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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi ~AM ltlD.......,nch ve ktbıPOSlarda , ....... : 

mür Tevziatı Başlıyor 
istekliler Birer Beyanname 

ile Müracaat Edecektir 
Soba Başına En Çok 2 Ton Kok Verilec~k • Resmi ve Hususi 
Daire ve Müesseseler Kömürden Yüzde 10 Tasarrufa Mecbur 

Ankara. 29 (TAN) - İktisat Bunun haricindeki sanayi mü .. r-:-
Vekaletince kömlir satış ve tevzii esseseıeri ihtiyaç beyannameleri 1 ~ 
için yem bir talimatname hazır- ni mmtakalarındaki İktisat .Mü -
lanmıştır. Bu talimatnameye gö. dürliığüne tasdik ettireceklerdir. 
re 1 temmuzdan itibaren Türk i Tf>shin sobaları için verilecek 
ke kömiir satış ve teyzi müesse- olan ihtiyaç beyannameleri halk 
sesi teşkilatından her nevi kö • dağıtma birlikleri tarafından tas
mür (Kok, Sömi kok, Ta~ kömii- d•k ecülir. Bu birlikicrin henüz 
rü, Linyit) alanlar İktisat Veka. kurulmadığı veya faaliyete ge.;me 
letine hitaben Türkiye kömür sa diği yerlerde bu tasdik aranr'Claz. 
tış ve tevzi müessesesine matbu Ticarethane, yazıhane r!bl halk da
nümunesine uygun ve imzalı bir fıtma birliklerine tabi olmıyan mahal
ihtiyaç beyannamesi vermeğc lere ait ihtiyaç beyannameleri taııdik:ıJ 
mecburdurlar. Bu beyannameler tabi deii!dir. Bu gibi yerler için kö
alakadarlara parasız verilecektir. mür isteyenler t.n"?u ~~netleı:Ini .. ·ey.a 

B .. ··k · ·· el ·ı kira mukavclelerını costermıyc mc ... -1:1yu sanayı muess.e~ e~ e burdurlar. 
, fabrikalar beyannamelerını mu - S hh .. 1 • k 1 ·r u hı' · · k · ı at muessese erı, a orı er -

i_tısat Vekili Sım Day ebssesenı;: ~~k~r~~~ ~c~~zıne, nalar ve otellerin de ihtiyaç beyanııa-
1'!'"' • unun arıcın. e ı .. er e . .unu. meler! tasdika tabi deiildir. Soba ile 
'r' --ı lan y.erde tevzı mue~s~sesl?ın şu teshin edilecek yerlerde taş kömürü, 

t. 1 
be, aıanlı~ veya bayilıklerme ve !inyit de yakılabilir .. Hııstahancler_ hn-

1 as opo reccklcrdır. rlç olmak üzere bıHlmum Tesmı ve 
· / Lokanta, süthane ve benzeri hususi daire ve müesseseler 1teçen se· • • d f mutbak ocakları, küçük demirci ne lstihlik ettiklerinden en az yıiı:d~ u a aasının ı ve dökümcüler, şeker, helva, pas on kömür tasarruf etmiy~ ~ccbu~da_~-

1. ta gibi maddeler imal edenler lar, Bunlara bu esas dahılınrle kömur 
k I 1 · aI d .. t d ' verilecektir İstanbul ve Ankara lc.l-

Jngilteredeki Amerikan deniz 
kuvvetleri kumandanı Amiral 

STARK 

\ 
b

o ~ckı, ke~ecı :~n .. ~ a
1
'f!- 0.te en Jodferlerinİn ihtiyacı % 70 kok, ~30 r---- ------ --- en o •. aş omuru! 10! 1

• ya.. tat kömürü ven linyit olarak karşı- ' 
""l top ı üd f l mA· kacak tesısatı olup ta ışlerını bun !anır Memur edi!ecek mütehasıııslar 

. İngilterede 
Hummalı 
Hazırlık 

Q vns o m a aıısmm ası l 1 .. d .. kl · b·t ı 1 · · 
basr. Almanlara bu yıl SovyeUeri ar a ~or u erı sa 1 0 an .~r .~ş tarafından tesbi~ edilecek fenni 'larıı-
l'cımıenin güç olduğunu anlatma- ~~rlerınde knl_la~a~akları komur retlere mÜ!ıtenl~n kok nis~I % 50 , 
81ndadır Almnıılar Sivastopol ö- ıçın verecelerı ıhtıyaç beyanna. yi ceçmemclı: iit•rı: arttmlabılir. Kat 
bündc şi.mdıye kadar 100 bin ki- melerini birlikleri varsa birlikle. kaloriferleri bundıtn miiıtcsnadır. 
'1 betml.şlerdir Sivastopol rinc, '.'ıiOksa belediyeye tasdik et. Ankarada ve fstanbulda soba baııına Amef'İkadan Gelen 

Büyük Hava Filoları 
Adada Yerleşti 

dü~ bile, bu kale .Almanlara en ti":"ırie°i-. l:lfr Devomı Sa. 2, Si.i. a 
tz: 150 bin kişiye mal olacnktır. 
bir kale önünde ha kndar kaJ'lP
lar veren Alman kumıındanltğı, 
Sovyet ordularını yok etmek için 
lı:ırtıanmıyn mecbur olduğu büyük 
tedakArlığt düşünmlye mecburdur. 

M. Zekeriya SERTEL 

'1-obruk yimü dört saatte, Sin 
1 gapur iki haftada düştüğü 
lde Sivastpolun sekiz aylık mu 

a hayatından sonra yirmi se 
~ gündenberi tarihin kaydetme 

~
. hücumlara karşı durmasının 
tte bir manası olmak lazım. 
r 
ı~astopol dünyanın en müstah 
limanlarından biridir, buna 

he yok. Denizden yardım gör. 
ktedir. Bu da belli. Şehrin et-

erkasi :J>ofiJwa 
Krerrıenç.uk 

Tayyare istihsal&+. Son 
Süratle Çoğahyor 

~ müdafaaya elverişli dağlar. 
Çevrilmiştir, bu da müdafilerin 
1.ıinde kaydedilecek coğrafi bir 
Madır. 

F'akat buna karşılık müdafile -
aleyhinde olan birçok nokta -
vardır: 

Harkof'un doğuı:ı.ur.da Kup1ansk'tn işgali ile neticelenen Alman taarru
zundan sonra r;ir.ıdi. Kurak bölgesinde Almanların yeni bir t:ıarruza baş
ladıkları bilclirıliyor Bugünkü cephe hattı ve Almanlann taarruza geç-

Londra, 29 (A. A.) - Bir ta
raftan çok büyük sayıda Ameri
k;:n pilotları Büyük Britanyayn 
gelmcğe devam ederken, öte yan 
dan mühim Amerikan hava kuv 
ver ·c:rinden bir kısmının A+ranti 
ğin bu yanına taşınmaları işinin 
hemen tamamile bitirilmi:-s oldu.. 
ğu söylenebilir. Bu maksatla bir 
çok hava alanları ayrılmıştır. Tah 
mine göre Amerika uçaklan h&
ı·eket sahası çok geniş bomba u
çaklnrile çift motörlü orta bomba 
u,.ık!arından mürekkep kudretli 
teşkıllerden ibaret kalacaktır. 
B'1!ldan böyle pek yakır.da Al • 
manya topraklarına her defasrn
da l:ınden fazla uçakl::ı munta -
zam akınlar yapılacağını sanmak
için J:.ir çok sebepler vardır • tikleri yer, yukarıkl haritada gösterilm~tir, Tayyare istihsalatı 

Sivastopol sekiz aydanberi mu 
ara altındadır. Almanlar bu • 
a 22 fırka ile hücum ettikleri 
de müdafilerin adedi dört beş 
ltadan fazla değildir. Alınan -
, Kınm yarımadasındaki bütün 

fyare meydanlarından istifade 
'tikleri halde, Sivastopol müda. 

~
rinin elinde yalnız bir tayyare 
ydanı vardır, o da gece gündüz 

~ 
altında bulwıduğu için bun. 
istifade mümkün değildir. 

aenaleyh gerek karada, gerek 
ada Almanlar kahir surette üs 
vaziyettedirler. Alman ordu.. 

SOVYET TEBLiGi 
Almanlar Dün 
Kursk'ta Bir 

Hücuma Geçti 

Londra, Beklenen 
Yaz Taarruzunun 

Başladığı Kanaatinde 

1 

t Sivnstopola karşı geçen har. 
~ meşhur 42 lik Bertha'larm • 
Ln daha büyük, daha müthiş top 
~ kullanmaktadır. K 1 • E A" Alınanlar bu üstünlüklerinden Sıvastopol a esı n gır 
'fade ederek 28 gündenberi SL Hücumlara Dayanıyor 

opolu cehennemi bir ateş al- Moskova, 29 (A.A ) - Sovyet 
almışlardır. Bir Amerikan tebliği: 28 haziran".! ı Kursk isti

abirinin bildirdiğine göre şe. kametinde taarruza geçen A1man 
ve kaleler üzerine günde 2000 kıtaları ile çarpı.ynalar olmu~ur. 
are hücumu yapılmaktadır. Sivastopol ke3iminde kıtaları • 

· e taş taş üstünde kalma - mız düşman tauruzlannı geri 
ştır. Şehri müdafaa eden bazı püskürtmüşlerdir. Cephenin di
eler düşmüştür. Fakat müdafi ğer kesimlerind-? mühim bir şey 

t bir türlü yılmamışlar, bütün olmamıştır. 
\Uıyanın hayret ve takdirini ka- Geçen harta düşmar. h ava mey 

an bir fedakarlıkla dövüşme. danları üzerinde yapılan muhare 
· e devam etmişlerdir ve de. belcrde 384 dj~ınan tayyaresi dü. 
~ etmektedirler. .: ... .şürülmiiştür. Sovyet kaytpları * * . ın. tayyaredir. • 

Sivastopolun bu derece feda- Sıvastopol mııharebeBı 
, kilrlıkla müdafaa edilmesi Moskova, 29 (A.A.) - Gece ya 
~ ilk sebebi stı$lteji ~ak~ın • rısı neşıedilen Sovyet te~)llğınJ:1 

haiz olduğu ehemmıyettır. ekinde, Sivastopol müdafilerinin 
c\lmanlar, bahar ile be.raber düşfnanm şiddetli taarruzlarını 
stof üzerinden büyük bi~ faar. geri püskürttükleri kaydedilmek 
ıa geçerek Kafkasyaya mnıek tedir. Bir Sovyet birliği üç gün 
~ Devamı Sa. 2, Sil. ' 12fr. DevaIDJ Sa. 2, Sil. 7 

ALMAN TEBliGi 
Volkof'ta Son 
imha Harbinin 

Tafsilatı 

1 Ordu Tamamen, 2 
Rus Ordusu da 

Kısmen imha Edildi 

Liverpool 29 (A. A.) - Pazar 
akşamı Liverpool'da bir nutuk 
irat eden İş Nazın Bevin İngiliz 
tayyare fahri.kalan istihsalatının 
Alman fabrikalarının verimini 
geçtiğini ve gemilerin havuzlan 
ması meselesinin geniş ölçüde ıs. 
lah edildiğini söylemiştir. 

iTALYANIN 
iSTEKLERİ 

Mussolini ile Laval 
Y akmda Buluşacaklar 

Sıvastopol'da Yeni Bazı Londra, 29 (A. A.) - Mussoli-

M ·ı Z t d•ıd· ni ile Laval'in on beş gün soma 
evzı er ap e 1 1 bulusacaklan ve İtalyanın Fran. 

Berlin, 29 (A. A.) - Alman sada~ isteklerinin müzakere mcv 
orduları baş komutanlığının teb· zuu olacağı sanılıyor. 
liği: Sivastopol müstahkem mev. Duçe, Faşizmin gittikçe aza,an 
kii bölgesinde Alman ve Rumen itibarına karşı yeni bir p:ıdak • 
kıtaları ehemmiyetli hava kuv. lık vermek için Fransadan top
vctlerinin yardımile cüretli bir rak tavizleri elde etmeğe fevka. 
taarruz yaparak derinlemesine Iade taraftardır. Eğer J...aval bu 
tahkim edilmiş olan Çornayatal'ı bakımdan iş birliği yapmak i~tc. 
zorlamışlar ve hakim Saprun te- ınezse, ftalyanlann Korsikayı ve 
pelerinde çok kuvvetli tahkim e. ya Vichy'nin Iayikile müdafaa -
dilmiş olan mevzilere ayak bas.. dan aciz bulunduğu Fransanm 
mışlardır. başka toprnklarmı ele geçirmek 

Kalenin zaptı için 7 haziran • müsaadesini almaları miimkiin 
dan 28 hazirana kadar yapılan görülmektedir. 
muharebelerde 15.667 esir alın. --------. 
mış, 221 top, 462 bomba atar ele Edirneye Feyizlı 
geçirilmiş veya tahrip edilmiş, Yağmurlar Yağıyor 
2579 istihkam işgal olunmu~ ve 
112,644 mayin temizlenmiştir. 

Donetz'in doğusunda düsmanm 
zırhlı kuvvetler desteklerile Y•P

lt!lr. Devamı Sa. Z, Sü. 6 

Edirne, 29 (TAN) - Edime ve 
mülhakatına f P.yizli ya!murlar yaf
mtya b~lamışhr. Yafmurlar mısır, 
a.yçlçefl, sebze ve bostanlar için fay
dalı olacaktır, 
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Cfrarmda haU ~ddetli muharebeler cereyan etmekte olan Marsa Matruh mevk.llnl "·e Mihvrr taar ,•ıı rtnın 
istikametinı gösterir harita 

~ti;ll:f!lll~UtD 
• • • 
lngılızler 

Marsa Matruh'u 
Boşalttı 

Şimdi G eriden Yeni 
Takviye Kuvvetleri 
Gelmesi Bekleniyor -
Kızgın Kum Çölünde 
iki Taraf Müthiş Bir 
Muharebeye Tutuştu 

Marsa Matruh'ta 6,000 
lngiliz Esiri Alındı 

Berlin, 29 (A. A.) - Alman 
orduları baş komutanlığının teb. 
liği: Şimal Afrikada derin1emesi
ne istihkamlarla ve bir çok mayin 
sahalarıle müdafaa edilen Marsa 
Matruh kalesi bu sabah düşmanın 
şiddetli mukavemeti karşısında 
hücumla zaptedilmijjtir. 6,000 In 
giliz esir edilmiş 36 tank ve bir 
çok batarya tahrip edilmiştir. Bü 
yük sayıda harp malzemesi Al • 
man ve İtalyan kıtalarmın eline 
düşmii tür. 

/ngiliz resmi tebliği 
Kahire, 29 CA. A.) - Orta şark 

İngiliz umumi karargahının te:bli 
ği: Dün Marsa Matruhun cenup 
batı ve cenup doğusunda motör. 
lü ve zırhlı kuvvetler arasında 

t.W Devamı Sa. 2, Sü. 5 

r-------------, l Askeri Vaziyet J 
lngiltere lcin En 
Hayati Ceohe 

Mıs ı r Vaziyetine Rağmen lngilizlerin Atlantik 
Muharebesini Kazanmak için Her Çareye 

Baş Vurdukları Gözden Kaçmıyor 
r- Yazan: Emekli Deniz Subayı-, 

1 NECATI YAŞMUT J 
fnglltere, bu harbin bae!adığı ırün-r-

denberi ikl cephede mütemadiyen mu-ı --........ 
harebe etmektedir. Atlantik ve Afrl- ' 
ka cepheleri. 

