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'1'ef&. VA.B.n lıııtanbu 

{
"810 (illan) 

1'eıe.tc. 11'11 (Yazı) 

i8ViÇRE iLE TiCARET 
ANLAŞMASI iMZALANDI 

iki memleket arasında 60 milyon 
frankhk mübadele yapuacak 

4 "'- , ~ rı-..-. 9 (A..A) - lsviçrelllerle 7Jhnı Sanua ve laviÇre hU~meti ._ 
~&!'ada cereyan etmekte olan tl- dına da İaViçre heyeU reisi Dr. Eb. 
~e mall anl8.§'ma mnzakerelerl mrd tarafından ııaa.t 17 de hariciye 
'4ını aıona erml§tfr. 1k1 memleket ' 'CkAletlnde im.zalanmı§tır. Anl&ıım&. 
tıııı da 60 m1lyon İBviÇre :tranklık lar 1 lklnclkAnun 1943 den itibaren 
'l'ur ba~eyi derpig eden anlaşmalar, meriyete girecektir. Lıviçre heyet~. 
ltq kiye hUktlmetl namına hariciye bu ak§am ekspresle memleketlerine 

11.._l~tı ticari ve mall an18§malar h.ıreket etmi§lerdir. 
~re heyeti rei81 Dr. Burhau 

Suikast davasında heyecanlı bir ceise 
Berber Süleyman mühim 
ifşaatta bulunacağmı söyledi 
'11 delamaml ldlllanamesını blldlr41, 
'-llbakeme mldalaa için ayıa 231ne ka'dı 

FRANSIZ 
EMRiLE 

(Yaz.ısı 5 incl<le) 

FiLOSU KiMiN 
BATIRILDI? 

~trliral Carlanın Fransadaki 
7vinde araştırmalar yapıldı 

l"IQ llall:IG'tun, 9 ( A.A.) - Gıızcte!er, 'l-ulondan kaçan Uç .ı.<'ran.ııtz deniza.L 
'er 011da.k1 filosunun dı§lnda kalaıı tzıu §!mall A!rlka aıuarma gel.ml§ttr. 
llı?ı~at Fransız harp gemilerinin :- LördUncü d~nizaltz Barselonda gözal 
>l.t erııe bulunduklan ycrlcrt açıkça tı edilml§tır. 

tlıaktndırlar. Tulonda. batan donanma. 
~ 1-ıtenderlyede Loren zırhluıı, Tur. Vn~lngton, U (A.i\. J - SalAlıJyctll 
... : _ l>Ukez, SU!ren, Dtlkay Truln kru kaYnaktan bJd!rlllyor: 
~tlerı. Tulon üstünde yapılan hava keşlt. 

1 llakarda Rl§ll ö zırhlısı Cor' lennde alman fotoğraflara göre, DU.D 
"ttg ' Y • " kerk muharebe gemisi kuru havuzda, 
~ • lioukalm. Gluvar, kruvazörler, Stra bu m ha be 13 ka 
fıt taak, Malln, Tcrlbl. Muhripler, z rg u re gem 1 raya 

lı<lcr, JUi V bqka 12 denizaltı oturmuş vazıyettc ve Provıına muha 
tı. ıo k em, IBi • rebe gemist de tıı.ma.rnUe suya gömW 
~ lı.Uç~~et, 3 mayln gem ve baa mil§ bulunmaktadır. ~Ufren amıtmdıuı 
~ gemiler. 11<! ağır kruvazör vahim hasar& ut. 

1:!1% tUnıkte, B<tarn uçak geınlsi, Jan ramı:tır. Aljerl kruvazörü karaya 

1 

lngilterenin Ankara 
elçisi Londrada 

Dün lnııiltere kralı taraf m• 
dan ka·bul edildi 

Londra., 9 (A.A.) - lngittere
nin Ankara ICA.lyük el~ie? Sir Hugh 
Huge98Cn'in Lond:rada bulunuuğu 
bugün öğrenilmiştir. Büyük elc;i 
b"Jgiln Bu!ltingam saravında kira1 
tarafından kabul edil:ıni:tir. 

P slllk ceplrestnde 

He rg Ün Her makine, 1tet .. 

