe etmr ... 
elim. •T-> aJ"""1nııı verd iği. haberi 
ttı~ır t~lu•ek bana ı;i~ degilrtir. Yalnu 
Abciürrahmanın .altı ~at ı:airen imde .. 
5inin ]lepsini anlamadığımdan bu ifade 
baloknd.ı ne bir söz «ı.rl~ ne de 
b lr )e-y !'ıJ :·at>Uecek v~'L iyetteyim. 

MÜDDEiUMU:Mi NE DİYOR? 
Bu .1JJ:ı soura Abdürrahman ve Sü.. 

leyman, f•hitlcrin dinlenmesi huıousuıı.. 
da bir it1N101.arı olmadığını bild.i.nnele... 
tj üzerine Reıs mU.ddeiuın'Umi Cemli 
AlUıym mil\a~""1nl sordu, 

Ce;nil Alıay dedi ki: 
- Dur~anın, ne gibl nbvaJde ta.. 

lJ< cdilm"Si bhım geidiginl kanun ta.. 
;ri.ıı etmiştir. Her lkl suçlunun ld<liaları 
tıa nazıım talik-e bir sebep yok'tu'I'. Mu 
~.ın ~ ee1.,..,;00e kend.Uerhıe 
geıı.ş bir muda!aa h&liiu verildi. Biıtün 
evrakı \:;!ılrlloe, .ı\bdürrahman ve Sil.. 
leyms ntn ifadeler~ tayın edilmiş olan 
blr hlık;ımıı :nezaret;. altında ter.:Umaıı 

marfetile 1ereııme etılirjlıqesıne karar 
verildi. Abdürra.hmanın iladeslııe alt 
kısım dün geç vak.le lııedar ilmıal edil.. 
di. Bu tercüııne itine dalıa da devam 
ohmacak1ı.r. Ve ~ doeyasuıın bü 

muh:ev13'a1uıa muttali olacaklar
dır. Bu c<pbeden davamn td:ılrine bl:r 
eeb<i> yok<ur. Komilo1 verdlii bir 11!1.. 
tldada, l«ndi,Sine, bul;.Uld islJ6arede t>ı.. 
luıımok üzere blr huk.'*1 mli,ta.viriıı ce
zrı~ırfne gönderilmes:.ni Jst.Em~ti. Mev. 

S
ıınııa göre buna lmlııWı )'Oiı:tur, Bu 
ya otta.evi müdürü tarafındıuı 

ı cevap "".rilmiştir, Dmlenecei< 
etl."l lslmlenn!n venım...ıne ge. 
, ıı.te kendHer;.ıe cönderildl. Pav. 

an meöda bü'tün euı;ll>lar lebl.ica'lı 

etti. Pavkıf ihti!Attan menııed1L 
·• · vo klmoe !le görüp:nedl&inJ ~

lizyoor. Halbıilı.i i1t tıı.HldJuıt sı.raı;ında 
verilen l)ıtilılt\an memnuiyet k>Lrarı 
son tanltiltat.ın açılmasi.le ortadan kalk.. 
mıştır.. Kendileri cezaevbde serbeEit. 
tirler. Z~a.re1Jerine a:elenlerle konuşa. 
bH~rlar. meık'tup ya:ınbi liyorlar. Rus.. 
ca gaz.'!te ~orlar. Ancak cezaevleri 
tplim3t..&Jmec:; i. n1uclbince mutlak bLr 
5erbef-> tiye ma.Uk değildiırler. Bu itibar .. 
la an1n1c A 'itlerin.in dinlenmesine ma. 
ni )"Oİ.:.tl!r. 