Bu ikl ceph~delı:i muharebeler, kıs. 
men Almanyamn bu cephelere sevk 
edebildiği kuvvet ve vasıtanın mlkda
nna, kısmen de mevsim eartlarma tQ· 
bi olarak. bazan cev~eylp bazan ~id- ı 
detlenmekteydl. " ~ 

Bu sefer ise, Mihver. her türlü 
mevslm şartları rantretlnl lliğvederck, 
yalnız sevkedebildlii az:aml lı:avvctln 
derecc:ılyle mütennsip bir surette her 
iki cephede de muharebe!ere 5on hı
zını vermiş bulunuyor. Bu ikt cephe
den celen haberlerden, tncilteorenln 
Libya cephesinde olduğu cibi AtJantllı: 
cephesinde de çok sıkışmış bulundu
iu. cerelı: bo!I olarak. cerek hamule'.';ly
le batan cemi mllı:darının tnctlterede 
büyük bir endisl' uyandıracak dereceye 
·ükscldiği anJaşıhyor, 
Mareşal Rommel, Libyada tna\!Iz. I 

ordusuna son darbeyi vurmak için e
lindeki bütün ruvvet ve vesaiti kullan
mıya çaheırken, Almanyada, limanlar. Amer ikan donanmHt 1-a im. 
da ve üslerde ihtiyat ve istirahat ha· mandam Amiral KING 

6.'tlf9 Devanu Sa. 21 Sil. 3 

PASiFiK HARBi 

" 
Amerikan 
Uçakları 

...:.' 

Ort. Sarktaki İngiliz kuvvetleri baş kumar.danı genet'al Auch in. 
leck , Mıı,ın ziyareti esnasında Cenubi Afrika Başvekili mareşal 

Smuts ile bir arada 

Wake Adasına 
Ağır Bir Hava 
Akını Yaptı 

Midway'da 4 Japon 
Uçak Gemisi Battığı 

Teeyyüt Ediyor 

SUiKAST DAVASINDA 
VERiLEN KARAR 

ANKARA AGIRCEZA MAHKEMESiNiN 
DÖRT SUÇLU HA KINDA HAZIRLADIGI 
MUFASSAL KARARI NEŞREDiYORUZ 
Ankara. 29 (TAN) - Ankara r.l!ır 

ceza mahkeml'slnln, Alman Bily{\k 
Elçisi Von Papen'e karşı yapılan !Ul

kaııt maznunları Pavlof, Komilof. 
Sülevmnn ve Abdürnıhman hakkm
laki 

0

mufas.5al esbabı mucibeli kararın 
esaslı noktaları ~nlardır: 

tlAm, evvel! firari Stefan Kodt-~U
nln hakkmda maletmat vermekte ve 
şöyle dmıekted!.r: 

Kendisi 1908 sen,rlnde Panova•da 
do~uş, ltatolik mezhebindendir. ~u
goslav tebaasından olup Sloven !r· 

kmdandır. Bu şahıs Moskova konso
loshanemlzln 15/ 9/ 041 tarihli transit 
vizesiyle 24/ 91941 tarihinde Kızıl
çakmnk yollyle Türk!yeye gelmiş ve 
Suriyeye gitmesini tl'mlnen vhe te
darikini. avnl zamanda hastaltğmın 
teda\·lst m~ksadlyle ı~tanbul Yu~o~
lav baş konsolosluğunun tavassutlyle 
yurdumuzda iki ay oturmasına mQ -
saade edilmi~ 2 ay daha oturmak 
istemişse de bu mOsande verilmedi -
f;lnden hAdisnttan evvel lslahlye ta-

ll'ir.. Devanıı Sa. Z, Sü 1 

Vasington, 29 (A. A.) - Bahri 
~ Nazirlığı tebliği: Amerikan 
bomba uçaklan 27 haziran günü 
Japonlar tarafından işgal edııen 
Wake adalarına taarruz etmişıer 
dir. Havanm çok müsait olması 
ve görüş şartlarının iyiliği yürun 
den uçaklanmız büyük te~ktııer 
haıinde buradaki hava alanını ve 
muhtelif tesisleri şiddetle t"Nmba 
lamışlaıdır. Düşman uçak savor 

l1fr Devamı Sa. 2, Sü. 7 

Bu Sabah Bir 
Katil Astldı 

Hü eyin Kahya isminde bir ka 
til bu sabah saat 2,30 da Aya -
sofya meydanında asılmıştır. Hu. 
seyin Kahya, hundan üç sene ka. 
dar evvel ÇataJcada bir arazi ıh
tilfdı yüzünden üç kişiyi öldur • 
mek, beş kişiyi de yaralamak .. u. 
çu ile muhakeme altına alınm 
ve hakknda verilen idam ltaran 
Büyük Millet Meclisince de ta • 
dik edlldiği cihetle bu hüküm 
dün gece infaz edilmiştir. 



Askeri Vaziyet 
ft1Jr Baş tarafı 1 incit .! 

!inde hiç bir tı-kne bıral~tlnıadan, bü
tün mevcut denizaltı gemileri son t.

dedine k;odar Atlantik cephesine si:
rülmektedir. 

SUI AST DAVASINDA 
VERiLEN KARAR A!manya bu iki renlıede ayni :l! ı

,:<ında kazanmakta ol(tıığu muvııffakı 
·ıetlerin İnv.ilt,.re fü;tiinil,.kı tesirlerini 

da kendi odasında misafir kal;ırak İs- birbirine ekliyerek tngiltl"reye icar~ı 
tanbula avdet ederken 30/1/942 ak- vaptığı mücıııd,.1 .. v· artTk bir netk:y,. 
şamı Ömeri istasyonda teşyi ettiği ''~"l::ımak emelind,.dir. 

·ı1if" Baş tarafı 1 incide 
kiyle Suriyeye gitmiştir, Bcyanna
esincle kendisini Icn memuru ola -

ik bildirmiştil', Yugoslııvyantn İs
nbul baş konsolosluğunun şahıs ve 
azısine dair ademi malümat beyan 
ılerck meccani ~imendifer biletin -

•n başka y;ırdım edilmediği bildi -
lmcsine rağmen d:.ha geldiği sıra

yolda 70 lira gönderildiği Erzu -
m postahıınesinln cevap ifarmdan 
~}aşılmış ve •fk tahkikat sırasında 
;ıkktnda takip ka:-arı 'Verilmiştir. 

Bundan sonra mahkeme ilam'J Sü-
1yman ve Abdürrahmanın ikrarla -
na ve yapılan tahkikata göre va -
ıınm nasıl vul..-ubulduğunu sırasiyle 
• malum ııekılde anlatmaktadır. 
Maznunların birbirleriyle tanıştp 

rntsmadıkları üzerınde duran karar 
,ıyle devam etmektedir: , 

· U aznu.nlar birbirlerini 
nasıl tanımışlardı? 

(Her ne ise Sülf'ymanla Abdi.iT -
~hmanın italelerine tıöre Sfileyrnan 
tornilofu Abdü?Tahmana tanıştır -
ış. Komilof da 'Pı.vlofu Abdürrah-
ana tanrtmtş. P;;,·]o! dahi kayıp 

t!efanr Abdürrahrnam:. tanıştırmTş, 
"bdilrrahman Ömer Tokadı Stefana 
kdim ebniş ve nihayet Stefan da 
vlofu bmere tanıtıp Ömerin evine 

ı türmüştür. 
§İşte bu mretle maznunlardan Pav
f ile Kornilofun elde ettikleri Ö
er Tokııdt di~e.r maznunlar gibi, pa

lı ve istikbal vadiyle itimat ederek 
on Papen'e sufktısta 11:unettirmişler
tr Abdürrahman Sayman da Sil-
~y~anın ı:adaketinl tecrilbe lc:in bi

vcttenberl yııkartda izah edilen fiil 
rı harekc>tlerde bulunmasından sar -
lnazar, Ömer Tok.adı bu iş için te

rlk ed·p suikast suçlularını Rus
r rıa tantştırmak ve Ömer tarafın-
• n Ankarada suikr.st teşebbüsü ya
lıp akim kaldıktan sonra dahi ya

J anmcıya kadar lstanbulda müte-
dit yerlerde Edimc.kapı civarlartn

ila. Pavlofla buiuşm:ı. ve görüşmesini 
\min maksadiyle, bazen da tehlike 
ı lunup bulunmadı~t hakkında 1şa-
tler vererek m(izaheret ve mua-

1 nette bulunmuştur. Maznun Süley-
1 an ise Ömer Tokadt Ankaraya bl -
tnci gelişinde evine kabul edip mu
J faza etmesi evvel ve ahır Abdür -
1 hmanla tstanbuldak1 işler üzerinde 
1 maslarmdan başka, Ömerin Anka
t;ıya gelmezden evvel ve hldiseden 
' nra Abdürrahmana müteaddit 
ektuplar ya%8l'ak vaziyetlerden ba
rdar etmesi ve bu sureUe ittihaz 

p lecek tedbirleri temln etmek gibi 
ı ve ha~ketlerlyle bunlara yar -

~= ettiği tesblt edilmiştir. İşte ber
~ fsıl tzah edilen yol ve vasıtalarla 
r avlot ve Korn.flof taraflarmdan suça 
, .. mettfrllen ömer Tokad, 942 senesi 
• incikAnun ay1ndn Ankaraya gele -
ı< c Süleymanm bekAr odasında 4 gün 
k ldıktan sonra aldığı talimat üzerine 

ni kaybettirmek lç!n Esklşehlre 
tadar gidip ve sonra tekrar dönerek 
eaka gününe kadar otelde kalması 
ı rarl~tırtlmrşsa da Ömer Ankara -
rnn trenle hareket ettikten sonra, 
ıok seviştilderl Abdilrrahmanı gör -
ek arzuslyle tstanbula gidip Abdür
hmanI görmilj ve keyfiyeti Abdür-

. hmana anlatmış, İldncikAnun ayı
~ n son günü Ankaraya hareketle 1 
ıbat 942 güniinde Toros· oteline gi

ıı rek vakn sabahına kadar orada i
n; met ctmistir. 2! Şubat Salı günü 
ı bahı erkende:ı otelden çıkan Ömer 
ı okad ve evvelce ka~arlaı;hrıldığl 11-
ıere patlatıcı maddeyi ve Valter ta -
ı ancasJnr o tariht'! Ankarada bulu -

an ve Fahri Uçanrı eehadetine göre 
1 aka civarmda kımıtzı otomobilde 
oför mahallinde ı:örillen Korniloftan 
larak o gün sefarethaneye yaya o
rak gitmesi mutnt olan Vorı Pa -

"en'in yolu üzerinde ve Çankaya is
okametine doğru yUrümiye ba:ılamış, 

yni kaldırım ÜZM"irde ka11ılaştığt 

ı on Papen ile refııkatindeki Mada -
VlM geçmesini müteakıp geriye dö -

erek arkalartndan Von Papen:f aı
rmek niyetiyle ellr.deki mahiyeti 

ıncçhul cismi ateşlemiş, fakat her ne 
~ bept~ Von Papen'in llzerfne a

o kendisi kosup kaçması gerekli 
en bu hareketi yapamamış, bu es -
da elindeki clsim vaktinden evvel 

atlamtş, veyahut da kendi$! de Von 
oapen'i öldürmesi halinde intihara 

rar verece:ı halde infilak edici 
maddenin tesir saha!'lmı kestlreme -
riği iç.in Von Papen'in yanına daha 

yade yıtkl.ıııımıya li.lzwn görmJyerek 
erhava olup yaln11. kendisi 6lmü3 
e bu sureti• Mdlsenin Von Papen'i 
ol diz Juıpıfrndan hafifçe yarala -

'nas! ve sol kulağının işitme kabili -
~yetinin üçte birini ~ayl etmesine se-
.lep vermekle kalıp araya giren bu 
~ni dolayJsiyle bu maksada ereme-

1ıniş ve kastedilen suç tanı te§ebbüs 
derecesinde kalmıştır, 

H tldisenin iç yüzü 
Mahkeme nıımı hldlsenln mahiyet 

ave ıçyilzünn şu suretle anlatmıya de
t; am etmektedir: 

"- A'bdOrrahmanla Snt~anm 
tyakalıınmazdan evvel birbirlerine 
r:Yazdıklan mektuplar Süleymanm blr 
ı elrluhıında (havalar çok bozuldu) 

'ımlesiyle tehlikeji belirtmesi, sa
tlerfn 1fale1eri, doktor ve ehli vu
f rnporları, münderecatı Abdür -

~rahman ve SilleYJT'.anm Ömer Tokad 
ltarafından Von Papftı'e karıt sulk•ıt 
aptıacagmdan hAdlseden aylarca ev-

1. bırbfrınderı haber almak suretiy
vltkıf oldultlırrnıı. şüphe yoktur. 
leymanm Von Papen'e 6mer To
d tarafmdan suikart ,.apllaeatını 

Ankuradn ancak Bırıncikunun ayln-

zaman Ömerln a~t?Yarak söylediğini, M·hver ordusu Mı~mı girer. Filistin 
sözlerinden anladığını ve buna inan- Suriye vt> İrnk yolurı'J ac~r:ık tngilt,. 
madığına rniltedair olan müdafaastnı renin Akneniı ve orl;ı !'<arkla büliin ,.,, 
tamamen çQrOtmektedir, Bundan lııta ve münasebetini kesen;,., hunuıı 
başka Ömerin Ankaraya gelip Sü - batan gemilerinin yerlerine yl'ni g~rn1 
leymanJn evinde misafir kaldığı 14 vetistİrm'!ediği için ac;hğı. jptiıfai mail 
gün içinde temas ettiği şahitlere ha- desiz!iği hiss,.tmlve v,. c"km'v,. b:ır, 
ki.kati adiyle tanrtm&ylp (Hisa) diye lryacak olan İ;ıeiltere üstündeki ,,.si 
taı:ı.ıtması içyüıünü bildiitine bariz ri Cl')k müthıs olur. 
bir delildir, Mihver ordusu Mısır hııdudunı dı · 

Abdilrrııhman ise !ddia edildiği yarur dayanmaz Lonilrad'I Mister 
gibi Ömer Tokı:ıdm Ankaradan İstaıı- Chı.ırchill hükftmetine harbin zafer;, 
bula avdet tarihi olar 31/1/942 tari- sevk' hususunda itim~tsızlık C'!llareler ' 
hinde Ömerle İstanbulda görüştüğü belirmiye ba!'ilana, Mihver ordu!!tı !
gün Von Papen aleyhindeki suikasta nıka davanınca btı va?:iyı-tin aç kal 
vaktf olmayıp bundan birkaç ay ev- mıya başhyan İngiliz h-.lkı iistUndckı 
vel bütün esrar ve tertibatı bildıği v•krcr tesirl ne olur? Almanya'ltn ü 
ihzari tahkikat e.sn~~ında verdiği l- midi budur. Ve bu !imit!e Atlantllt 
fadeleri ve Ömerln Ankaraya gittiği- muharebesi Libya muhareb~siyle bir
ni bildiği halde, arkndaşlıırma İz - likte son şiddetine çrkıı.rılmışttr. 
mire gittiğini söylemesi ve hususiyle İngilt~enin. Libya mnharebelerinr· 
İstanbul zabtta~nıôr.ki isticvabmda takaddiim enen ;ıvlar zarfmda, Afri 
28/2/942 tarıhli beyaııattndıın ve bu ··~-'ıı biivük bir Mihver t,arnızunu n 
ifade varakasının son sahifesi niha- zarı dikkate alar~k bu taarruzu kar· 
yetinde yazıl! beyanatmdan tamamen '?vacak kuvvetlerin ikmalinde, he
t:ıhakkuk eylemek•P beraber, vaka _ sa.hını yanlı~ yürütmüş olduğu mey
dan sonra J>ile aklı b:ı~ına gelmiyerek dandadı~. İddia edildiği gibi, Mar<!ı;al 
ya.kalandı~ı tarıhe kııdar Pavlofla te- Rommelın sevk ve idare mehareti, 
masfnı devam ettirmesi Süleymanı. Libya muharebe!erlnde birinci derece. 
inşaatta bulunduğu endioıı~iyle Pav-

1 
de değil. ancak ikincl derecede bir rol 

ıorun talebi ü?.crine istanbula gelme- 0.ynamışhr. Muharebelerin ilk P.'Ünle
sJni temin için Süleymanıı iş buldu- rınde hava üstünlüğü İngillzlerdoktn 
~ndan bahl~le yazdığı mektupla nce- ve tnnk kuvveti itibariyle iki ta~af 
le İstanbuln davet etmesi müdııiaa - müsavi iken Mareşııl Rommelln çe 

vlrme ve şaşrrtma planlan hiç de :u;;ı. 
lartnı kökünde;1 baltalamıştır. Kuv -
vetli ve tahakkuk etmiş bu deliller 
karşısında maznun S{i]eytııan 8ağolun 
suçun vahametini arılıyarak AbdUr -
nhmanm yaptT~ı ı;ribi biitün hareket
lerini suikastı ve hedefini bilmiycrel: 
sırf arkada$larma yardım etmek m'\k 
sadiyle insant bir \•t.zire olarak ke -
mali ufiyetle yapttğı ve Ömerin mak 
sadını bilmeksizin !'dasında misafir 
ettiği ve arkartaşlorİnn da Hisa diye 
tanıtarak Ömer ismıni bildirmemesi 
bir maksat takip etmesinden ileri 
~elmeyip çocuklufunda memlekette 
Hisa adiyle anı1marnıdan neşet etti
ğini müdafaa eylemekte ise de bu 
müdafaaları yerinde görUlmemiştir. 