6 ı;lh ıı.rbsnu!a çal~all. 
sa y f a ikuı-.t cephe i'nin l\leh 

Sa-,- Bf'l"JWde 1 ll1lnlt ~triğ~dlr.t 

Torinoya 
bir akın 

müthiş 
daha! 

mühim ltalyan resmi tebliği 
hasarlar olduğunu bildi·riyor 

Yeni Ginede bir R d · k l k l 
Japon ihraç teşeb- oma a me .tep er apatı dı 
büsü pUskürtUldU 

Bir Japon muhribine bomba 
isabet etti 

Londra, 9 (A.A.) - Japonlann 
karadaki kıtalarma :var<l!m için 
yapmış oldukları yeni hır tc~b· 
büs da.ha akim kabnşt.ır. rn U'lCU 

defa olarak Japon kuvvet!etitıin 
y.ardonına koşan ve 6 dc!troyer • 
den milrekkep olan bir .J:ıpon fi
losu, ağrr bombardnnan u.çnldan
nm hücu:nuna uğl'6mışt1r. De"ltro
y~r!erden biri.9ine ta.m Lir .:aabet 
kaydl"dibniş ve ötekiler kaçmıştır. 
Bunadaki kıtaat da kcndil~rini ss
ran ~ıkr ~embeTi krmıak teşel>bıi. -
silnde bulunan Japonlnrı da ağır 
zayiata. ufra.ttrıJŞ1 ardır. 

(Devamı &ı. • S/1. 6 de) 

Yugoslavyada çete 
faaliyeti genişledi 

Çetelerin dağlardan ovalara 
indikleri bildiriliyor 

Londra, 9 (A.A.) - Londradaı
ki Y~gosla.v lrabfil;crine gelen ha 
bet-lere göre, müttefiklerin Şimali 
Atrikad.:ı ilcr.lcmelcri, ~ugo!Jav 

vatarısever!eıini fevkalade teıci 
etmiştir. Çeteler, dağlardan ova • 
lara inmişlerdir. 

Yugoslav vataıı..severleri, Al -
manlarm Akdeniz Vıe Adrlya.tikte
ki biltUn lima.nlan sıkı sıkT elle • 
rinde tutmak uzusunda oldukla
rmr anlamış buhınuya.rlar. 

General MUı.!ilovi<;in manevrası, 
Alman projelerini azami derecede 
bozmaktır. Kar, A]me.D!ar iti:l ik
tılışım mü~l ~ni bir mania te~ 
kil etmcltteôir. 

Londn., 9 (A.A.) - Hava na.. 
.zrrtığı tarafından neıredi?en teb
liğ: 

Dlln g~ Torino eebri açık bir 
havada ~etle bombardıman edil 
~r. Tenvir fitelderinln yardı -
mile Lanlcaater, Sterling, Ha.li,. 
taka ve Vellington tipinde ugakJar 

dan m1lP.ıkki:P bir te~Ail, 1tesif tir 
taanıızda bulunmuotur. Bu bcllllba 
uçakJarmdan biri lca,yıp"..ır. 

İtalyan tebkği 
ROIDat 9 (AA.) - !talyan res. 

mft~en: 
DUn geee dU~n uça.klan, To

rinoya kareı fiddetli bir !ıava a.. 

lanı yapmJD)ardxr, Mühim miktar
da ha.sar lkaydedi,'lmi:tir. Bu hasar 
bi~ şc-hrln iezi.ndelti bi .. 
nalarda.. üniv~de ve tir haa. 
tanede fula olmQtur. Olu -ve ya
ralı mikıtan htnvz belli değı1dir~ 
Uçaltaa.TV ~!arının a~§ile 

(Devamı Sa. • sa. 6 da). 

Şiddetli tank muharebelerinden sonra 

Tunusta mii-tt~fikler 
vaziyeti erini düzelttiler 
Birinci lngiliz ordusunun biraz ilerlemeoe 

muvaffak olduğu bildiriliyor 
iki günlük bir duraklamadan sonra 

Loı:ıdra, 9 ( A.A.) - lıfedıtıNelı ~ 

iman blr habere göre, ~ 190 
kilometre meaa.fede k&1n Taı.rc.. ~ 
t!k&met;lnde aa.b.11 boyunca tlerlem.ek.. 
!:•olan Alman n İtalyan kuvvet;ta,. 
pilaJcUrt.ttım~rdiJ'. O'ç cUn devam 
etmif olan ta.nk muharebeleri neti. 
cealnde mUtteliklerln bu bmgede n.
:lyeUeıı ııa.lAb balmUftUr. 