Du:ı ll.ln sıonra PJ'\·lof ile Kornilot ~a_ 

l
hitler:;n sı:~nlerlnin ~ vel1lldlğıoı 8ÖY
leyer L'<: ~tı..ı:Jıken1t.'1'lin tal!ki hu~usunda 

LS'"ar etl::cr 

KARAR VE TALİK 
Jleye.ı l:~ mür.ı!tere salonuna 

çı:ki.lcl'Ck k ı.sa bir milıa.Joeredcn .sonra 
· verilen su karar oıkundu: 

- J)ur• ı.)01a ve sorgudan sonra okun .. 
ır.~ ı !.cJp eden zabıt v:ı rakaları ve ve .. 
sallkiın he-men okunup Pavlo!un tüıkçe 
bilın:?tnt"5i dolayısile kendisine anlatıl .. 
ması kabil olmad.ıgınoan bu evr*m yi .. 
De naıb u.ıariletile nı.LrZnunlara tıercil

me etür;ld:ikten sonra muhaıkemede o.. 
kım.masına ve cez.a usulü karıunımun 
138 :nci mnddesinin hilkmün.e nazara.o 
mazn·.ıulara mahkemece müdafi ta:Yini 
oadece kendisini müdaia.d•n Aciz lcüçiJlı: 
leme .s.tır, dils.irz """"1r dirn.a.gen mo.UU 
olan kimseler bolc!kmda lı:ııt>ilolup bunla 
rın haricinde herhaıı.gi bir mamUlla 
müdafi la.YiD edilmesi caiz görillmedi.. 
l!!nden n>&a.nunlardan K.orni'lo! ile Pav_ 
lafııc bu crllcklerinin reddine ve ancak 

kıeııdlleri is1ıedikletl tııl<idi.rde Ttirlciyede 
a.vu.katlık yapm&ga sali>DJoıetll a'Vl/kat.. 
la·rdan ı.stediJı:lerl lwlar kendilerine 
ml1datı ta~ edebileceltleriruı ve elik! 
kar.ar veçh:ile terci.lme i#Üle devam edlI 

ek üı.ere naibe tezkere yaı.ıJmasına. 
usul kanıınwıun 215 inci madde5ine gö .. 
re şa':litleri.n işlerinın ve adreslerinin 
vakit ve zamanla maznunlara bildlril.. 
me$i. lii1.ım gelip bu işin ancak bugün 
yapıla.b•ldiiil aa~ılma&ına balbuıld do6 
:ya ara~uL.:la bulunan ve şahiUcrin din.. 
ııenme.i!nden önce okurun&fiı icap eden, 
zabıt va:nkalarını ve vesikalar gibi 
. bazı evrakın .!llEIYCU t bJ lururı"6ı ve 
'mazn·ınlJr dava h<liakında esaslı bir 

l:ıekilde tenvir edllip U'tzım gelen mala_ 
matı a l dıir.<an sonra ı;ahitlerifl dinleniJ_ 
melertnc, kararın son :Uuası hakkında 
ekserlyct1e diğer hıasusatta ittifaıkL.1. 

karar '\"i:'rllerek. duru.şma bu sın-etııe 15 
N:san 942 çarşamba ııünü saat 9,30 a 
b.ırııltılmışlır. 

Bu krrAr tercü.man vasıta6'.1e Rusça 
Pavlo.f ve Kıomilola anlatıldı ve müte ... 

1 

alcibea mamuala:r tıe\ici11haneye götü
rüldü ler. 

rl u- dler lime ......... Balı:krmı ..., faz ve ,,,_.. ve sıdreye dair olaıı 
ı.aı. ve ;ddMlarmı ~ ~iedPe Jaıı ta.-lbloden i\,il>aırerı OD IMıt 

ılın IQ!nde ~ 118nucu olloı M- B.,.ıattlb;ne bildlmıelerl -
dı<. Mıııi ~ ......., Upı alcilleriyie Iollbol olnu,yanlar sıı.llf ~ 

lll>i:ı J>l'.Y1-ıosllldaa Ja.>ı; lılnıltılıı.c<ıltlardc-. ~edeye !;link edenle
da lı®l!ı ...,..11 - etmlt ve ~ ._.,mi§ Ve bılenf< ıı.,,n 
~ Wlr> ıx.h•_..lf ol<b*lan addedilenlt 1IOIJl1ldan ltlradon 