Abdürrahman Sa:vtnıınm dahi keza 
yukarıda elde edilen kati deliller 
karştsmda mı ve hareketleri bir g<ı
na kasda maknm olmadı~mn ve he
defini bilmediğine, Rusların tl'hdit ve 
şantaj! tahtı tesirinde kaldıltlna, bun
lardan aldığı p:ıralardan 1!50 lirasını 
iade ettiğine ve Süleymanm kendi
sini lkfal eylediğine vı:. Niyazi İstan
bulda iken ona yü~ vermediğini, 'Os
küp kom:o1oslult'I1lu:run aleyhindeki 
lş'arm bir esa!'a dayımmııdığtna ve 
ikran tecezzi lcabı·ı etmediği yolun -
daki müdafaaları kabul edilmemistir. 
Kornilof ve Pavlofa gelince 
Diğer mamunlardan Komilo!a ge

lince; Kornilofun, Ömer Tokadt Pav
lofia birlikte !'UC:U işletnlye azmet -
tikleri yukarıda bertrıCsil yazılı ol -
du~u üzere Slileymr.nla Abdü?Tab
manm kendilerine atfr cUri.lmde bu -
lunmalart için ortada makul ve man
tıkt bir sebep olmaması ve şahitler
den Muizle Madam Abdullah Öjeni 
ve Kirkorun şehadetlerinden Korni -
lotun Silleyrnan ve Ömerlc tant~tığı 
muhakkak iken tanımadığını söyli -
yerek inkArda ısrar etmesi ve bittah
sls vakadan biraz e\'Ve1 Sovyet sefa
rethanesine ait vlşr.e çilrUğü renkli 
tekerlekleri ktmuzı otomoilin şoför 
mahalllnde hAdise yC1lu üzerinde şo -
!qr Fahri Uçar taraf!ndan görülmesi 
ve diplomasi muafiyetinden istifade 
eden memurlardan olmadığı halde 
vakadan sonra seyr.hat için usulen 
zabıtadan seyahat vl7.esl almrya ce -
saret edemlyerek Hariciye Vek§le -
tinden tedarik ettlitl servis pasapor
tiyle Erzurum - Kımı yolundan mem 
leketine kaçmıya tef;ebbüs edip Kay
seride yakalanması, eşkAl ve husu
siyetlerinin AbdUrrahmen ve Süley
man tarafından tarir edilerek henüz 
yakalanmazdan evvel fotoçatisinden 
bakılarak teşhis edilmesi ve Madam 
Öjeninin evinde btr;.l;ttğı çocuk kar
yolasını bile almaktan vaz geçmesi 
mçu işlediğine şüphe ve tereddütten 
art ve birbirlerini tamamlıyan sağ -
lam delillerdendir. Pavlora gelince; 
keza Abdürrahman111 Pavlo!a isnatta 
bulunması için kabule şayan bir se
bep mutavasser olm:ıdığı gibi bun -
ların birbirlerini tantdtkları tütüncü 
Yusuf Atalayın şnhadetiyle sabit ol -
duktan başka, AbdUrrahmanm ifade
lerine uyıun olarak Pavlo-Oa öğle za
manı yaptıkları bir buluşmayı dük -
kAnm yanJnda Kodak fotograf ma -
kJnelerl reklAm levbast bulunan Taf
lan. lokantas onilndl? vAki olduğu 
hakkındaki beyantınrn doğruluiı.ı. 
mezİdlr lokanta aı;hlplerinlen şahit 
Ahmet Kayala1:1 Pavlof'un lokantası 
müşterilerinden olduğuna şahadet ey
lediği halde Pavlofıın mezkCır loknn
tada yemek yemedilin! söylemekte 
ısrar eylemesi ve hattı\ 18/19 Şubat 
1942 tarihinde., itıbaren hastalanıp 
konsolosbanedeki ikametd.htndan dı
şa?'! çıkmndığJDJ beyan eylemekle be
raber 1 Mart 1942 tarihinde ve bun
dan bir müddet evvel dükkıinlarm -
dan meyva aldıfmıı manav Mehmet 
Gökmen ve çıralı Enver tara!Indan 
şahadet edilmesi ve mezkur ~ahitle
rm cümlesi Pa\'lotun sapsağlam, has
tahksuı ve bastonsuz, dimdik y(lrü -
düğünü beyan ebneleri ve doktor 
raporlariyle de hareketine mlini ola
cak ve ytirüyemiyecek derecede bir 
hıstıılıfıı:ı. mevcut Cim adtğmm anla~rl
mast ve Abdtirrahmanm ifadelerin
de eşkllini tarif ettii!I gözlüklü, türk 
çe bilen genç bir J.-:>dınm şahitler 
Mehmet, Enver ve Yusuf tarafların -

v:ıffak olamamıştır. '13u planlar ancak. 
Mihver orduro hava ve tank üstüıı!ü 
ifünü elde ettikten sonrn tatbik edih 
l:ıilmi~tir. Binaenaleyh İngiltere, Lib~ 
va cephesine bu cephenin 1942 y:::zın_ 
'a alacağı ehemmiyet ile mütena.;lµ 
lerecede değer vermemiş yahut ora

rfaki kuvvetlerin hır isi b:ışannıy.ı ka 
fi releceğini zannetmiştir. 

Atlantik muharebesine gelince: Hor. 
bin başladığı gündenberi İngiltere bu 
cepheye en büyü'· ehemmiyeti ver•:ıiş 

• bu ehemmiyetle mütenasip suret
•e hatti bazan diğer cephelerin zara
rına o!ar:ık elindeki Jcıwvetleri bu sa. 
haya sürmüş ve burada muzaffer ol
mak için hiç bir fedakarlıktan çekin
memiştir. Afrika muharebelerinJn İn
giltere için nazik bir safh ;ı ya gırmiş 

bulunduğu bir sırada ve M;ısırda te
sis edilecek hava Ustünlüğüniin 8 inci 
ordunun vaziyetinde mühim dcği~ik
likler yapacağı muh:ı.kbk olduğu hal· 
de, on beş yirmi gündenberi İngiliz 
hava filolarının işga! altındaki Fran
sız limanlarını bombardıman ile meş 
gul olmalar ve sonra da binlik bir 
akınla Bremen lim,nın:ı. biivük bir t"l 
arruz tertip etmeleri, İngllterenin ha
la herşeyin ve her cephenin üstünde 
olarak Atlantik muharebesine en bii
yük ehC'l'llmlyeti verdiğini ve Mısırrn 
pahasına bi!e olsa çok şiddetlenen 
Atlantik muharebesini kazanmayı dü
şündüğünü gösterir. 

Çünkü bombardıman ed;len Timan
tar Atlantik muharebesini yapan baş, 
!ıca unsurun, Alman denizaltı gemile
rinin torpido vesair levazım!annı ye
nilediklerl limanlardır. Bremen ise 
hem Alman deniza?tı filolarına H'li 
filolar ilave iı;in c;alı$an te?glihl:ıl'ın. 
hem de denizalh gemilerinin ana silihı 
olan torpidonun imal edilılıği büyük 
fabrikalann bulundniu yerdir. 

Almanya. üç yı?danberi vurduğu her 
yumruktan sonra yine karsısında a
vakta gördüğü büyük düşmanım. son 
bir darbe ile yere vurmak için bütün 
kuvvetini toplamış, adalelerini şişırip 
germiş bir pehlivana benziyor Ete~· 
İnriltere bu son darbeyi atlatabiliı se, 
Almany11 1942 senesi lcinde hakikaten 
·ok müşkül duruma düşecektir, 

Katil fl9r Kadın idama 
Mahkum Oldu 

Ankara. 29 (TAN') - Çeııme Jı:3za 
sının Ovacık köyünde, kocası RH1vn-ıı 
öldüren Vecahet ve auc ortait Husan 
hakkındaki dava bugün İzmir ağır 
ceza mahkemesinde netlcelenm!ıt ve 
ikisinin de idamına karar verilmlıştlr 
Yalnrz Has:.:ının yaer kiicilk olduiu fciı• 
ceı:ası 30 seneye indirilmlııtır 

dan da görülmesi VI' suçun bizzat iş
lenmesi deruhte ettirilen Ömeri bir 
taraftan tammadıkhrmt lddlıı ve mü
dllfaa ederken, diğer t:ıraft::ın berha
va olan sahsın Öme: olmadığı yolun
da hadi!'<ele,ri ve vaktaları ve tahki
kat cereynnlarını sııfha safha değişti
recek şekilde muveç ve musirrane 
müdafnata.rt ı?ibi dPlil ve karanin il!' 
suçu tahakkuk Ptmlş ve bu sebeplt> 
mücerret ink~rlarrrım boş olduğu ta
mamen 11nlaşılmıştır 

Suçluların müdafaaları 
Kararda bundan !:onra suçluların 

müdafaaları üzerinde durulmakta ve 
bunıı bimıen mahkememiz Kornilofla 
Pavlofu, Ömerin önüne diişüp karar
laşttrmış oldukları Von Papen'c sui
kast icrasını ona teklif ve azmettir -
memiş para, sil~h ve patlayıcı cismi 
vermemiş olsalardT, Ömerln mevzuu 
bahis suça teşebbüs etmiye imkan 
bulamryacağl kanaatine vnrrnıştır. 
Hfldisenin icra tarz.ı vukuundan ay
larca evvel yapllan lhzarl hareketle
re göre fiilin taammüden işlendiğinin 
milnakaşa aötürür bir yer! olmııdığt 

meydanda olduğu gibi. mahiyeti gö -
zönünde tutularak suçlular hakkın
da ne kanunt ve ne de tekdir! ceza
yı azaltıcı maktıl bir sebep bulun -
madığından bir glina csbnbı muh:ıf -
feie kabul edilmemiştir, denilmekte 
ve suçlulara evvelce yazılan cezala -
rJn verildiği bildlrllm<:ktedlr 

------ ---------...... " 
Kültür Müesseselerimiz 

Her Yıl Artıyor 

1 Pirinç Vurguncusu 
Adliyeye Verildi 

BalJkpazarmda limon iskelesi cad
df'~inde 27 numarada Hristo SıvaC'!
oğlu 95 kuruştan pirinç ıııatmIŞ ve 
daha yüz kilo pirinci de ayni fiyatla 
vermeyi kabul etmiştir. Hristo nıı -
marntarı tcsbit l'dilı>n paralarla dü't
l<ana ııiden memurlara yüz kilo pl -
rinci satarken cürmümeşhut yap•t
mıştır. Hristomın dükk~nmda 650 ld
lo saklı pirine: bulunduğu da araştı·
ma neticesinde görülmU~tur. Hri«o 
Milli Korunma M;;hkemcsinc veril -
miştir. 

I
..., .... ________ .... __________ ..,.. 
KOCOK HABF.R! EO f 

·--------------------------· + SlNEMALARlN KONTROLU - Bele· 
diye encllmen kararina ra~men hıftada bir de 
Eı tenTilJth halk matineleri yapmı:van sine
malar kontrol ediliyor cezalandırılmasına ba~ 
lanılmrşttr. 

'* TOPKAP! • C:EKMF.CF: vor.u - ~Op 
kapr • Çekmece yolunun tımirlne karu veril 
mi~tir. Toııkaı•ıdan itibaren Bııkırköy yohı 
iltisakına kadar elan kurm muvakkat b;r nılld 
det için bUtUn nakil •rauularına kapatılmrııır 

+ EGLENCE YERLERINDE - F.miMnf' 
kaymakamı ile beledıyc ikıi•nt nı!ldtlrlClğ!I me 
m~rları dün han cilence yı·rlerlnde kontroller 
yapmı, ve ali.kalılara acrekli ihtarlarda hulun 
muılardır. 

Kömür Tevziatı 
Başlıyor 

(tÇiJ.f' Baş tarafı 1 incide 
teshin için senede en çok ikl ton kok 
istC'!lebilir ve en çok bu mikdar kok 
verilebilir. Ancak husu'li lk;ımetg!h· 
lar için soba adedi ne olursa olsun ve
rilecek kok mikdrırı 5 tonu geçemez. 
An~arada 2, İstanbuldıı. 3 tond"n fa,.~a 
kok könıiirü taleblerl t:ıksltlendinllr. 
Diier vilayetlerde Türkiye kömür l"a
bş ve tevzi müessesesince verileceği 
bildirilecek olan kok kömürü ve di~er 
kömürler için yukard;ıkı esrıı;lııra mü
tenazır ol:ır;ık gereken tedbirler e"l 
büyük mülkiye '-iniri tarafından &lı· 
!1ır Kaloriferler icin verilecek kömür
ler· 3 ten a~ııi!ı olmamak üzere müsavi 
taksitlere bağlanır. Kaloriferli b~· 
tarda oturanlara teshin icin kalori
ferlerden ba~ka vasıtada yakılmak İl· 
~ere kömür verilmez İkhsat Veka!e 
ti. kömlir yakanlard;ı.n lüzum görül
rJiikce stoklannrn h::ıkiki mikdarlaıınr 
'•ilrlirmelerini istiyebileeektir. 

Tallmıı.tnamC'Tlin son maddesi hanf{i 
bölıı:elerde ne cins kömür yakılacağrnr 
teı;hit etnıı-ktedir. 