Sovyetler yeniden 
ilerlemeğe başlamışlar 

Bununla beraber Alman mukavemetinin 
gittikçe sağlamlaşmakta olduğu bildiriliyor 

(Devamı Sa. 4 Si1. 3 -., .... 

tııt • ll:ınıı Berten kruvazörleri. oturmuıı ve yanmakta bulunmuııtur. 
}t lellhartp Fransızların elinde Paris Bll§ka birçok harp gemileri de haaana Moı;kova: 9, (A.A.)' - Tas A-f cwnlar püskürtübnüş ve Alınan mil 
~"?- Urbe : zırhlılan, be§ muhrip ve uğramıoıardır Jansının bildirdiitine göre, Ruslar , dafaalannda açılan gedikler derin 

SOVYETLERİN \%"\~ BİR 

49 Ton altın 
Al manyaya 
götürülmüş 

"f -•· ~L9ER<~AEAYt>sı_ Al 
1 

~imanlar Fransız bankur 
~lzaltı vardrr BunJıuı başka (Devamı Sa . .t Sil. 5 de) bazı şehir ve köyleri geri almışlar j leştirllmiştir. · 

- dır. Rijcvin batısındaki karşı hü- Müstahkem bir cephe içinde 

r ispanya, taraf sızl ıg" ı n ı ·Zeki Sılkı Köseoğlu ;:~:~~~~~ E:!!;:.~:;~~~~;: 
muz dö~dükten sonra piyademiz ' te k r ar te y ,· t . Maarif Vekilliği prevantor- hücumla ele f(eçirmiştir. Almanlar ett 1 yom ve ıanatoryom bu mevzilerden atıhncaya kadar 

direktörü oldu saatlerce göğüs göğüse muharebe 

General rranko liberal ve kapitalist 
Qtlııyanın mavailakıyetslzllte mabk6m 

olduğuna söyaedl 1 

•i~ll.drit, 9 (A.A.) - Fala11j'a 
lijit ~den general Fraı.ko, kapi. 

!'it, t Ve liberal d ıinyarıın muvaf
Qtı 1İ'Ctsiz.liğe mahkum olduğıı
~lllt "e sav~ın SOTll!Jlda btlttln bü
\a~11 llıcSe}clerin kati şı-kihle lıalli 

Q olacağını sCıylemilitir. 
dijl't enera1, lspanyarun Avrupa 
~~t Yasına bağlı bulunduğuna i!fa
lJıı ~Cl'ek İspanyol milletinin bu. 
~\>i ikkatini A vnıpa l' BriiSelcriıı e 
~ t'trıc.sini ihtar eylen 'ştir. 

\ııııl' u htuırdnlı devreyi geçirdikten 
·~ "a, lsp~nynya ebedilik ve ~c

eren hUkfunet s!stemiuin tek-

rar kurulabileceğini ı;öyl~meklc, 
general Frank.o, pek nıthtemeı o
larak s:ı.1 tanat siırten:inın yeniden 
ihyn edilec~.~ini telmih ctuıck is. 
temiştir. 

Generali:ı nutkuna hararet ve
ren fa,sist z.ihniyetine rağmen, 
lspanyanın tarçf~-ızhk siyasetin -
den nyrılac&ğını gösteren hic bir 
işa~et yoktur. 

Run-elt ihtiyatlı •• · 

Reya:r. saray, 9 (A_.\.) - F!ei'l 
l~uzvelt, ba::.m tJplnr.usrnda, ge -

(lJevamı Sa. t .Sü. ~ dt.) 

., 

_..,.,,....__ .....,.,,. etm i ,ur. 

l'enı aanatoryom Jtrektörll Zeki 
~ıtkı Kö&t'Qğhı 

{Yazısı 4 ncüde) 

Yürekler 
Acısı 

!zmirde bulunan muharriri 
mektubunda diyor ki· 

"E!teri giinder)yorom. Hiç te. 
reddilt etmeden, en ,g~nlj ~e. 

kilde rel.:~ammı yapabllinıiniz. 
"İddia. edebilirim ki, buna. li.yik 
\'e fevkalide blr ('!!erdir." 
Kendini bilen hir muharrir. gU.. 

venmediği bir eseri hakkında biiy. 
le konll.§anıaz · 
iki güne kadaT HABER 

gazete•inde bQflıyor 

'" O::>Aova. , . . man ar 
tarafından iki <'ephede, merkezde · nm albnlarına el koymU!lar 

Ye Slalin1:radda girişilen şiddetli Alman hududu, 9 (A.A.) - t. 
karşılık taarruzlar, darbeleri şidde timac!a ~ayan bir kaynağa ~fjre . 
tini artırmakta bulunan Kmlordu Almanlar Pariste, Li}'(lnda ve Klc 
kuvvetlerile kırılmıştır. rm()Q Feran•d:ı. Fransa t-ar.k:ıs• -

(Devamı JO, 4 Sü. 1 ele) (Devamı Sa. 4 Sü. 2 d~J 

Japon Harbiye Nazırı diyor ki: 

<<Harbin en nazik 
girdik» devresine 

Japon adalarına tayyare hücumlarının 
başlamasını beklemek r azımdır 

Nevyork: 9, (A.A.) - Bilhassa bu neşriyatın biri harbiye naw ı 
Japon milletine hitap eden Japon [ Tolonun bir hltabesldlr. Mumai · 
radyo neşriyatı elde edilebilmiştir. 