• _,.. ~ .... ,Uıı>iilıdlııı evvel PfO<l D-,,ııe'i ....... İLE SABAH, Ö.GLE ve AKŞAM 
-'ımeleı:ı "" - mala.at aimak .lııtl.reolel1A M2/l0 No. ı.ır. -
B'/ 1"'411' ı ....._,.I e'lmeleıı ~ olunur. (&42/16) 

K• 7emelden sonra pnde 3 defa ıauntazaman dişlerinizi fırçalayunz. 
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Tarihi Tefrika: 66 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
\.. Yazan: M. Sami Karayel 

Sünbülü aramtya çıkan Türk cengi· 

1 
verleri, bir düşman kütlesile karşılaştı 

Sü.ıııbü.l ık:ı.t'iyen k<a9ffiı!l'a karar 1 y'İilk >bir cerl\..-ten sonra Q:ıu takip 
vermişti. Bir gece, yine .ı,i,r yer- haçlı orduısuıııu 'lıüyillı: bir YOl'lo 
den bir yere siiır 'atle g.iderleric.en gunluğa trğ>-atrruştı. YürL ,bin lloişi• 
muhafı7!lara giY.oülkmeden onna.nın lik hını.stiyan ordusu dağlara, avaı-
bir tarafında k:ırdeş>yle gielendi. lar:ı dağılın~. 'I'i.iıı.'kıler lkaÇlj)oıo.-1 
Aradan yanın saat geçmeden diye nıütemad.iyen Jooıvalıyorfard.ı, 
mu!ıaflı2llar SünbüUc ltardcşi'nm Bir gece yansı, bÜ\Yiik bir ync-
yak oo:l<luğımu gördüler. Hatırla- gunluğun veırliği 41ızla, ümit veı 
rma boolaırm lmçmı:ş oldugu de- muzaffer, derin hlr uykuya dalanı 
ğil, yolu 'ka~ geride k.alıdık- dağınık haçlı ordusu 'I'ü!rk ııi.iıva· 
lıırı gehııişti. Lakıin gereye dönüp rilerirıi.n karanl.ık..ları yırtan kılıç 
bunları araıınak imk<insmi1. Çün- darlıesile uıyaımııştı. Bu öyıle bir 
kıü yüız bin kişilik bir haçlı ordu• baskıın idi iki, tek hir haçlı aSke-
su peşlerinden geliyordıu. Vaızi<)'et rin kurlulrnasma iı.'llkıi.ıı bı:rakırnı-: 
çolk mülbimdi. Sünbfilüıı k~ı yordu, Haçl>lar ıJrumandanlarile 
d~k bütüıı 'bir ordu ütmerasının beraber tekrar İ.zıııik i&rerıne pe-
ve mulhalızların kılıçtan J:C91Dt?si rakende surette lkaçıyorlardı. 

demek!ti. Kııman.danlaırın aJtlı ba- Fralllk ordusu tek bir ımiiıdafaada 
~ın!dan gitım~l :lııti a1'eş araSlnda bulımmadan hablre kaçı(YO<du. 
kaıımşlardı. Nihayet başmı:dhafız Tünk süvarisi olanca hııLi.ylc 
maiyetine ilı.tm1etli cengaveııler- düşuıanı taık.İip ediyer, Öll'line ge. 
den Jlıi yüz atlı alıp geriye dön- leni tıiçiyıordu, 1 
dü ... Daha yarnn saaıt yol a::kna- Sünlbüd ve kanie§i ilki gıiirııdütı j 
ıruşlardı Jti bizyük lbiır düşmııın &USU'Z ve aç olarak çakların ara• 
kütlesile karşılaştılar. ~>Qda bitap bh' ihalde ölüım.lerini 