V ekiltet"imiz A nkaraya 
Dönüyorlar + LI.MAN IŞ(;tLERTNE YF.MF.K - T'ev 

let limanları iılemıe9i umum mildUrlOğti tem· Zonguldak, 29 ( A, A.) - Burada 
murun birinci ~rıilnd~n itlbartn iki oin iı;: Yt hulunmakta olan Adiivf', Milll Mü
yemek verecektir. Yerli vUı sek•en ücretli 
mı.inahdcmı...-c de bedeli ıle yemek vcrilccclrclr dafaa, ?l'Hinııkalat ve İktısat Vekil -

+ BIR AMELE KAMYONDAN DUŞUJ> lcri Ereğli kömiir havzasındaki tet -
OTDU - Mclımct isminde bir ıını•le. <'ün kiklerini bitirerek Ankaraya hareket 
Topkaım!a kamyondan dılşmü1, hastaııeye kıl 
dırrrken ölmüıttir. etmişlerdir. 

Swastopol Müda· 
faasının Manası 
~ Baş tarafı l incide 

tasavvurunda idiler. Hatta bu cep 
heye 30 fırkadan fazla kuvvet 
yığmış bulunuyorlardı. Bu planın 
tatbiki için de ilk önce Kırımın 
temizlenmesi ve arkada bir çiban 
bırakılmaması icabediyordu. Bu 
maksatla Almanlar evvela Kerç 
yarımadasını temizlediler, sonra 
da Sivastopolu alınıya teşebbüs 
ettiler. Mareşal Timoçenko A! -
manların bu projesini akamete uş 
ratmak için, bir taraftan Sivasto. 
polu mümkün olduğu kadar faz_ 
la müddet müdafaa ederek bura
daki Alman kuvvetlerinin Rosto! 
cephesine gönderilmesine manı 
olmak, diğer taraftan da Harkof 
ta bir taarruza geçerek Rostoftaki 
Alman kuvvetlerini bu cepheye 
çekmek istedi. Sovyet Mareşali. 
nin bu planı kendisine pahrılıya 
mal oldu, fakat Almanların Ros.. 
tof taarruzu da suya düştü. Sivas 
topol müdafileri, kalenin müda -
faasını uzatmakla Kafkasyayı 
kurtardılar. 

Bununla beraber Sivastoyol 
müdafaasının asıl manası, Alman 
lara bu yıl Sovyetleri yenmenin 
güç olduğunu anlatmasındadır. 
Almanlar Sivastopol önünde 100 
bin kişi kaybetmişlerdir. Bu ka • 
yıplarmı kapatmak için arkadan 
mi.ıtemadiyen taze ihtiyat kuv -
vetleri getirmiye mecbur olmuş
lardır. Sivastopol düşse bile, bu 
kale Almanlara en az 150 bin ki. 
şiye mal olacaktır. Bir kale önün 
de bu kadar büyük kayıpbr ve. 
ren Alman başkomutanlığı Sov -
yet ordularını yok etmek için kat 
lanmıya mecbur olduğu büylik 
fedakarlığı hesap etmiye ve dü. 
şünmiye mecburdur. Sivastopol 
önünde 150 bin kişi kaybeden Al 
manya, Leningradı, Moskovayı, 
hatta Rostofu almak için milyon
larca kaybı göze almak zorunda
dır. Bu çetin müdafaa düşmanı 
yıldırmasa bile herhalde dü~ün • 
dürür. Sovyet başkomutanlığının 

: .~t ı AFRiKA·~CEPHESi · '." 
l:?ff" Bas tarafı 1 incidt 

şiddetli muharebeler devam et -
miştir. Muharebeler geniş bir sa 
ha üzerinde cereyan etmektedir. 
Tafsilat yoktur. 

* Kahire, 29 (A. A.) Marsa 
Matruh tahliye olunmuştur . 

Tahliyeııin sebepleri nedir? 
Londra, 29 (A.A.) - Marsa Mat· 

ruhun düştü&ü hakkındaki habı:rl!ı 
doğru ise, bu hareket, çok muhtemel 
olarak General Auchinleck'in tatb;k 
ettiği stratejinin bir kısmını teşki! et
mektedir Askeri mahfiller, bunun; el. 
de mevc~t az sayıda İngiliz zırhlı 
tümenlerinin sayıca tlstiln Rommel 
zırhlı kuvvetleri ile muh11rebeye gir· 
memek suretiyle Almanları lnıı;IJiz 
müdafaa hatlarım yarmaktan mcmct
mek Jçin kul!amlmııı bir taktik olabi
leceği mütaleasmdadır. 

$imdiye kadar Rommel'in derinli
ğine yapılmış İnglllz müdafaasına &ir
ıniye muvaffak olamadığı ve vaziyetin 
inkar elilemivecek kadar ciddi olmcısı
ne rafmen. tnımzlerln alacakları tak· 
viye k'talariy!e savaş taliini kendi ta
raflarına döndürebllecekleri sanılıvor 

Cehennemi bir çarpışma 
Kahire, 29 (A.A.) - lngilızlerin 

Mihver baskısına ıiddetle muksverrıet 
ettikleri Mısır çölündeki çarpı:sll'a, 

mcvzilerln ber saat elden e?e ııeçme
siyle istikrarsız bir şeklide devam et
mektedir. Bir taraftan topçu durmak
!ltzın faaliyet gösterirken üç günden· 
oeri de fasılalarla ıılddetli tank çar
pıfmalan yapılmaktadır. Mücadele ıon 
noktasına gelmek üzere bulunmasına 
rağmen vaziyet tebellı.ir etmeden ev· 
ve1 çarpışmanın daha devam etmeıi 
de muhtemeldir. 

Hararet derecesinin yüksekhğı çar· 
pı5malar için çok zahmetli b r darum 
meydana getirmekte ve hareketleri O· 

lagan üstü güçleştirmektedir. Feı: r
den ııün batıncaya kadar kıyı ovaları 
boyunca durmadan toplar gürlemck
tedir. Parlak bir ay ışığı altoda tank 
lar, toplar ve uçaklar gecenin ileri sa
aUerine kadar milcadeleye devam et
mekte ve pdhyan mermilerin ıııkh 
hilzmelerl çölde bir cehennem ate§İ 
yalcrnr§ bulunmaktadır. 

Sivastopolu müdafaada ısrar ~t _ Halen bugüne kadar Afrikada daba 
mesindeki hedeflerinden biri de bir eşi görülmemiş büyük zll'hlı kııv
Almanyaya Sovyet Rusyanm ko- • v~~ler birbirleri~le çarpıım.aktadı~. 
la kırılır bir ceviz olmadıg~mı ~~ide devamlı b~r. h~eket .. röze giS-

y .. . runmekte ve ııeku:ıncı lnriliz ordusu 
anlatma~ ~Isa .gerek,ır. .. kıyı boyunca reniş bir çevrede Rorr •. 

Onun ıçın SıvastoıJo~un muda. mel bHkmnın bütün ağırlıimı kar. 
faası, 1942 yaz harbının en ka • şı koymak zorundJ kalmaktadır, Çar
rakteristik ve e•1 dıl<kcil:C şayan prşma her saat şiddetini arttirmak
safhalarından birini teşkil eder. tadır 

Koordinasyon 
Kararları 

Kamyon 
Hakkındaki 

ithali 

Petrol ofis ve petrol l,ilrketlerlnde 
l!'Ürıde üç saat fazla mcsııi yaı:ırlm-.ısı"• 
mifaaacle vt>ren karamı\me de y:ınnki 
ga:retede ctkacak kararlar arasındadır 

~--~-~ı~-----

Denizciler 
qı1f!l .. WPamı 

• 
Y~rnı Mera~imle 

Kutranacak 
1 T~mmu7. "eniT.cllel' bR;vram1 yı:ı

rın !lf'hrimizde biivffk meraı:tmle te
oit edilecf"ktir. Mercıı::ime ı::aat 11 dP 
'l'nbim Cümhuriyo~ tnevdanmda bas
l:ınacaktfr. Buı-ııda bayrak c:ckmı
ınerasimi yapılırken. limandaki f{e
miler birer dakika si.İren ilç düıfök 
!'almak suretivle mer::sime iştirak e
dec-eklerdir. Birlikler T.akslm meydıı
.,Tnıfan Beşiktaşa inerek Barbarosun 
türbP.ıııi etraf'mda yt>r alacaklardır 
"Burada bi\yük Türk denizci~! Amiral 
Barbarosun hatırası yadediJecek ve 
~övlevler verilecektir. 

Denizciler bayram\ münasebetiyle 
•mat 14 de Moda koyunda deniz ya- ı 
rr,;lan, gece de Bebekte bir mehtap 
ftlemi ve fener alayt tertip edilmiş
tir. Denizciler ba:vı·ammm mtikem
mel olması için bütün hazırlıklar dün 

ao - o - .1'.l~ ---
r- DiKKAT: -· 

SADEY AGI 
ALINACAKTJR 

Blrk•ç aUndOr gazetelerde E· 
rcöll k!Smürlerl l§letme umum 
mUdürlUğU tarafırdan yukarıda· 
ki serlevha ile neşredilen bir flAn 
gtızUrnUı:e 9arpıyor. Su mUesse· 
ae iki ayda vt iki partide tesfim 
edllmek Uzerc: 80,COO kllo sade· 
yağ alaesğını bildiriyor ve bunu 
münakasaya koyuyor. 

Bu mDeueee, bu lllnı neşre· 
derken, pıyaaada yağ olmadrğınt 

ve münakasaya kimsenin l§tfrak ! 
etrnlyeceAlni elbette ki bitiyor. 
Fakat arttırma ve eksiltme ka· 
nunu onu bu yolda harekete ve 
IDzumsuz yere llln masraff yap· 
mıya mecbur edlyor, Bu kanuni 
vazifesini yaparken de tabif gO· 
llinç vaziyete dOşUyor. 

Devlet yafj alım ve satımını 

organize etmiştir. Bu işi Ticaret ' 
Ban kasına havale etmlstlr. Ser
best piyasada yağ bulmak müm· 
kün <!eğildir. Ere(jll kl!mUrlerl lş· 
letme ldareelnln muhtae olduğu 
80,000 kllo yağı da devletin ver· 
mesl ll:dmdır. O halde mUnaka· 
salar ıçmrya, llılnlır yapmıya ne 

l 
lüzum var! Bu mfsal, arttırma 
ve ekalltme kanununun bugUnl<U 
prtlar içinde hUkmU kalmadr 
ğınf anfatmrva kM! del!ll midir? 

Petrol 
Tevziatı 

Y akın~a Başhyor 
Temmuz ayı iein petrol tevziatrıııı 

pek yaktnda ba.slanacoktır. Bu aydııtı 
itibaren elektriği olmıyan her eve 
ayda ikişer litre petrol verilecektır. 
Tev:rJat kuponları ikı parçalı olacak
tır. İstiycn bir parçaslyle bir litre a
labilecektir. 

Bundan böyle mazot tevziatını da 
Bölge İaşe Müdürlü~n yapacaktır, 

Altın Fiyatları 
Dün ibr altm 3230 kuru~an, bir 

ı;rram külte 439 kuru~tan satılmıştır. 

BUGÜNKÜ PROCRAM 
7.SO Pro«rım flll.15 Fasıl 

tamam lanmıştır. 

Sayfiye Yerlerindeki 
Eczahaneler 

?.33 MMüzik (pi.) 

1 
7.45 Haberler 
8.00 Mtlzik (pi.) 

l 19.30 Habereler 
19.45 Serbet 
19.55 Şarkrlar 

1 
S.15 Evin oaatı 

12.SO Program 
1

1" Sl Ov"n hıvalatr 
12.45 Haberler 

Sehrin barı sayfiye yerlerindeki ec7:tn~1erin 13._00 Şarkılar 
kı, mev5lmlerlnde k2pnlr kalmamaları i;ın ted 18.00 Pror:ram 
birler alıntl'aku.dn. Diier tar~fıan Bureaz ,.. ıs.Ol Orkestra 
d~tı için yapılan ·tetkiklere ııöre, bu o.dıdo.kl 18.45 Fasıl heyeti 
eczanenin lrıı :rn a,..k bulundurulduğu •"ili· 19.00 Konuıma 
sılmı~tır. 

20. ı 5 Radyo cazet..-
20.45 .llıtudlı:: (pL) 
21.00 Ziraat takviıni 
21.10 Korn <'•erleri 

1

21.SO Konuşma 
21.45 Klbik mOailc 
22.30 Haberler 
22.45 Kapnme 

~ Baş tnrafı 1 incide l:Ji'j"' Baş tarafı 
tığı müteaddit mevzii taarruzlar içinde düsmamn 16 harrnzurıU 
tardedilmiş ve 15 tank tahnp geri püskhrtmüşlerdir. Bu birlik 
olunmuştur. yedi tank ve numarah erleriyle 

Merkez bölgesinde hücum kıtaları birlikte iki bomba topu batarya 
mızın barekctleri neticesinde dü!iman sı tahrip etmiş, esirler ve gani " 
9000 ölü ve 332 esir kaybetmi~ti;. 1;i1 

1 
metler almıştır. 

karşıkoyma bataryuı ve 216 ıstıhkul"ı Almanlar Cumartesi günü bir top· 
tahrip olunmuştur, çu hazırltğmdan sonrn muazzam kuv-

Bu senenin Şubat ayında ikinci Sov- vctlerle taarruza geçmişlerdir. Bir 
yet taarruz ordusu ile 32 inci ve 39 kesimde Sovyet ktlalartnı hafifçe gc
uncu Sovyet ordularının bazı lı:ısım· ri atmıya muva!fak olmuşlardır 
lan tlmen ıölünUn şimalinde Volkof Diğer kesimlerde geri püskürl.nı
un btularr üyzerinde iler?emlye ve Al- müşler ve ağır kayıplara uğratılmıŞ· 
man müdafaa cephesinde derin bir ~P lardfr • 
açmıya muvaffak olmuştur. · T? k t 

General Lindemann'tn lcumlJ'ldnıı n.urs aarruzu 
altındaki Alınan krtaları ile İspanyo 1 
ve Flaman gönüllü teşekkülleri G e 
ral Kel!er'in kumandası altmd k h 
va kuvvetlerinin mükemmel bir ./ar
dımı ile çok müşkül hava şartlan ve 
toprak &.rızaları içinde aylarca ı;Uren 
retin çarpışmalar sonunda düşman or
dularım i!k önce muvaaala yolların
dan ayrımıya sonra tedricen kuşat· 
,,uya ve nihayet bugün de l<atf olara~ 
vok etıniye muvaffak olmuşlardır. 
Düşmanın Volkof'u geçerek Lı-nııı· 

;rıdın yardımına lıtosmak için bii)'Ük 
vııutalarla hazırladığı yarma ta:ırru

m bu suretle akim kalmış ve düitr.an 
için ağır bir mağlubiyetle sona ermiş 
'ir, Şimdiye kadar tesbit edildığ 'nc 
göre düşman 32. 759 esir, 649 top, 171 
tank ve 2904 mitralyöz. bomba atan 
ıe otomatlk tabanca kaybetmiştir. Dü~ 
manm kanlı kayıpları eslr!erin sayı· 
srndan bir kaç misU fazladır. 