1 

ıeyh, bu hitabesinde şli}1e demel . 
Bu neşriyat, eenebl memleketlere ledlr: 
hitap eden neşriyatt:tn çok farklı. "Harbin nazik devresine girdik. 

ı dır. Memleoketin itnhillne has olan (Devamı Sa. t Sü. 2 dr.) 



-·- l AKIT 
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Tetkıkler: YABANCI BASIN: 

ç·n mUslUmanları 
90.0~ O lngiliz lirası sarf ederek 
muazzam bir cami yaptıracak;ar 

Harr-ten So il~n<~·"'..J.)~~~. 
hi •ı•k Merdiven mi, tes:.ıiycı . ş e r cı 1 turabi mi? ,. ""' 

Son çrknn ''Yeni A•1ıu"1 J1'i a· 
Cenevrede çıkan "Jurnal dö le· 

1 
Bu vacliıle de yine z)raaltiı hı muasmda tir karikatür var .. 

ne~' den: · J Jurnal clö Jenel''de.n Avrupanrn teceddiid\lne geniş :.il· dam konusu)"Ol'. &~irralt1 Ş' 1 .ftl' ll 

Açlık • hastalık 
Londradan gelen haberlere gl>re 

Cin Müslüman birlikleri Cung, 
Ktns de muazzam bir cami yaptır. 
mağa karar vermiş.!erdir. 1 

Bu camiyi yapabil.nıek lcin 90. I 
000 fogiliz lirası sarfeı.füecd;i tah. 
mln edilmektedir. 1 

Bu paranın yarı!tnı Cin bükO.
metl verecektir. Ya~ı da halktan 1 
toplanacaktır. 

Bu vaziyet karşısında Cin bfikfi 
metinin halka kaı:şı gösterdili lihe 
ralizm ve lyiJik seıverliaı şayan ka 
yıttır. 

Çin hfikılmeti, ötedenberi Müs.. 
1.ftmanları kayırma'ktadır. 

Cinde bulunan elli milyon Mi.is 
Jilman "için mimar! bakımdan şiihe 
ser olan birçok r;amiler yapılmı~ 
tır1 

Cinde bir çok lfiislO:man ga~ete-

Çiçek aşısı devam J 

ediyor, 
An.karadan 50 bin tüp a§ı 

gı~ldi 

Halka. çiçek &§.16I yapılmamna 
devam edilnıekt edir. Bütiln kilçük 
.sağlık memurla.r:x. Blbhat okulu ta
lebeleri bu işe memur edilmi~ler
clir. Her glln bilıle:ree jrlş:iye aşı ya 
pıhna.ktadır. 

DUn A nka.rad an :ııehrimize 50 bin 
tliıı aşı gönderilmi~tir. Agının bir 
krsmı 20, bir ilmsmr da 10 kişiliktir. 
Şimdiye kadar 400 bin vatandag 
aşüanmrştır.. Kanunuevvelin ilk 
haftaıımda ~hizde 47 bin kişi
ye w.JI yapfımışttr, 

Vali Ankaraya •tt• gı ! 

Şehriımirln bezr işleri etrafında 
ai!kadar melkaım.T.ırla temas et?r.ek 
üzere vali ve lbelediye re.isi Lftt!i 
Kn·dar diln ~m Ankaraya git
miştir. 

Ieri intişar etmektedtr. (Sın, Min, 
Pao) Pekinde çıkan gündelik bir 
gazetedir. 

(Hao, Kao, Pao) Şangayda çık

maktadır. Fakat Japonlar tarafın • 
dan işgal edilen bu şehirde gazete 
nin neşriyatı rnenedHmiştir. 

(İslAm Reviisü) Pekinde intişar 
etmektedir. 

(Yo, Hao) Cin l\lüslümaolarının 
en çok beğendikleri aylık bir mee 
muadır. Pekinde intişar ~tmekte -
dlr. 

Cin hürriyeti için general Can
kay $.ekle eı birliği yapan Müslü -
manlann bu gazetelerden başka, 'Ja 
ponlar tarafından işgal edilmeyen 
eyaletlerde birçok gazeteleri intişar 
etmektedir. 

İmages-den. 