Bu cengaverler tele lıiır lltŞi llı:al- hekhyorlardı. İkinci ~eni:rı 68.• 

maımaık üzere telef olklıuiar. Tabii babına doğru ll:ııi.iyWt ör gürültü 
Amlanıo bundan haberi yıoiktu. ile ızyu•şan vüetJtları ıdirilld.i. l<orı-
Çi.imıkü o, ordı.ııgfıllıta değil, her- ·ku içinde, çalılann derinli'klerın-
ha:ııgi bir tarafta düşınanıla çarp)- de !kafese ık.aıpa.rwın ~ar ~ 

ş;yurou. Yalnız ordııt"h verdi- !bekliyorlardı ... BüyıUk !bir güıiil· 
ği eıniırler üzerine haıreket edili- tü ile gelen bu rlti güın evvel ön· 
yordu. Süıııbül Quıordeşile wrnW'.llD lıer.iınden geçen haçlııılar karma. 
ika.r3Il'lıkların:ı -.ıddcları zaman karışık geçiyorlar. Üst.leri ~n 
aradan yarım &at geçmeden iler- perişan, eık5eNyeti yaralı buloou-
lediler. Bir alkı.ndan sorıra şimdi yordu. 
ıluıç:ış manevrası yap>yorlal\'.lı. Sİilllbül ve k-ardeşi göızlerine 
Yüz llli:n kişilik bir haçlı Qouıvıveti bıanam.>yorlardı. Heıihalkle Türlı: • 
de bu 'kaç;ş-ı Iooval:ı,ywdu. süvarileri haçlıları •boı:ıımuş.tuı. •• 

Bütibı güın .bütün gece sahte ka- Aradan üç oollt saat geçmiş, ar• 
çış manevrası yapan Türkler yüz tık sabah olımuştu. Süırıibüi. ve kar· 
ibi.n .l<lşilik haçlı ardwwıu Yeni- d~i oldt>kları yerde sabımı:dlaru-
§ehiır, İnegöl ve dağlarına dağıt- yıorlardı! 
mışlard1, Arslan harokıitı lkema.li Tam bu sırada maikıtan lk.a.lıq: 
dılklı<atle taıkip ed>yordu. Düşman ilı.alın şu sesleri Jşittiler: 
lı.uvve;tlerici sü.r'tali llıiır dlöDüşle _ Bire ııı-e durursunuz! Daya.. 
siki bir gece baskınına uğratarak mıı ileri, .kesin şu heriflerin k:ı.- · 
dar:ınadağill elnneok istiyordu. !asını! .. , 

Haçlılar ordusu bütün bir gece Diğer taraftan şu sesler ge.li-
ve ertesi güın Türk 'lruvvetlerini yordu: 
dinlenmeden, ta.kip ettiler. Bü- (Devamı Var> 

Is tan bul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
i:lıa\Q gli.nü; 27/4/ 942 

M.K.N. Kilo Gram Li. Ku. Eşya Clnsi Anba11 -- ---... 
1757 '611 000 65 55 San;ı;,ne nı;.Jı.ru.s yağlı boya 3 
1758 ·,o 000 54 94 Nebati lıaya1aı<dan agaç boyası > 

1792 10 500 54 49 Lfastik !oioı :ı; <!al • 
1799 112 500 69 47 Adi ağaç sandal kürei[ • 
1796 205 000 275 40 Tahll~iye 1nantar1 > 
lll02 11!9 000 84 76 Boyalı a.g...ç gemi m<!rdivenl ve 

ıOk.sıuUl ;ı; 

2235 690 000 277 ,.5 Bostan kuyusundan su çııkıa.rmag& 
malı.sus demir boıııtan dolamı l/ 

1184 3WI 000 lKal 60 Demir kapakla. mü. c&m Jı;reın 

kavanozu li 
1163 :-421 000 8113 17 Dem ~r kapaklı mü. cam k.rem 

kavanozu .. 
1913 38 000 94 63 Baga l!t .kapaklı cam şişe > 
a342 •70 000 ~ ~7 Asit nilri:k Çul>uki\J 