Radyodan Alınan Gümrük 
Resmi İndirildi 

Ankara, 29 (TAN) - Gümrük ve 
İnhisarlar VeklUeti trtrafmdan ıüm .. 
rüklere gönder.len bir tamimde ~öyle 
denilmektedir: 

Amerika ile 939 da ektedilnıiş o
lan ticaret anbşma:una bağıt listeye 
göre bu pozisyona giren eşyadan (ta
mam veya nlitamam radyo ahize ci
hazlaı1. 15mbalar ve hoparlörler)in 
vergisi 3 75 ve (radyo tc:in birleş
tirilmemiş mUtefeITik parçalar) m 
vergisj 3 88 nisbetinde indirilmiştir 
Bu sebeple yurda girecek radyo ve 
aksamından yukar1daki tarifeye göre 
vergi alınacaktır. 

Yeni Mısır Elçimiz 
Kahireye Vardı 

Kahire, 29 (A.A.) - Anado!u ;;ı 
iansınm huaust muhabiri bildi:iyo": 
Türkiyenin yeni Mı11r elçisi Numan 
Seymen Kahireye gelmiş ve istasynr. 
rls Mr:ıır hariciye nır.ırhfr prot -;l<ol 
müdür muavini ile elçilik erklıu v: 
diğer blrçik ı><ıhıslar tarafından kal· 
şılanmıştrr 

I..ondra, 29 {AA,) - Bugün dot:U 
l\"phcs.ind n elen haberler, Harkof 
do~usund:ı Kuı "k'dakl Alman bnskı
sıntn, c as hC!d('fi Rus ordusunu ÜC 
parçaya ayırmaktan ibaret olan ve 
çoktAnberi llfı.n edilen yaz taarruzu
nun ba§langıcı gibj göstermektedir. 
IIarkot doğusıındn evvelce yapıl n 
Kubyansk taarruzu da Kafkasy 1 

Merkezi Rusyadan ayı mak için Ro -
tof'un almmastm hPdef tutan bir h -
reket şekUnde görünllyordu. 

Dııh::ı şlm:ılde, Kursk basklsı, Do -
netz haV7.asınd:ı Timoçmıko kuvvet -
!erini Moskova7a dayı;nan General 
Zukoz komutasınd<ıki Rus merke.zt 
kuvvetlerinden aynmak hedefini ta• 
kip etmektedir, 

l2f!" Baş tarah 1 hıcid~. 
a~eşi ve av uçakları zayıf bır mu
ciafaa yapmışlardır. Bomba uçak 
la-rımızdan biri taarruz esn:ıscnda 
pek az hasara uğramıştır. Uçakl9 
nm1zm hepsi salimen üslerine 
ıi.<inmfü;lerdir. 

Jlfidway muharebesinde 
Pearl Harbour, 29 (AA.) - Bahri

ye nezareti Midwııy deniz muharebe• 
$İnde Japon donanmasının ufradıiı 
ağrr kayıplara dair bir liste neşret· 
mlştlr: 

Bu llsteye göre, dört tayyare geml&l, 
taşıdıkları takriben 275 tayyare il" 
beraber batırılmıştır. Bu tayyarelerİ!1 
milrettebah ö?müştür. Bundan baıkıl 
lkl a~r kruvazör. üç muhrip, aske! 
nakleden bir gemi veya ticaret vapurd 
batırılmıştır. Dördüncii bir muhıib 11 

de batırıldığı zannedilmektedir. 
Diğer cihetten iki veya ftc; ımh1t 

ite, iki ağır kruvazöre, dört aıılrer '1 le 
!iye veya ticaret rem;sıne bombala! 
ve torpiller tubet ettirilerek l:ı.asr.rt 
uiratılmıştır. Uç z1rh1tdarı birinı:l Jt. 
ralarr bilhası.a afırdır A~ır suı •t 
haun ufrayan asker nakhye vrJ' 
~earet remi!erinden bırinln b tmı• 
olması kuvvetle muhtenıeld'r. 
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Notları AB ON e 8 EDE L 
Ecnebi 

.Yolculuğun· İhtisasları ve 
..._l'Cirklye 
1400 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
750 .. 6 Ay 1500 .. 
400 

., a " 800 " 
ıso 

,. 1 " 800 " 
"dres de§lştTrmek (25) 

Muharebesi 
Yazan: M. ANTEN 

cumnrtesi günündenberi çölde bo.. 
ğucu bir sıcak ve kum fırtına• 

1• ı altında. Mısırın son müdafaa mer 
"Zi olan Mersa Matruhun beş on ki
llıcfTe garbinde kanlı bir harp cere

) !\ etmektedir. Wavell hattı ismiyle 
!lıcşhur olan İngiliz müdafaa hattı 

arsa Matrubtan cenuba doğru 70 
oınctrc :uzanmakta4ır. Rommel Mıır

a Matruhun garbinde ıo kilometre 
~ lığinde şimendifer battı üzerin
• zırMı kuvvetlerinin en mühim kıs

'lııllt toplamış, ve burada kütle halin
~, tank taarruzuna geçmi3tir. Bundan 

ka diğer bir Mıhvcr teşekkülünün 
1~ıtliz müdafaa hatlarını cenuptan aş.. 
\lan haber veriliyor. İtalyan ve Al

ıı resmi tebliğlerine göre bu kuv· 
lcr Marsa Matruh'un garbinde bir 

0ctada sahile varmı:ılardır. 

, tı:ındra kaynaklarma göre: Baş!ıca 
tıliz müdafaa mevkilerini cenuptan 
~mıiye çalışan Mihver Jcavvctleri
't lbüteharrik İngiliz kuvvetleri tara
~dan taarruz edilmiştir. Müttefik ve 
~ver kaynaklanndan gelen h'.lber
' harbin çok geniş bir sahada ce-

•)an eden bir manevra harbi olduğu 
Slni vermektedir ve bu harekatta 
taraf da ellerinde bulunan bütün 

""etleri ileri sürmüşe benziyor. İki 
fın da büyük kayıplar verdiği tah
olunmaktadır. Bu harbin netlcesı 

;;:z maH'im değlldir. Yalnız son g~ 
•rı haberlere istinaden. Marsa Mat
lı _ Kattara müdafaa hattının sağ
:ıı bir halde durduğuna hükmetmek 
aıı ediyor. 

l~i tarafın bilhassa İngilizl~rln kuv
eri hakkında sarih malli.mat yok-
. Fakat üslerinden çok uzaklaşmış 

'q ve bir aylık bir cehtten sonı a 
ıırlanmaksızın ve dinlenmeksizin 
1 bir taarruz hamlesine girişen 
llımcl kuvvetlerinin yiyecek, su ve 
tp melzcmesi temini bakımından ol. 
~ça mıişkül br vaziyette bulunI"l:ısı 
•mdır. Esas üslerine yakın ve de
r yq.la vasıtasiy!e Mısırla irtibat 
tıde bulun:ın İngiliz kuvvetleri bu 
~dan çok daha iyi vaziyettedirler. 

~llcak İngilizler Sirenaikte kaybettik-
insan ve malzemeyi yerine koy

.\: hususunda giiçlük çekeceklerdir. 
ııun için İngilizlerin Suriye ve İ
~taki 9 uncu ve 10 unca ordular-

lüzumu kadar kuvveti Mısıra çek
eri söylenmektedir. 

b;ğer cihetten İngilizlerin Mısırda 
le mikdarda ihtiyat harp malzemesi, 
~ ve tayyareleri bulunduğu zanne-
'tıektedir. Ve bilhassa süratle çok 
tdarda Amerikan hava kuvvetlerinin 
l'lıcsine intizar olunmaktadır .. 
ıriil~s:ı 3ıı bir kaç gün Mısırın ve 
ki bütün orta şarkın mukadderatını 
iıı edecek derecede mühim hadise
c intizar etmek lazımdır. Rommel 

~etleri İngilizlerin son müdafaa 
tını yarmıya ve aşmıya muvaffak 
Uğu takdirde Mısınn kurtulması 

ancak bir mucize Hizım gelec'!k· 
!ngilterenin, Amerikanm ve Sov-

'• Rusyanın, vaziyetin vahametini 
ak ettikleri için Rommel kuvvetle

önliyecek tedbir~er almadıklarını 
'tünmck akla sığmıyor. 
.._lman resmi tebliği, Marsa Matruh
ıaptedildlğini .:e 6000 esir, 36 tank 
diğer ganimetler alındığım bildır
lttedir Son drıkikaya kadar Londra
bu haber teyit edilmemekle beraber 

•11eral Auchinleck'in bu şehri boşal
&k takviye kuvvetleri alıncaya ka
r kendi tank kuvvetler.ini Ü!tün A !
~ kuvvetlerine karşı israf etmiyece-

- II -
yo!cuhıkta Milli Şefin sevgi taşap 

kalbinden başka, yaratılışm ona 
bütün cömertliğiyle verd ğj .ıihın ve 
düşünce kudretlerini tanıdık. 

Memleketin her çeşit ihtiyaç ve iş

r·--··· y a z a n : - , 
r ı 

i Reşat Şemsettin Sirer j 
: . 
: = 

lerini bir bütünlük içinde görüyor ve rek: "Ccyhun'un şiırlni okuyuncaya 
hepsıyle ayrı ayrı meşgul o!mıya, hep· kadar bakla çiçeğinin bu kadar ııüztl 
sini ı;ıyrı ayrı takibe imkan buluyordu. olabileceiini düşünmedim,, diyor. l'l· 
On bir Mart Çarşamba akşamı, An- tıınbul Üniversitesinde derslere gırnıe
karadan ayrrlm1ştık:. o günlerde An· den önce profesörlerin n,ıcrini gÖS· 
karada felsefe öğretmenlerinden· mü- teriyor, her birisi hakkında malüı,ı.:ıt 
rekkep bir komisyon, felsefe terimle- arzccliyoruz. Selçuk tarihini bir yıl ı· 
rlnin öz Türkçe kar,ıhklannı bulı11ı- c;inde neşretmeyi kendisine vaa.de~miş 
ya çahşryordu. Komisyon harcketımiz olan tarih profesörü Mükrimin Ha!.il 
günü işini bitırmişti. Yolculuğumuzun Yınanç'ın eserinin ilk formasının ne 
ikinci günü Mil!i Şef, blze: "Felsefe vakit matbaadan alınabileceğini ve 
terim!cri komisyonu bugünlerde i,ini bunu ne vakit ııörebıleceiini ı;oruyn· . 
bitirmiş olacaktı,. dedi ve kabul celi- Profesör Sadi lrmak'ı yazılaruıd.ın 
len terimlerin bir listesini yarumı.ı:a tanıdığını, Hifmi Ziya Ülken'in Cdnlı 
ahp almadığımızı sordu, Ayni gün, neı;riyat faaliyetine vakıf oldusunu, 
daha evvelki bir tcftit seyabatında ku- bunların n,ıcrini çevirirken ıöylü
rulmasını emrettiği talebe pansıyon- yor. 
tarının ne halde bulunduk!arını ;;ör- * * 
mek için Afyona indi. Afyondan sonra Milli Şefin yabancı profesörlerle 
Denizliye uğradık. Afyonda olduğu gi- konuşurken yanında bu!unup da 
bi, Denizli lisesinde de son sınıtla•m gurur duymamak imkansızdır. (İs· 
fizik. kimya, matematik ve yabaııcı tanbul Üniversitesini teftiş ederk"!:ı 
d~l .dersl~rin.de talebeye sınıflarının Türkçeyi henüz iyi öğrenememiş ol:ı::ı. 
bılgı sevıyesıne ~,e. programına nygu'l Fransız, İngiliz ve Alman profesö~le
sualler soran ~.h Sef, ~lr kaç saat ; riyle kendi clilleriyle konuştu ve ken-
sonra, Nazlllı bez fabrıkasmda da 1 d" dili ı 1 · hl 1 · · . . . . ı er y e ıza ar verme enne mu-
muhtelıf mevsımlerde ışçı sayısında ı d . R · · · f .. , k 

·· ül d 1 1 1 .. 1 k . . I saa e eth eısımJz, pro esorlcr.e o. 
gor en. a ga aruı:a ar~ on_eme ı~m nuşurken .ben de şunları düşünüyor 
ne tedbırler alındıgmı ıncelıyor ve ış- d p f ·· B h K 1 ·ı 
leyen iğ!erin sayısı, fabrikanın bugün· um: r? esor osc ve ess er ' e 

k .. dı h kkı da · ı Duqucnoıs. Rosentalcr, Prust ve Dus. u ran ınanı a n verı en ma- . . . 
lCi t · .. . b" ""dd cıo; hızmctınde bulundukları memte-ma ı aynı muessesenın ır mu et . . . d dı. 

! . · 1 k h d b 
1 

ketı sulh ıçın e yaşatan, herkese say evve ıne aıt o ara atırın a u un- • . 
d d • k 1 1 k di ran, dostlugunu arattıran ve ilerleten 

ur ugu ra am ar a mu ayese e yor. da k dll · ı d b k da 
d N "ili f b 'k f b "k • ve şu an en erıy e e u a r u, azı a rı asının ve a rı .ı e., · Al F k 

f d ki · · 1 · . tk'k t f temız .manca ve ransızca onu'jan 
r~ .uı a ışçı ev er~ın t_e 1 ve . e - Devlet Re!sinin bundan yirmi sekiz 
tişındcn sonra İznure gıdcn trenınde 1 ·· .. ·· ·· d b" k h f . .. .. yı once omrunun sa ece ır aç a · 
saatlerce Gedız ve buyuk Mcnder<$ t A.l d • · ld • 

asını manya a geçırmış o ugu~u 
ovalarında bataklıkların kurutulması b b"l' 1 ? A · ..... 1 ..,. aca a ı ıyor ar mı ynı sur ... e .-ran 
ve kanallar açılması yolunda hazırla- a konu ula b" uhit · · d . . . sızc ş n ır m ıçın e ge-
nan proJelcri tetkık ettı ve yapılan g··nı ·nı· d yi n·· ··k · ı kk d .. b 1 .•. çen u erı n e ne geçen uyu 
ış er ha ın a mute assıs arın veıdıgı H t 1 b' k b ft ·· b " . . arp en cvve ır aç a a suren ır 
ızahları dınledı. Bundan sonra da Ay. F h ti' 1 T .. k' b 
dı . 1. • 1 • t . ransa ııeya a y e ur ıye aş mu-

ndaki yarım saat ık eg.eşmcsı; ncır hh 1 k L 'd · d .•. • . .. ra asr o ara ausane a geçır ıgı 
agaç.larının dondan ne nısbette mute- 1 d ib t b 1 d • b . . ay ar an arc u un ugunu aca a 
essır olduklarını anlaması ve Zıraat d 1 dır? ı ·ı· kim 
V -Li.let" · ·r .1 • . • k . uymuş ar mı ngı.ız ya pro-

""" ının çı çı er ıc;ın açtıgı redı- f .. .. L d k d" · ı tn ·ı· 
· d 1 da" ldı - tkik e~oru egg e en ısıy e gı ı.zcc 

nın e nası gı gıru te etmesı k M·ıı· ş f' h · · · k • {! 1 · t' onuşan ı ı c ın angı yaştan son-
ıçın a ge ffil§*l, ra ve ne kadar zamanda bu İngilizceyi * öğrendiğini. bilseydi kimbilir ne der-
Ü ç gün sonra İzmir Erkek Sanat di? 