Londrada ke>mitelcr c;a.lışıyor, • güde i~t:rak edecektir. Aynı za. - Çamlıca.yı imar pilant 
11
' ~ 

yiyecek ve sair en-.tia stokları vU. Samucl Hor Londrada Çil3e mu· ınanda, lngi"tert' de da-hil ölduı:hı lanmı1'. \ır.İt ~ 
cude getirilmekte. hafazak2..r klübUnde geçenlerde halde ıutıumlu bir !:0-k memleket- - Güzel; yapacak i~ ııı' 

Londra muhabirimiz bize telle- irad ettiği bir nutukta h.a.rp biter lerde kendini sem d~rc"c bisırctti- N'ereleır1ni yıkac:ı.ğız. nereıere11j~ l 
m"'kte·. h · ren şehircilik ve makul, 0 iizel ev· diven ko""'ca!:'.rrz kararla;trr lt " bitmf'Z AvrupaYl erclimerce ve a- c .ı- ~ 

Günün endiŞeleıi tngiJizleri ge. nıı:rşiye dil~e-kt~n kon•mak için ler inşa etmek lıU-"USu!ld~ büyıik hemen işe ba.şlay~hm.. . sır 
lecek'.e me§glll oln aktan alıkoy. mUttefilklerin orada kıtalar 1-ulun- bir progral!Un tatbıkihe U.e neza. Bu söyleniş bi!'inci deği!.dir~ef• 
mamaktadr.r: Sulhu kazanmanın durms..k ve açlık he-yiıJasım gider- ret edilecektir. Söylt:meğe llııeet kaç defa söyl~n.di ve v:,Jiı1 1ıl,dıP ij 

~arbi kazanm.a.k karlar gıi~ ola~- 1 me.k i~in de kili derecen e Yiyecek yoktttl' ki, sanayi, nakliyatın tan• diven ya.p.tırnıa he.ves' isi 
0

• 
1 1 

grnı biliyorlar, H&riciye Vekili E- tedarik etr:ıek zorunda bulunduk. timi Ve ilk maddeleri tevzıi de g1i:ı- tebih edilmek iftendi. . 11, ~ 
den bir kaç gün evvel Lemini!- larım söylemis;tlr. den kaçı:rrlnt.runaküıd:ır. Bu huı-uı.: "Yeni Adam" .ciddi bır ıfJ~· ~ 
tonda. söylediği bir nutukta: Za- Bu -açlrk meSe\~si heıkkın•.la gil. için lcillet'erarasr bir vasıita te- mua olduğu halde mizah J1!C·.ı~~ı ııı· 
fere olan imanın, İngiltere ve Bir· zide iktrsa.tçı ve f.iyaset adamları şeıkkill etmiş bir k~mite iş b::ıştn- alannda eskimiş olan bir ıe~ıa,.4 ~ 
leısik milleUerin za!erıi, dünya hal. laznn ge,en biltü..., terlbirleri alt- cladrr ve harp sonu Avrupksı ik· tekrar esnrl yapmak için kıl". Jt ~ 
kına insan kanı. insan glSzyaşlan vor!ar Frederlk Zit Ros'un riya. usadiyatmtn kal'kinnıas işini faal yor. Gerek tarihi ve gerelt veıı~; . 
ve teri rııh!isı zengin 11...iı- iva2 talı- ~eti aİt!nda te~kkül f.<lıen ınillet· tir su.rette talı:!p etn:~ktedir. tanbul için bir çok vesilelerle ll' 
§edecek yolda istimal edecekleti lerarası b!r kı>mite tahlis eflilecek Bütün bunlar, siy:ısi ve iktsndt ~·azdon, tetkkilerrte bulund~~,,:· 1~ 
hususundaki iman.Ja takviyesine memte-ketlere dağılacak yjyecek, Inkılapları:ı lt"Siri f;lWıda .Avruµa nun için.clir, ki bu sa.trr

1
ar ~ ~~ 

lüııım yoktur, diyordu. giyec~k ve yalı:acakla.nn bir pla- ve Büyük Britan:;ada vukua gelen maktan da kendimi alı:ımfYO~-cr· \ 
Eden'in vata~da~lan yarının nmı bitirmek üzeredir. Bu va!1Ji- maddt ş:nt1a!"Tn ve kt;n1ai i..!rJ.k- İ.stanbulun gilıelleBtirile!'.I ·ıııı' ~ 

dlinynsrnda tngilterenin büyük yet mi.it'tefik orduları: ileı-le<lik:;e terin t>..lıavvülünü btsaba katarak ~erine mer~ven • yap~bn..,~ ~ 
me~mliyetler U:~abbül et..'llek ve yapııacak ve tahli.."ltı:>n altı ay son- vücude getirilınekt~~ir. Nctekim O halde tesvıyei tilrabıye 1 · 