:iıbaıe günü: 28/4/942 

2234. ;7 000 69 06 Aıkümilliılör 

2224 2500 000 1198 Şl H.um~u h.ı ~ya .. 
2294 1 QIO 105 87 Pamukt.ın ıpek işlemeli kordela 3 
1740 10'/ 600 92 37 Demir K.cıllJ'Jla > 
224'8 27 000 120 15 Jl.iı;ı.kleı ııl<e.amı > 

2247 17 000 182 '}fi Volt:ne!rc • 
2"J54 13 000 60 43 Elektrik d'.st.-<>ı>tıör .. 
2263 81 000 68 112 Boyaiı k r. blo rabıt kutusu .. 
2265 133 000 273 27 G. m-t::r.ku r porsc:cn sair mamulat • 
22" 162 000 337 16 Elektr~k te:rtibatia boyalı demir 

buv>l t > 
2.242 20 000 75 45 Kağıt rnntbu resim • 
:!227 13 000 129 62 MU..skrr.r i. rad3o • 
2237 150 000 86 81 Ktı.ğıt tcrba a 
2238 HO 000 82 30 Kağ ı t torba 3 
1768 3 650 ~ 19 G. mezkur kokulu baslı kimıYevl 

ci6im • 
.IJI05 13 adet '78 4.'1 Hasır ve sair elyaftan donatıkrı ış 

k<id~n faı:· kası • 
1766 19 000 157 11 Topu boyalı pamuk mensı.~at 3 

1762 8 000 67 fil Basma ıxımuk mensucat • 
2311 ' 000 &i 58 Keten sofra takımı ı><ı;ete ve 

masa örtüsü > 

2336 6 000 71 20 ŞaTk ha:,., liCCCade (2 adet) 

2335 24 500 125 41 Pamuk yct.k çarşaf: ve haızır eşya > 

2240 9 620 89 94 Ket.en pt:çc ıe vr nıa~a örtilsi.t • 
2216 93 000 8'I 71 KJlğıt ~nto tıorba Derin<:f 

:ıooo 26lı0 000 t204 18 Pamuk votka (e.:nlbye sölun.ı-
mele fuere) 

Yakand*i eşya 1549 aa;yılı kanun muclbin<" 27, 28 ve 29/ 4/ 9-12 gün;eriııd~ 
aıç.ik t.tttırma ile satılacaktır. 88ıtıftan 3 gün lV\<i saat 9 - 12 arasında eşyllıl 
anbarlarınd& &örülebilir. Satış Reşaııl,jye caddcs-.ı.J<'kl Gümrük Satış MüdürlüJ 
ğünd~ saa.t 13 dedir. Kanun! veeiikeların ibrazı Vf' 1.ıeniliıatı.n satış günü ı;aat lZ 
ye Jı:ador ,...tınlma.>ı i1tın ol1»1ur. (4323) 

~~~~~~~~~ 

KMtAR HUl.ASASIDm. 
c 42/&52 ı 
Milli Korunma Kan.ununa mıbı.Jefetten Beyoii,lu Balılkıpa.zarında Sahne ı;<

luılk 29 No. da ~ tlcıı.ret!le ~ A!bdullah oilu Mehmet Yılmaz h.al<• 
!tında İ<;toılıul Aeliye İk'!nci Ceza Mdılı:eme6intle cerey&n eden mııba.kemcsl ne-

1 
ticesinde suçlumHı ilill oolbil olduiıuııd"<ı MUll Korunma Kanununun 31 ve 
59 uncu maddeleri mucil>!nce yirmi be:ı lira para """""'' ödemesine ve ;yed! g!1'> 1 
müddetie Ciılıld'ınmın kapatılmııaına ve Jrijriim kat'Jl~e ücreti suçluya ali 
oJ.o;oak U..r.e Son Telgr~ G....,~e ııeşredllmesiıı>e 1.12.941 ~e ......,, 
verUdi. •4319> 
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