Okulunu teftiş ediyordu. Ma
rangozculuk atelyesinde bir dökme 
kalıbı hazırhyan bir çocuk vardı. O 
nerede? Diye sordu ve çocuğu he.:ııerı 
buldu, Çocuk, kalıbı UerletrıUşti. İi"'.ö
nü. bu çocuğu sonbaharda kalıba yeni 
başlarkan görmüştü. Soı:baharda..ı bu 
yana geçen müddet içinde dünya yJıı
gını ortasında memleketini bir sulh 
adası halinde tutan, maddesiyle ve 
manasiyle Türk milletinin inşası ham
!csini devam ettiren insan, büyült ve 
küçük işleri arasında İzmir Sanat O 
kulunda dökme kalıbı yapan çocuğa ve 
onun işine de zihninde ve hifızasıııda 
yer ayırabiliyordu. Onu birkaç gi.iıı 
sonra da bir tahkim yerinde, huzuruna 
toplanan ordu, kolordu, tümen ve tu
gay komutanlarına. topçu subaylarına 
ordumuzda yeni kullaııılmıya basla
narı bir topun vasıflarını anlatırken 

* * 

gördük. 
Reisimiz, mem?eketin sessiz ve gös 

terişsiz fakat iyi çalışan çocuklarından 
çoğunu görüyor ve taıuyor, ne yap
tıklarım ve yaptıklarının değerini 
kendilerinin haberi olmadan biliyor, 
onlan sevgiyle takip ediyor. 

Yol arkadaşımız mebus Nafi Kan· 
su'ya tıp okuyan ve Ülkü'dc güzel 
şiirleri çıkan oğlu Ceyhun'un tıp talı
si!i ile sanat i~tiyakınr nasıl uzl:ış
tırdığJnı soruyor. Onun bakla çl;eği 
için yazdığı şiiri bc:ğencliğini söyliye-

ses tonuna ve jestlerin yardım1na 
muhtaç olmadan taşıdığı fikir

lerin kuvvetiyle tesir yapan ve irti
calle söylenmiş güzel bir Türkc;e nu
tuk dinlemeyi çocukluğumdanberi öz
ledim. Bu arzum geçen Martın 0,1 ye 
di5inde tzmirde gercekleşti. İnönü, 
Kü!tür Park'da, mikrofonun karşısı
na geçtiği zaman, önceden hazırladriı 
bir metni okuyacak sanmıştım. Fakat 
elinde böyle bir metin yoktu. tzmir
den ayrıldıktan sonra uğradığımız her 
yerde, !stanbulda ve Ankarada, o gün· 
lerin en mühim aktüalitesi olarak 
Milli Şefin İzmir nutkunun kuvvet ve 
güze!Uğinden bahsedildiğini duyuyor· 
duk. 

* * Milli Sefin insana hayret veren 
zihin kuvvetlerinin meyd.ıua 

gelişinde ve onun bir mütefekkir olu
şunda esaslı ami} elbette yaratıiıfftıl
dnki başkahk ve üstünlüktür. Falı:at 
geniş bir kültüre sahip olmasını o heı 
şeyden önce daima bilgisini arttırmak, 
derinleştirip genişletmek hususundaki 
iştiyakına ve şahsiyetinin esaslı un 
surlarından birini teşkil eden çalış
kanlığına borçludur. B ir mevzu üre
rinde yorulunca dinlenmek için başka 
bir iş üzerinde çalışmaya başlıyor, 
Bunda da yorulunca, bıraktığı yeden 
ba,ıamak iizcre eski mevzua geçiyor. 

Ba suretlt bir iş. diğ~ tein yMgun· 
luğunu gideren bir dinlenme cıluvor. 

Saal!erce okulları ge7crek. taleben.in 
bilgi seviyelerini yokladıktıın ve öğ· 
retmenlere direktifler verdikten sonr;ı 
ayni kuvvC"t ve tazelikle Türkiyede ku. 
rulacak elektrik santralleri proj~sinı 
incelediğini, bir askeri teftişten sonra 
da mebus Galip Bahtiyar'ı, m9arlf 
müfettişi Hikmet Türk'ü ve beni -ki 
üçümü:r; de cık! felsc:fe öğretmen!erı
ylz- yeni hazırlanan ve iki gUn uvvt-1 
eline geçen felsefe terimleri üzerinde 
imtihan. tenkit ve irşa~ ettiğini görü
yorduk! 

Yine bu seyahat esnasrnda 'ftııeisimi
zln Devlet ve Millet işlerine hasrettiği 
çalıoma zamanları arasındaki dinlen
me fasıla!arıru, elektrik dinamolan ü. 
zerindeki vukufunu genişletmek veya 
en çok iki ayda bitirmek üzere dünva 
edebiyatının şaheserlerinden birini o
kumak gibi çalışmalara ayırdığım d;ı 
öğreniyorduk. 

* * Milli Şef, bayat ve insanlık hak-
kında acaba ne düşünüyordu:? 

Kendi kendime sorduğum bu sualin 
cevabını da İstanbul Uııivc:rsite.;inin 
teşrih salonunu gezip çıktığımız za
man aldım. Trp talebesi, insan ceset
leri üzerinde çalışıyor, kesip blçi)·or
lardı. Cesetleri seyretmek insana mad
desinin likıbetini gösteriyor, nefse 
düşkün!üğün, hodbinliğin, maddi ıhU 
raslarm boşluğunu ve zavalhhğmı a'l· 
latıyor, ruhu temizliyor ve yüksdti
yordu. Tesrih salonunu tcrkederken 
nice yüz yılların arkasından görüle· 
cek ve nice yiiz yıllar sonrasının iusan
lan tarafından anılacak o!an ın,,a."'I 
şöyle dedi: "Kabil olsaydı da bütün 
insanlar bir kere bu teşrih salonund~n 
geçidlebilseler ve bu salonun lns·ma 
verebileceği dersi alsalardı,,, 

* * on dokuz günlük seyahat bize Mil-
li Şefin nazarının mil~et hw:ı

tının ve Devlet işlcriQin her noktası
na nasıl nÜfuz ettlfln.i ve onun na
sıJ her işi tefcrrüatrna kadar bil
diğini, bütün işler ve kuvvetler ara
sında nasıl bir S.benk, yardımlaşnıa 
ve dayanışma kurmaya çalıştrfırıı 
gösterdi. Bununla beraber maarif iş
~erini, gençliğin yetiştirilmesi yolıın
daki çalrşmalarr hususi bir önemle 
tetkik ve teftiş edlşlne şahit cılduk. 
Seyahatimiz sonuna yaklaşırken aöy-
1cdiğf şu sözler daima hatırımızda ka
lacaktır: 

"Bugünkü dünya durumu seb<!biyle 
her alanda bir çok işlerimizi beklC't
mek zorunda kalıyoruz. Fakat maarif 
işlerinde vakit kaybedemem. Ad'im 
yetiştirme işine ara veremem. Kıybc.. 
dilecek zamanı yerine koyamayız. 
Yarın, öteki işlerin yapı!ması için Jm. 
kan doğunca elemanlarım da h:uır 
olmalıdır. Bu sebeple bu harp dcvr::
sinde maarlf işlerim.izi önemle takip 
ediyorum.,, 

* * A nkaraya dönüşte, trenden inip e-
ve gfrerken sayabatın kısa blr 

blançosunu yaptım: Ciimhurreiainin 
her hareketinden ve sözünden ömriim 
oldukca hitırhyacağım dersler ıılmt$
trk. Bu yaşımızda o bize mürebbılik 
etmişti. Bunları düşünürken hcm"n 
hatJrt,1dım ki, onun zaten esas vasfr 
budur. O da büyiik se!efi kah!"aman 
Atatürk gibi bir milleti yetiştirmiye 
çalışmıyor mu? 

RAŞlT RIZA TiYATROSU 
HA Lf DE PiŞKiN Beraber 

Harbiyede BelvO. bahçesinde 21,30 da 
BENi 0 PÜNÜZ 
Komedi 3 Perde 

l ve Marsa Matrubun ııarkındaki 
~at ve bataklık gerisinde bir müda
ta cephesi kuracağı tahmin olunmak
dır. Bu mümkün olduğu takdirde 
tıı talifnin değişeceği ümit ediliy"r. 

1tııan tebliğinde Mıı.rsa Matnıbta yal 
~. 6 bin esir almdığmın bildirilmesi 

Yazan: FRA.NÇ1S DE CR01SSET Çeviren: UL UNAY 

"!llldranın bu tahminini teyit eder 
ahiyettcı!ir. 

Ce~hesinde 
~lrnan!ar Mısır yolu ile orta şarka 
~ !!asra körfezine doğra uzanmak 
!\ l:>Uytik gayretler sarf ederlerken bu 
tekata müvazi olarak :ıark cephcsi
ıı muhtelif kesimlerinde de taarrÜz
·a ~eçmlşlerdir. Almanlar bir aydan 
i mi5li görülmemiş bir kahraman-
la çok üstün kuvvetlere karşı ko

Sivastopol müdafi!erinin mukave. 

• • 
HiND DIYARINDA 

Her şeyi din! olan bir memlekette 
"mimarlık., bir kanaat demektir. 

Hollicott'un dediği "Hindistan pro
testanlığı beliti ahlaki sahada bir te~ 
rakki kaydedebılir, fakat güzellik ba
kfrntndan en korkunç bir inhitat gös
terir, 

.Kar~ Karış .. 
Tefrika N o. 29 

düşünsem, hatırıma bu nakı~ar gel- Bu sükQnet Jçindf' beni rahatsız e
miyor; kokladtğun bahçe kokulariyle den bir nokta var: Geveze Amerika-
gördüğüm bahceleri hatırltyorum: lılar .• 

Hepsi aç ıözlü oldukları kadar da 
aldatflmaktan korktukla.n için İranh 
mızmız hahctlarla halı ve süzük Çin
lilerle fildişi biblolar pazarlık ediyor
lar. 

'"\ 

L ŞEHiR.DEN RÖPORTAJLAR 1 ______________ ../ 
Yeniden Evlenen 
60- 70 lik Çiftler 

Şapı 

Olur 

Kaynatsan 

mu Şeker? 
Yazan: ULUNlıY 

lesin Bir de 
Medeni Nikah Muamelesi Yaptıran 
Eski Evliler. Günden Güne Çoğalıyor 

Elli Almak Metre Bez 

Etli ya,mı idrak etmi~ otmas1 do· 
layısiyle aanatında mütekamil 

olması Iirım selen bir dolandınc1, 
bir bakkah on lirıı kaf~e koyduğu i
çin yakalanmış, adliyeye verilmiş; sor 
ıu eı;nasrnda: 

Yere batan cami- ler. Yani yen.i baş
inin öniınde ,- Yazan: - , tan niklh ltıydır-

bir kalabahk var. , 1 mışlar! Evlenme ye-
Kadın kalabalığı, . SA 1 D K ES LE R 1 ni deııU. ama, mu-

- Ben, demiş, cvve!cede ~olandt· 
net idim. On senr-dir tövbekar oldum. 
Pakat geçim zorlaştığı için tekrar es• 
ki 11nıtıma baıslad1m. Ve ilk hamlede 
on bir kişiyi dolandırıp bir kaç para 
elde ettim .•. 

- Mevliid veye va· __ amele yeni. Mec-
az olııcak. diye dü- buren e!li metreyi 
şündüm. Cami önünde insan niye.10.p ver~k. . . . . 
lanrr? Cemaat fazla gelmiş ve so..-.:1g:ı Bır şey daha nazan dıkka~ımızı cet. 
taşmış Yürüdüm, gcçlim. Fakat dô- betti. 50 metre bez almak. !çın. şlmdıy~ 
nüşte ~yni kalabalığı biraz dara :ırtnnş kadar nikahsız oturan çıftlerın beps.ı 
e " rünce merakla sokuldum ve öğr.:-n- ni'klhlarınr yaptrrmııya baıiladılar. 
d~m ki bez kuponu dağıtıyor!armış. Sadi Altav, bir müıacaatçıycı cevap 

Bir kadın elindeki kuponlan uza- veriyor: . . 
tıyor: 

- Bunlar ancak Sarıyerdeki ında· 
:r;ada geçer~iş, diyor. ben Cağaloğlun
dan ta oraya kadar eldebilir miyim? 

- İnsaf edin hanımefendi. Günde 
14 bin kişiye bez veriyoruz. Bu 1·1 
bin kişinin bezini almak için mağaza
larımıza en azdan günde 4 bin klol 
müracaat ed1yor. Ve bu dört bin ki~ı Değiştirin bunları. 

Memur kuponlan eviriyor, çeviri- topu topu 43 mağa:r;ada toplanıyor. 
Memurlarımızın bu kadar meşgul za
manında nüfus teı:kerenizdeki i~ır-:ti 
ofordla silip de tekrar ve hakkınız
dan fazla olarak basma almıya kalk
manız doğru bir hareket midir? Srın· 
ra da zabıtaya haber verecekler, hak
kımda muamele yapacaklar diye tell$ 
ediyorsunuz Ne yapsalar, memurları.. 
rruz sizin bu hareketinize gö:r; mü yum.. 
saludı l 

yor: 
- Dcğjştiremeyl:ı:, diyor, bir ~ere 

bunları biz size vermedik. Suıı.ra 
bunlar burada değil, Sarıyerde veril
miş, ve oradaki mağa:r;ada geçer, baş. 
ka yerde geçmez. 

- Hayır, Sarıyerde değil, Cağaloğ. 
lunda eve bırakıldı bu kupon!ar. 

- Olmaz öyle §eY. 
- Olmuş işte .. 
- Biz bir şey yapamayız bnyan. 

SJz Kmacıyan barona gidin. Orada 
Sadi Altav var. Bızim şefimizdir. Onu 
görün. Ancak o halleder işinizi. 
Kadın lahavle der gibi başını sal

lıyor ve söylene söylene Kmacıy1n 
hanına doğru yola koyuluyor. Ben de 
peşindeyim. Baka!ım bu işin sonu ne 
olacak? 

* * Günlerden Cumartesi. Saat 12,30 
Kınacıyan hanında Siimerbank 

fabrikalan İstanbul mağazaları utış 
:ıefi SadJ Altavm odasındayım. 

Oda bir dakika boş kalmıyor. Be
nimle beraber giden kadın e?indeki 
kuponları uzatarak Yerebatan camiin
de söylecliklerini tckrarhyor. 

Müracaat edenleri ifrat derecede bi.r 
nezaketle karşılayan, en aykırı mü
racaatlar karşısmda bile sükı1netini 
muhafazaya muvaffak olan Sadi Al
tavın hiddetlenmek denilen sin:r h3-
disesini bilmediğini sanıyorum. İn
sanı küp!ere bindirmiye çoktan yete
cek vakaları bir şey olmamış ı:ibi din.. 
Uyor. Bu kadını da d:nledi: 

- Bayan, dedi, bu elinizdeki kar
neler Sarıyerdeki evlere dağıt!lmış 
karnelerdir. Bunları dağıtan mem\J'U
muzu Pazartesi iünü çağıracağız, b~ 
kuponları kime verdiği defterinde ya
zılıdır, tetkik edeceğiz. siz Çarşamba 
günü gelln, onları nereden. nasıl :ı~
dığınız o zaman anlaşılmı3 buluna
caktır. 
Kadın bozuluyor: 
- Ben diyor, memura bir za<'al' 

gelmesini· istemem. Bunlar bırakı.ldı
ğı zaman ben evde yoktum. lhtimalki 
oğlum nüfus tezkerelerini Sanyerde
ki teyzesinin evine götürdü, kupoal::.rı 
oradan aldı. 

- Belki de bizim memurumu.ı: sı
zin oğ?unuzun arkad:ı.ş1ydı, bu netice
yi düşünm-eden elinizdeki kııp.onlarr 
oğlunuza verdi. Hele bakalım, bir tet. 
kik edelim de ... 