ı k tkt d Eden'in sÖyJ,eV:ndcn T'aymi<ı de Deveyı>• J'ı'! Amerikan %iraat müıt,,,,.~an· gene a nma i~in e blyük bir rav~ kadar devam t>deet'kti"r. ak"bi ,_1 • 1 _ Nı.-ç;.n boynun eg~ri?. ııı: ı 
-ıs vazife icra etme-k meeburlveıinde Gaye, absli kendi gıclalannı t ı . gerel\, i Yehl gaye erin ve P-

nın söylediiğne göre olduğunu his.sedi)ııorlar, ''Mfü.+alı- bizzat istilısal er!cbilE"cclt l>ale ge. rişi'mesi icap eclen yeni netirele- ııormu~Iar. ·~ 
943 yılında sen bir tıısaddU!k. ki~inin, evvela linceve kadar onlara yardım et- rin vaz'r rıtyeti rnilletin nıukad. - Ner("!ll doğru ki ... de.:nt 1r \1 

A •k d k• kendine yardmıilc baş!avanr'iır., mektlr. BUti\n müttt>fik hükumet- deratma ve aıa·ğı ,·arifeye ka~ı İstanbulun her yeri gii:ıel. ~..: ~ 
merı a a 1 darb·nı.et.eline tc.vfilı'an bu lro!kın- lı-r memleketJerinin muhtaı; o1. canlı ve artıln insncı, zafere ~ö- kat topoğrafi hakımrn1an lı~.,,: 

ma işine cvve'A. kendi memlek~t- rlu1dan ma..ı<l..aerin füt~sini viicu- türen yob heni:z do1dnnnası milin yeri düzeltilm~ğe ve gü'!eJjeŞ!l'' ~ 
bu•• tu•• n ! • kün anane, imtiv:z Yr-'.'ahUt '·3v. meg-e muhtac de<Fı'J j 'a. ermcte önem vennek fikrindetlir. de ."'eti·rm.,..'.ktedirl"f. Maliını. oldu- ' - · 1\ • · ~ c • ~ " 

"' " {?USt1zlu~U do_fu.rduguw eng~l!cr•ı k:' d fil ler. F~t A\TUpa k>tfısında da bu ifo üzere JkoT iki Jımerikaıfa ve ~ -- - .. ı Yilz küs>..ır yrl oncc ilk ~ oft~ ' 
1 f t ı • k 1 · b drrrn2.k amzin~ bll1:Yccı>lttir. .. 1 1• _,;t .. 

Ç 1 1 e r ~ a~atılmaz ise kenrii evlerinde Britanya imrarator,ıır.unun muh- - tan.ıı.ı un pi anını yarım.,... .. dC' \. 
yapacalı:farı düzenin ~ğJa.-.c Cllmı- telif nıemle'ket!ı-r:ndt"' ''e AfrIBa Bu zafer yalmz harhi bitirecek mal''!'Şal Moltke elinde ~letıer ' 

- d bir zafer olınakla kalma~·ııı f::ı.kı.t ı .•. h ı Harp Is· ıbs l il 1~111 yacagmr a açrlı:ça idrak. etme•kte- topraklarında vasi m:Juarda ~m- I aşrrAen O!'lU gört>n a k • ı d> 
! <lirler. Bundan ba~ka, bu i~ öyle tia stokh.n toplanm111tn·. Kıırtarr- kazanılması ice.p eden sun-.uu <!<l. - bta=ıbulu biz biin·i.Y0~~_.,ıı· 

gere 1 1 ıe•·ıe zaferidir. (jdı• .fi D uzun vA.deli bir ge1ccekte rahat ra. tan memleketlere g-<la irsali elı'le hu türk~.e bilmez rr.i bize :> 

t 11 k hat ynpt1ma.sr mümkiln bir iş de- m.evcnt ~emi ve n:ıklivr uç<tklarr. eek? diyoı'lardı. . rst 
18 r &08 ğiJdir. Bilakis m:.'{:'bı•Ten Ve der· nm imka~lan clC"rece. .... ;nde te~h- Şik411e!ler, f0110n0İf Pr lstanbuJu bug:.in hangiıxııı i'.p 

Memphis (Birleşik Amer,'ka) hal başla.nmn.sı g~:re.ken b.ir husus- hU:rsüz vuk::a gelec<"lktir. Bc!.d•ın ....................... ,.,,..,,._.,. man~sile biliyoruz. ENet. b11f 't 
~ (A.A.) - ·ziraJ i~tihsn.lden bnb_ tur. haş'ka halk:t. ekim için tohTm,uk Bu sokağın ka~ahati ne? ruz. Ben ki bir ııenc<len raz;h 
ııbden ve Mi!U İıı.şc işlerinin ida.. Madritte İngilt~ sefiri o!an Sir Vt> yetiı=~tirm~k için de canlı hay. 1stanbulda bir sokak varcltr ki mevzu üzerinde c;-aJ~ştnn. !!it r r 
re ve tan~lınine memur edilen Zi. \"an Vf"r'ııe--"·tı·r. için yazrl!!UŞ yüz<le11 faz1<1 C:S~ ~~ 

V'e'l' senelerdenberi suya hasret ':ekmek 1 '"'• 
raat mUste .. arr Klod Vikard, iaşe Hul"M", miltt .. f·.·kJer ~·alnrz mil- - lmduır.. Vah.ıt ti.itunlar.~nt.a V' .~rı· "' 1 1 '""'""'... J tedir. Fa:til.te Ba'.hpa~a ccıJdt>sinin ""'· rıı.,, 
maddeleri istihsalinin Birleşık .A,. Ne dememeli 'I !etleri beslemeır,i <libilnmekle kaI. ıki tnraf:na sıral:mrın yiizler::e ev günden fr..zla "fı.10.nli11!,,..se1 j~ı~ 
tnenlta ile müttefik ve dı.><ıt nıem. tnJYor•ar. Fakat a·J·m zamnntla, nin t:ı.ri.hi'' ni yazdım. •. ıy e 

_ ·ı !:.Ular id.ıresinitı hi~etini bekle- t -tıt 
lelketler için bundan böyle silah harpten sonra Mr i.f1i'krar §.mili o- d stanbulu biliyorum diy~I!'lt:>-' , 

ı (Sllllma.k), bugünkü TUrkçemlzde mekte ir. Bu evlerin s.::.kinleri f) 
i.et.ihsali gibi ilk ecıfta o arak göz lı:ırak bil:vük bfr rol o:vna:vaea~ma sakaların elindedir. Saknnın bir İstanbul tarihl bir :=clıirdil"·/ 
BnUnde tutulacağım eövlemi;;1ir. küçükten büyüğe blrşey vermek de. !'Ü'f'he ormavan zira.ate kahil oldu- gün Uo~eır.n.ması bu evlerde l;ı"r man Za!I'..an haldı c:larak Jlıl t" 

.. ,,. _,__,le • :ı. •11 ı ·nc . d t ınektir; ancak kendi kUçüğünden bır • k d ,_ •- ~ 1 b'l t 
ıvıu.nc:.ıı.ı:. ı.ş trı c ı;e.ı e os gu a ar el'ı..en te.ı>.1"3r .;ı•ı: a:va ı . d:ım'a suyun l!!t" ' bi:)'l;k ·bir 1ıimet . müd::ıfaa::m! yapxroruz. I:<':ıl<~ 6( 

Ve miittl"fik mooıleketlere göncle_ şey a.!an bUylllı;, tevazu olsun diye, tneleri imkanfarınr onlı-ı-a Vt."rmek ı ı - ·· · p•l' .t.r 
rı"len ia•e ma"'de'·>"l el!!a.l!'"n daha b.i.çb,r ~ &ldııtıı:ıı bQ. kellrnevıe ita. 1 •. d , . B ~- . o r uı;u_nu .zosttnr. . . rilıi ş~hit· d~mek L<ırahe ~e .t ~· 

" "' h•ı '" rare erıtıı e ara~trnyor.al".. u .;~. Balınaşaır eadtle.!'.inde oturanlar mek midir?. lstanbdu bilenle''~ 
ıtiJndi~n bu takaddüm hakkmda.n ıie etmez. Bunun yerine kendisine kmı"' ...... ! '"çre aı'bı' memleketle' r t i"6 ~ 
f"'ay,"'ala---~·tadır. ulaştırma şekll ne ise ona bakarak, •ı, .. u s • ., - su'ar iflar~sine altı e.Y evvd ıni.t- ' yer park hali:ıe, hahçe Iıal .... ~r~) 

- ... •.uıl4A bu ihYa İ!;iİUe e-en~<: ölçüde i§tirake racaa.t etmi.ı;ıler . .Aiörklan tirili'rken or:ıya merdiven )'!l 
; ---- 1943 yılında Birleşik Am<"rika. "vermek), (göndermek) gibi fiiller- rla,•et o1unacak1ardTr. 1 cevap ı 

dakı' tekmil çi~tli.k1 .. r, harp ı·ııtih.. d~n b~rini kullanır. C .:ı ~- b' " şu o mu~: di~·ebilir'.er mi? "'I ti 
.1 ~ pn~vre-ıe ÇO.L\. tannım!Ş ır s.ı.ma - Bor.t yok! Merdiven bir fazlrılık ae~ dtl' 