Bu kadını ptcvantoryomdan çrkmııı 
bir öğretmen, öiretmeni iki amele, a.. 
mdeyi bir Ermeni bayan, onu bır 
tahsildar, tahsildarı bir polis. polisi 
bir bayi takip etti. Sadi Altav bunl.ırm 
hepsine söz yetiştiriyor, mütemadiyen 
işliyen telefona cevap veriyor, bu ara· 
da mağaza!arın muamelelerine de ba· 
kiyor. bana da ikide birde: 

Oturan iki kişiden diğeri ark:ıdaşına: 
- Bu kupon tevziatı usulü iyi cıl

du, diyor, sahtekarlıkları da mcydıına 
çıkarıyor. Sonra şu netireye de va!'
tnış bulunuyoruz ki. İstanbu!da nor
mal zamana nisbetle bir niifus keıa· 
feti vardır. Biz İstanbulun 800 bin ııü 
fusu var sanıyorduk. Halbuki bugüne 
kadar 508 bin kişili.k kupon dağıttık, 
bundan evvel de 200 bin kişiye nüfus 
tezkerC!lerine yapııtırılan kuponlarla 
tevziat yapmıştık. Daha evvelki tev.:i 
atımız da şöyle böyle 100 bin kitiY1 bu 
luyordu. Hı1lbuki henüz kupon tevzı
atr yapmadıfımız d 'lha 3 - 4 yüz Mn 
kişi o!duğunu tahmin ediyoruz. Go:çen 
Eyl{ildenberi tevz".at yapıyoruz. Umu 
:voruz ki bu Eylülde tevzlatın aonuııu 
alır ve yeni tcvziata başlanz. 

- Herkes hakkını alabiliyor mu 
bari? 

- Alıyor Zaten kupon verilmemiş 
kimse kalmama5ma ça!ışıyonız. Ka
dıköy, Bakırköy. Arnavutköy, Y~ş:l
köy, Sarıyer, Kasımpaşa, Em!nönü. 
l{üçükpazar, Büyükderc kaza ve na
hiyelerinde tevziat bittl. Buna rağ. 
men nr:ılarda h.,ftımm muıvven gUn
lerindc yine memurlar gönderecek, 
kupon :-1mR•Tmıl~r var!!<ı kuponlar•nı 

almalanm temin edeceğiz. 

* * Saat bir buçuk olmuştu. Hal! mü-
racaat edenlerin ardı arası lre· 

silmemişti. D'kkat ettim; bir saat 
zarfında bir tek haklı müracaat ol. 
mamıııtı. Müracaat edenler ya nüfus 
teskeresinde sahtekarlık yapanlar, yr. 
muhtelif vesilı"lerle 20 metre bez ::.!
dığı halde halS bez isteyenler, y!J 
gününde maiazaya ~idip hakkım al 
mamış olanlar, ya elinde her ne sebep
! e ise nüfus teskeresi bulunmıyanlaı. 
!ıülasa mutlak surette haksız o!dukl:ı.ıı 
'ıatde hak iddia edenlerdi, 

İzin alıp odadan çıkarken Sadi Al· 
tav: 

- Görüşemedik, dedi. biraz daha is 
tlrahat buYUrsaydınız, ıörüşürdük. 
'Jelki aralık buluruz .. 

Güldüm: 
- Ben, dedim. öğrenmek isted•k

lerimi, olanı biteni seyrederek ve söy 
lenilenleri din!iyerek öirendim. Bır 
1\a«ka zaman görüşürüz. 

- Affedersiniz, diye itiıarlarda bu· =:m::::::r:a:ı:ıııı:z:-a:ııc:m.::::_ı::ızı __ mm_ 

lunuyordu. .. ISTANBUL ASLiYE s üııcfl JitJKtJJC 
HAKJMLIGJNDEN: 941/8H 

* * o dada, yine Yerli Mallar Pazar· 
lannın şeflerinden olduğunu 

tahmin ettiğim iki kişi daha oturuyo ... 
tar ve konuşuyorlar. Kulak mi<JafırJ 
oluyorum. Biri: 

Aııfth Ataı tuafından Hcrelcde Hercke fab 
rit .. ında müdüre m~hıuı kötktt mukim Ha· 
!it Seni aleyhine mılıkeme,ıin 941/899 ııu· 
maralı donasiyle a~ılın mumıileyn Halit Se
ninin 1336 &tne•İ haziran aıırnttı 15 nçi ıünil 
htııhula citmi• ve rnukClr ı•··•h:c ıı;ıl dol&· 
J'ı&iyle bllhu-. :Pendik ve dvarın1a kıtal tll 
ru,ıor vulıua ıcln:ıiı olm111.,d.ın ha:vat •ııe me 
murnd.an bir haber alınamımurnJan &iYİP· 
lifine karar nrllmeal talep edilmlı olmakla 
icra kılınan muııakcınedc lstiını lulrna:ı 11tlrit• 
lerin beyanatına nazaran ılaY1 edilen Hılldin 
hayat va mematrndan 21 ..... Jıabnl o;r 1111 
Wmat alın•madıfı cihetle '-•nana mcdenlnln 
12 nci maddui ikinci htrur muciltince l!tyıp 
lifi 14dil olunan munuilc)'h Halit halıluııd• 
ma!Oman olan kimseledn bir sene nrlındo 
malCımulırrnı mıbkemc)'e ltildireıelerl JON· 
muna ve bu müddetin blrlnd alln tarilıfoden 
itibaren bir ıenc nlarak t;a,tn cdilrneaine ve 
bu n:ıüddetin llrlzası11dan ıoııra da tahldhtt 

DoJandırıctlar. csirnımrı en sevlmll
leridir. Çünkii "zenaat'' nammr ver· 
dikleri faaliyetlerinin. kandırmak kuv. 
vetı, zeki, tath dil gü!cr yüz gibi bir 
takım lüzıımlu &letleri vardır; bu tti
barla bir arahk "dinlenmek.. iızt"re 
haJ)lshanede bulunan destcbasrla.:-d1n 
ba:nları bunlardan istifade ederek ga-
1etelerde uydurma hatıralarını ne1n~
mek ıuretiyle aanat!arına birer fasıl 
d:ıha ilave etmiye muvaffak olmı:~

lardı. 
Yol kesen haydudun soygunculuğu 

bir cürct ve cesaret meselesidir, Hır
~tzxnki gaftettC!Tt istlfadedir, Dolandt
rıcınınki ise bfr ustalıktır, Iendbaz
tıktır. 

Meseli yukarda clll yasın<'laki do. 
landırrcı, sorııuya verdiği bir kaç kc. 
Ume?ik cevaba bir cok nükteler sığ
drrrnıştır. Bunu tcfs!r cd~cek olurs::ık 
•..,ıandırrcının bu cümle ile yen;den 
•nayl akıntmna ağınr attığı gör:.ilü!'. 
'<urnaz adam şöyte söylüyor: 

- Ben evvı-lce de dolarıdrrıcıvdım 
(yani zeki olduğum lçin elime dii~eo 
lcazlan miikemmel yolardrm) So-ıra 
tövbekir oldum (yine cc-vh!'T!I ::d1m
mııs ki satııh yoluna Rvd~+ etmiş) P.:ı. 
kat geçim zorlaştı (kabah:tt ondıı de· 
ğil; geçim zorluğunda ... ) Eski ><ana
tıma başladtm (bununla doıandırıcılı
"'·n ı'lııı b~•havah bir san:ıt oldııi.:ı aıı
ıa,ıhyor; bir esnaf tezkeresi eksil:). 
11k hamlcd• ",, bir kişi dnlandırıp bir 
kaç para elde ettim.. (Dolandmcrnın 
ustalıima mı şaşahm, yoksa ilk ham· 
leme on biri bini~ ın:ıntara bas1n c
n:.tvi bolluğuna mı?) 

Bu ifadeden sonra bu adamın t~ka· 
sını takdir cd~n biri çıkabilir, y<Uıut 
bir kere tövbcklr olanın bir dAh.t nro
damet getirmemesine bir sebeı:: ta· 
savvur cdilc:miytccği için onu salalıa 
ıfavet eden bir hayır sah'bi bulutı'ihi
lir; eski 5anatmm bazı vakalarını d:n
lemiye istek gösterenler de vardır. 
Hele i!k hamlede acııba on bir kışiy.l 
nasıl ve nerede dolandırmrııtır? B·.ını. 
sını ben bile merak ediyorum. 

Tövbeyi bozar bozmaz on bir ki~l
vi k;ıfcse ııokan bir hinoğlu durup du. 
nırken tefahür edeceğim diye a.;:,rul
mıyan cürümleri de itirafa kalkar mı? 
Bütüu bunlar sanatmm sırrım teşkil 
eden vurguncı1luk mahsulünün kuvv:t
li tohumları demektir 

"İkinci Mahmut. dolandırıcrlarrn 
nası! adıuıı dolandırdıklarını anlar:ı.~k 
istemiıı. Emretmiş. memleketin en kur. 
naz dolandırıcısını huzuruna ıetırm;}o 
!er. İkisi yalnız kaldıkları zaman İ· 
kinci Mıhmut sormuş: 

- Sen dohndrrıcı mısın? 
- Evet efendimiz .. 
- Beni dolandır bakayım. 
- Şimdi mümkün değil efendim. 
- Neden? 
- Siyenizde memlekette o kadar 1-
~yiş mükemmel ki, bizim gibi ıcıılla
·ınızrn sanatlarını yapmalarına artık 
imkm kalmadı. Mai~et dar!ığı b.mde-

izi bütün aletlerimi reh:ne koynııva 
"'lecbur eyledi. Yüz liram olsa onla,rı 
rehinden kurtarır, huzurunuzda lıfü1e
-imi gösteririm. 
Padişah hemen dolandıncı:va y{lı: 

llra vermiş: 
- Git lJetleri rehinden kurtar, yine 

~abuk buraya gct. 
Dolandırıcı yer öpmüş. saraydan 

ı;1kmı;ı ..• Saatler geçmiş. Gelen giden 
yok. 

İkinci Mahmut Mueahfül Salt efen• 
diye : 

- Canrm, demlı. Bu herif bent do
•ıındırma.lıc için l!etlerimi rehinden 
kurtarayım dlye benden yiiz Ura aldı 
rtitti. Hll! selmedi." Acaba tıeı·cdc 
kaldı? .. 

Sait Efendi: 
- Efendimizi Demls. Artık llete 

iacet kaldı mı ya? 

KAYIP: Italyıyı ıevkedilen tHc balıklı· 
ra alt htanbul Tlcır•t Odaaıaın 1245 ••>" 
... 26.4.94:1 tarihli mcnş~ tehıdetnamesl poı 
ta ile ırlindenlirlcen yclıla uyi eldufuıı4aıı 
yenisini tıkaraufımdan eelrl•inln 1-ılı':ceııl ol· 
mıdıfı ilin olunur. Bahkpaıar Balıkhane ıo
k•f• No. 25 de ı\Ll TANSEVER 

- Öyle vskalar oluyor ki, diynr, 
hayret etmemek mümkün değil. Ge· 
çen &"tin yetmişlik bir adam ieldl. E
linde bir ev!cnme kSiıdı ve bir fotida. 
Elli metre bez istiyor. Karısının re&· 
mine baktık, nüfusunu tetkik ettik, tanı 
altını' yaşında. Bu iki ihtiyarın 1z1.i 
vacınr hayretle tetkik ederken öiren
dik lci bunlar 35 yıllık kan koca imi:j· 
ler. 50 metre bez almak için 1marn 
nikahını medcnt ııik!ha tahvil etm.iş-

dev.ıım olunma$JnJ karor ve.llnıi4 ol-iufunı!rr KAYIP: ~24 numralı bisiklttlmln numcra• 
ınaldmatı olanların mabkeme,, bilriırme!c unı dütiııUp kaybettiğimden ve J'tııiılııl alı· 
cımnrıuta lrcyfl:ret Taa ıu• ·• 4'ır' o llı!ııcJ d•fa catmıdın celriıinln hOkmü yoktur. 
oluılc illa ohıour. YORCiO cila PAVLO ,: ______________ _ 

---------------, Uerini henüz kıramamışlardır. Har
·f bölgesinde büyük kuvvetlerle yap. 
\tarı taarruzlar neticesi Kupyausk'ı 
ale muvaffak olmuşlar, fakat ltızıl-
dunun. şlddet!i mukavemeti karşı
da daha i!crl ı:idememişlerdir. Bu 
er Harkofun 200 kiloınctrc şima

İlk Mongollarm z~manında başlı
yan, on yedini asrın iptidasında Şah 
Ekber'fn oğlu Cihangir tarafından 

tekrar yapılan, onun oğlu Şah Ci
han'm tamaml.:ıdtğt, Sikh'in bozduk
ları ve işgal ordulannın on dokuzun
cu asrın ortalarında tahrip ettikleri 
ve nihayet Lord Kurzon'un sayesin
de yeniden ihya edilen kaleyi uzun 
uzadıya ziyaretten bir çekmece gibi 
oymalı, küçücük bi:: mermer bina ile 
duvarların üzerindeki naktşlıırdan 
başka hattramda bir şey kalmadı. 

Avrupa mahalleslndekJ yeni e;aray
larm çirkinliklerini, yemyeşil duvar
larla saklıyarı, hususiyle ~ehrirı hari
cinde bulunan çiçekleriyle dolu bah
çeleri, o mermer kubbeler altında, a
zametli türbelerinde yatan büyük 
Mongol İmparatorlarını sakit çeşme
lerin, kuş crvıltılartnln boğuk mırıl
tılariyle uyuttukları bahçeleri hatır -
lıyorum. 

Bir an evvel almalarmı yahut vaz 
geçmelerini temenni ediyorum. Hal
buki onlar uzattıkça uzatıyorlar. A 

.TEPEBAŞI 

L A B 
HER AKŞAM 
Belediye 

A N 
B.AHÇE~INDE 

D A 
C Kursk kesiminde yeni bir taar-

~a geçmişlerdir. Sivastopolti zapta 
11aEfak oldukları takdirde Tagan

:tt'tan Rostofa, ayni zamanda Kerç
lt Kafka&ya istikametinde taarıuza 
~tcckleri tahmin olunmaktadır. 

).fısrr ve ıark cephelerindeki bu cid
\laziyet ~ilizleri ve Amerikaliları, 

ne pahasına olursa olmn taarruzi 
l:ıtyettc hareketler yapmıya, •e A!· 
il kµvvctlerinin hiç olmaza& bir kıs 

lrıı çe!mılye mecbur etmektedir. Bu 
rcketlcrin. muhte!H hesaJ)lar dola
'il'le gecikmesi, mlittcf klerc telafi .. i 

R{lç kayıplar verdirecek ve harbin 
llıasına sebep olacaktır 

Bu duvu nakışlarından İran min
yatürcüler! tarıında yapılan fil gü -
reşlerine, frıce zar!f kJV?rcık: ellerinde 
bir şeytan tutan melek 1dyafetinde 
İran perilerine y-cı.hut küçük atları 
Mongol biçimi mahmuzlarla şahlan -
dıran bol şalvarlı, uzun sırma cep
kenli cirit oynıya•ı sin arilere ait na
kışlara hn;>Tan k<ıldım. 

Bununla bcr:.ber ne zaman Lahor'u 

D EL Hİ 

Rikki - Tikki. Tavi 
Ot .. lin güneşli taraçasında sepet bir 

koltuğa uzanmış olduğum halde, se
yahatin en büyü!: lüks demek olan 
"clinlerunek., zevldnl tatıyorum. 

Gece yine mahut kAbuslar yüzün
den iyi uyuyamadtm, Fakat eimdi 
Dalhi'nin kq bahariyle sırtım uın.mııı 
banyodan çıktığnn zaman yaptığtln 
mükellef bir kahvrıltmın vücuduma 
veı:diğl tatlı b;r rrıh:wetle uyuşuk 
gibiyim; sigara ic;-lyorwn ve hiçbir 
~ey dliştinmüyoı:um. 

Mermer merdivenin yanrnda, kır
mw kumlu yolun üstünde paçavra -
lara sarılı bir Hint "fakir,, i çömel
miş, büyüğü y1lan dolu olduğu ıçın 
biraz krpırdıyan iki tulum, yerde dü
dükle sırasml bekliyor. Beni nedense 
asıl alakadar eden kilçük tulum olu
yor. 

Fakirin sahneye girmesini istiyo -
rum. DUşUncemi anlamış olacak; kal
k1yor, taraça:va çıktyor, sehtrll tor -
basını açarak derhal pazarlıkç!ları, 

eşyayı, alıcılar!, satıcıları geriletiyor. 
Yine çömelmiş olduğu halde "tek 

ahenkli.. düdüğünü tizden il!lemiye 
ba§lyor; 

(Devam ı var .) 
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SAFIVE'nln okuduOu e1erler: SADETTi N KAVN~K tarafııulaft 1ııeııt• l•n111 lftlr. lenelerdenberl sahnemlzdr 
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• 
lallYikff ve Hllse Sene• Satıp 

Beyoilu Dirdüneil Sallr Hukuk B~ : 
Terekesine mahkemece el kOJMılaın &lG madmet Mehmet 

Mif ve Mehmet ununea ....... ait bir çoı. Maliye ve
kAleti tahvillerile İf Bankuı hiale 11• tlll'f - arttuma -. 
retlle mahkememiz tarafından lstanb-1 Para ve TUvllı Bot
Ulmda 1/'1/1M2 tarihine mtaadlf Çarpmba günü saat 14 de 
atılacaktır. isteklilerin 1ftlDl meakUrda Borsa KollWlerliline 
miineaatı nan olunur. (3548) . KAŞE L ERi 

-AS, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA 
Yiiksek Miillendls M .. telll Safm 

Aha KOlllisyonUnclGll 
Ve Bütün Ağrılan Derhal Keser. _ 

Sıhhiye Vekiletlnln Rahatını Haizdir. icabında .. Gi\ade 3 Kqe A111uth11fl'. 
Jleldehlı.ıl• iM! mall Jı1ı 1ı:1ac1e ._ kilo ..,taıamnl muclblnee et 

elmacaktr. Bebel' ldJomnan •ubatnlnm bedeli 170 lnlnıt olap, ilk ... 
ınlnatı 1800 llndır. Kapel! l8l'f ~ rap1laelık oln bu elmiHme 1,7. 
ıla tuiblDQ ve mt ıı de YUbek JltaendlA mektfbtnü ,apıhıeakbr. 

, Bir HDeH'k Şark .. ,:;,iiiiİİiiiİİiİİiİİiİİİİiiİİiiiiİiiİiiİliiİİİiİİİİİiİİm•llllİİİİİi. 
Tuı...md• cl&len Sahlblnırı ı 

... " " (ast) 

lrlerl lf)etıaell Ummn MlldlrlQiblden: 

SADEY AC} ALINACAKTIR 
ftWme TabldotJnima lbtlJMI tı:tııa 1 8'da ft tld patide ..... 

...-ıe .... kilo Brtmlt ... ,.. ............ km. Sal'IDllM 
ADkarada n Bank umum ........... ı.mbal'da n Bank llll 

- .. · - · BG:ıwuoda "" ZcmluJdakta r.- Umum llldQıJCllDDde ~Dlr. 
~ 1 TlllllDQI Mt Clı..,.. lld 1Mt D ,_ bd8I' Z-· 

• • • pJdakta ı,ı.-. "1a1lm llldlrlllo. .. , 1

] oa.. llmmd• . .... 
mııı .... ftkbt ...... ~ , .. dır. 

1 Sell bq mupmılyeai 

BAYAN 
FiKRiYE 

Her Akpm Harbl,ede 

BELVU 1 

l Baheell Alaıran&a kısmtnda aı.- I 
tarlı:• n alafranp aeanslaı1nıı .. -ı - devaJl' edl)'OI'. ... 

Beb• klloeum 17,1 kurlll tahmin edilen ao ton fll"dı derınMn Mahdut Mesuliyetli 
fllu'l1ell almacwktıi. PmrbJda •Uotmal 11'1"'9 Çarlamba ıuno eaat Elle Çorab ve Trikoıaı· imalcileri 
11 da Topbmede Lv. AmlrlW ..ım allna ......,OIJalllllA ~ılacaldlr. 
Kati tmılnatl 1178 Ura DO ıcuru,tur. llllmumml ~ l&'Qlilr. Ta- Kooperatifi Saym Ortaklanna: 
Dpledn beJ11 .~ 1uımfvcma .. 1me1er1. (42 - 7013) Kooperatif•miz. heyeti wnwni-

.---...-..- ye toplantwnııı her ne kadar 10 
Beheri IOO kilo tutar il adet lıuktll al8*a1ttır. Puarhkla eksilt- temmuz 942 cuma güniı saat 14 

mıeal 1/7/HJ P..,..nıbe .ana ... t 14,tlS .. Topb...ıe Lv. Amirlltl aatm de icra edileceği yazılmıpa da 
alma it~ 7aplllıealdlr. BaelrOU. Awupa ve 1Vll malt olabi- görülen kanuni lüzuma binaen 
lir. Ta1ipJerill kaıalok ve tekliflerl7le beUl ftkltte komlQona ıelmele- it bu toplantının 17 temmuz 942 
ıt. • - .. (M - 7CK8) cuma günü saat 14 de Eminönü 

••••••••••••••••••••---~ Halkevi salonunda icra edilece -
ğı.nden sayın ortakların koopera. 

ı - A]ll1ıla ,.mı ..,um 1aa1s oıturıar Sarp 01cuhma aiınaeat
ı-u ıardlr: 
lıml0 A - ADkaracla 1Nh1MnJmo ....... dolJU)a Harp okuluna. Ankara 

lw'leinde bululuatı.r buhmduklarl 78riD ukerllk tubN'._ mO-
rac:aat edecR1erdlr. • 

B - Kayıt "" l:alıa1 muam ıh., ı Jlulnn M2 den itibaren bqlamff 
~- .,. Ataatoe ta - bdar t.aDıltt ..uımısur. Bu tarihten 

saarald mencaatlu kabul ~· 
2 - Girit prtlart ı . o.' • t ' 

~ - Tlrll arkaldan olblak. 
B - U.. 'bWnaa 'ft o1aanbık tlMlballll ftfildt 1'a1anmat, 
c - Tam t11Ast:l116 .... ~olan .... ~ (]larp 

oJmJaaa llnır> brarll aıllbat ""°"' ünü. 
D - ti Dl tS 11tflnda olmak (24 7..-a lb'mll olanlar allmnu.) 
z - Dllw ]lli'tlar ukerllk ~ .. RUJ *1•Junda• 6trenl-

lllldtt.'ll. JeblUr. (1832) 

tif defteri, hisse senetleri mak -
buzlarile ve takdir edilen dave. 
tiye kartlarlle hazır bulwımalan 
m ehemmiyetle rica ederiz. 

Saygılamımızla 

Girilecek itler: 
1 - Fevkalade toplantıyı Jcap 

ettiren sebepleri izah eden mura 
kıp raporunun okwıması. 

2 - Yeni teşekkül eden triko
taj kooperatifine gıren ve girecek 
olan ortakların vaziyetlerinin ıet 
IWıi. 

3 - Tahaddüa eden son tekle 
ıöre varidatın a:ıalma11 dolayısile 
ucretli mudur vazifesinin kal -
dın1ması ve bu işi yeni idare be 
yet.i azasından seçilecek üç ki§L. 

l~".1•••••••••••••••••••••~ lik bir idare meclisinin görmesi 
ve ana mukavelenamenin 40 ıncı ISTANIUL DEFTERDARLl<llNDAN 

Mahımmen 

Doeya No. "'"" bedel Teminatı 

maddesmm (B) fıkrası mucıbın
ce aynlan yüzde bet kinn üç ki. 
§ilik idare meclisine verilmesine. 

ııı1ı-?ı 

2-182., 

llfdcl~87Qnde 1J pafta il ... ıt pm"llel HM 
No lu ('JUO) Metre murabbu U'IDlll ıa-

--- 4 - En az ayda bir defa top 
lanacak olan idare heyetine her 
toplantı için 250 kUl'Uf masarif 
karfllılı verilmesine. 
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• 

5 - Yeni memur kadrosunun 
tensik ve tasd.ikl 

6 - ldare be7eü ve murakip 

~: Toplantı gününe kadar 
yeni trikotaj kooperatifi.iM gir
m.if bulunan ortaklar işbu toplan 
bda yapılacak intihapta rey ve-
ft'lllezler. 

S UM ER BANK . 
lstanbul Satınalma Müdütlüğünden: 

MOBiLYA YAPTIRILACAK 
Karabük Demir ve Çelik FabnKalan Mileueleli 

için MüdürJiiğümüzdeki şartname ve projesi mueL 
binee 73 parça mobilya yaptınlaeaktır • 

Talip olanlann 10.1.942 tarihine iadar M6cHlrL 
yete müracaatlan. , 

1 L A N 
Burdur Yerfi Dokuntcdan Ahin ve 

Satım Limited Şirketinden 
Eıki Şekli Yeni şekli 

Fasıl 2 Madde 6 F8811 2 MICcJde 6 
flrketln Mrmay..a t&ekMn bin.) 

TOrk Lira• olup bunun 
flrkıdn Mrmayeet (Vila bl11) 

TIJrk Llruıdır. 

T. Lira• 

10000 
110000 
10000 

7000 
6000 
5000 
5000 
5000 
5000 
3000 
3000 
3000 
2000 
2000 
2000 
1000 
1000 

Hasan Össan 
Ha.san Verıili 
Ömer Kurt otlu 
Hilseyln Şavh 
Ali Sivaslı 
Relik Devecl 
Ht.iıoe,in Deveci 
Kerım Binay 
Mehmet Çöllü 
Hüseyin Yılcltz 
Hakkı Çağlayan 

H.ısan Akyüa 
Ziya Boyact oğlu 
Şe\•ki Boyaca otlu 
Hala Köklü 
fbrshim Canııilr 
Ali ~aman 

T. Lir .. 

10000 Huan Özııııln 
10000 Hıuıan Versill 
10000 Ömer Kan otlu 
7000 Hnııe7in Şavh 
8000 AU Slvub 
5000 Refik Devecl 
5000 Hüseyin Deveci 
5000 Kerim Blna7 
5000 Mehmet CöllQ 
3000 Hüseyin Yıldh 
3000 Hakkı CallQan 
3000 Hasan Ak10& 
2000 Ziya Bo)'acı ol1u 
2000 Şevki Bo7ad ol1u 
2000 Halil Uklil 
l 000 İbrahim CanJl(lr 
1000 Ali Yeman 

10000 Velı Kurt ollu 
10000 H~ BmclJ 

Taraflanndan taahhüt ed.Jlmiştir. Taraflarlndan taahbflt eclllmlttlr. 
Şerikler taahhQt ettikleri ineblAitm Şerikler taahhüt ettikleri meblllm 
nmfmt peşinen tediye etmişlerdir. nısfmt pe9inen tediye etml9lerdiJ'. 
Dfter nısfım da umumf heyetin ilk Diğer nısfmı da umumi heyetin llk 

talebinde tediye edeceklerclir. talebinde tediye ~dir. 
İplik ve dokuma tüccarlarından ven Kurt otlu ve BO!e7ln tkPca 

Şirketimize bilnıü:-at'aa onar bin lira taahhüt ederek ,ırkf'te kabul eclll
melerl teklifi ,,irketlmlz hey'eti umumiyeıılnce tezekkür edlhnlt ft ~ 
ticel karara ıısre mumalleyhlerin kabulllerinde bir mahsur olma4tlı U• 

laıılrntş bulundutundan taahhQt eyledikleri mlktllr Jle ılr1r~mlz •rm•· 
:resinin (yüz bin liraya) iblAI edilmiı oldujunu natlk ohrıak ilzere lfbu 
tadil liyihamıs tanzim kılındı. 
H ... n O ... rı H••n VırglU 6mer Kurt ollu 
Atı 81vaalı Refik Deveci Refik Deveol 

Mehmet çısııo HUaeyln Yaldtz H•kkı Ç•Olıy•n 
Ziya BoyactoOlu fevki 8oy•cao61u Halll KBklO 

Afi Yaman Vell Kurt o61u .. Uteyln Buacu 

HOWJ'1t .. vfa 
Kerim Blnap 
H ... ft A kylJa 

lbrahlm C•1111Gr 

Yerli dokumbn alun ve satım llmitet şirketinin semayeslnln IO 000 
bin liradan 100,000 liraya çıkartlması dolaytsiyle esaa mukavelenamenln 
altmcı maddesini dt'ii tiren tnı Jayih ıı muvafık göriJJmQı olmakla Tica
ret 514 ilncil maddE'lıine tevfikan tasdik kılındı. 

Ticaret V•klll namına 
Şirket sermayesinin 80.000 liradan 100,000 lir,y• clkartlması dola-

1fıılyle artan ~rmııyf'den alınması lbmı gelen blndf! lkı nlııMtlnde nisbl 
resim 27/ 5/1941 tarUı ve 4040 sayılı kanuna tevfikan V.ttAlette •klı 
lAyihaya (44) Hrahk pul yapıştırılmak suretiyle tahlil edflmlttit'. 

Odamızın 372 s'cU sııytsmda mukaYJ'et )'f'l"ll dokumaJan alan ntnn 
Umitet şirketinin sermayesi yüz bin liraJ'8 lblAI -dlldllt teec:D ft ka7-
dedilnıJ1tir. <17/ G/942) Ticaret ve .. neyi Od ... Relel N. 

Teeclt M. M. Dayt otlu 

Türkiye Cümhuriyeff 

ZiRAAT BANKASI 
&..- 'hrlbl: ·-· - ....... 100.-..0 'l'lb1r LINm. ...... .. 

IJam adedi . 181 
Zlmf w Tlcul .... 8"i ..... • ' RE ılıllll. 

Para biriktirenlere Z8.8ot Un lknJDI,. ._..,_ 

•LINMI ......... . . ~ .. . . .... . 

iN A~T ILANI 
S1ftitw .... 

lsfanltpl Ziraat Mektelll 
Alma Komlı~ 

Muh1111""" flll._. 
- Mlktart be"9 111lftlltl ..._. ........ 
Adet Kilo KlllUI Lira 

Ebneıc 

Sabull 

K. Çah,.... 
!lobut 
T..a -llltl.-c'"'hn*~ 
Kltmfzl • 

llanp1 k&ntlril 

Pirine 

-- - ---------lf 330 13/'1/MJ Pba:ıte.I M Ael 

ın aot • • ıt.11 

2000 lD 111· 

800 

·-IOOO 10 

4000 111 
4000 ili 
2000 111 

4DOO 
IOOO 

il 
il 

• • 
• • 

• • 

• ti .. 
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