~ıAM_.M.4Lft& n sali için gerekli şe-kle getirilecek (Sundular b'.r cam dolusu ı,ıerbetiı olan Dr. l\foken.ziLin nezareti al· Fakat, bir ~ı:ı gün cvve1 nvnr Iüzumdur. !s.t'.lnbuln inıgr e öl' 
... Eğer dirma#dakl hücrecikler Ve bütlln faa.liyet'erini eıtsik!ık ı:e mr$MU ancak peygamberin annesı ıı.. u.nda Vi.e Avrup.arı. m her tarafına :':emtte Sarrgüz~l caildesı"ne su b. ·,. ken -tonlarla 1oprafrı [Tglicr .• ..ıı 

k··n m ..... l ~- tl r h sabına. "' sanma yakışır bir istisnadır. Fa.kat b il h l ·• rv nnzariyesi sahih ise niçin okudu· ..... """"(."AC ~ e en u.,. :ut ~ıı. ıp vem tl' a.ssre arın .;ar. rul::ın. dösenmeye bu~ıanmıs. kemiyereğimize göre- her ):ı(I 
~tlıln1zun çoğunu ıaptedemfyerek zumlu gıda maddelerinin istibsa._ hu gibi bir istisnayı: tanınmış blr t1ımı~1e bu.ndc;n daha az mi.iliı!T' 1 Balıp:ı.şada. oturan ı,•at~naa~_]"" mutlaka merdivenı' dUı>UruneJlıı..,,t 

ıin talı.sis d c~t·r (yazar)ım!Zda. görllyoruz Kendine I b ,j! h I 'kt - - '" 1 "" unutuyoruz, müheyyiç sürurlu ve • e e e " 1 • 0 m9yan ır P cı.n azır ann:a · ~- ~!'lruy(}rlar: yapınamrz Iıiznndır. Bunu sfY e •. oJ' 
kederJi vukuatı neden tınuwuyo- .Amerr"'kan ziraatinin he1di bü. verilni'.ş, yahut yollanmış klte.plar bu dır. Bu J)lin ~i mf~e!elerı mu- - Bizim sokağa Uw.y m11Hme- i<;in de mim:ı':' olmaya !lı~Urı'l J 

tiin dünyaya. ia~e ve gıda1 mad.. arka.daşunızın fıkralarında. (sunuldu. talea etmekted\r. Bu alımler yal- ıesi yanılımac:.ının ba;ı..! 
11 

,. 
1 

tur. -J 
r'ltz? Bu sonraki hlldlselerl hücre deEiyle !kafi nisbette mensucat ye. ıt•ı) suretinde yazılıdrr. nrz isnenciyarl :ır aıtdeleri \•e cer- S~ka<Y~rz~J k bseh __ ut: e~nr · .1 '111'~ 
cikler icfne alıyor da kalaıı hAdise tiş1irmek olmalı•lır. Dil bahislerinde geniıs tilgisln1 ve rahi iilitleri §i'bi hast:ılrklarla mil- ~Bu ~q;·k·~ .v t~ h"a :.? ,~ 11 nkel: b I N; vazi ı'-1 n~ 
Jeri kapı aralı~da mı bn·aBn..,.or? ,.,. Ü A .k • a .. ..: z ki 1 km" ta...._d x.. • ·. ı:ı. e ı ,ız <:C'K •;- ı u • ~ * :Muhaverede miiteke.IU.m •-:ndl L.tra.a.t m steşarr, mert an Zt- ·.,n ev n ye. ı...an •• ıo.mız cadele~: ~arayan ŞCY}et"t..'1 st~kla- dıı~. &>lcdi·:~m;zin alalrncbr ola -

·.ıs. raatinin harpten Svnraki vazifesi iç'.n hükmümüz belki bir yanlrş bil. .rnr l::'tıııktll"J1lekle iktıfü e.t.n.tiyor- ,,.,;r.n..ıan llJ • • 
hafuasına taı.ı olarak ıerı.........& hare · .:ı h ~ 1 ğ b ..., 1 k ım 1 kt d 1 . "'e' •..ı e .ınız 

1J. ~ nın ua a agır o eca mı, u devre. ,,,.ye sap anıp a ~ oma an o. ar. Aynı zamanda dt:ı.l.l2 Sl'hhı:ı:tlı · 
il'<et eder, uzatmak, kı!altm.ak 'kendi de. muhaxe'b~ yıllarında duyu1mı.. ğuyor, diye içimize b!r şUphe dUştü. ve dalıa kuvvetli bir nc.slin yctiı;- --------------

Ucuz bıdık d 
1111~ 

Halli:n balıktan fayd:!İ:l1 ,,.o: 
elin.dedir; Jrendi sözleri u ç.ok yan ihtiya<;larrn çok Ustllnde ola. Ancak hUkm.U.müzdeki hata sebebini mesini kola_vl~trrma·k içiu <:oe;uk- Parti kongresi 
lıodbfnli#Jnin izaz.ıır.ı da hizmet rak. l:üttin <'!ünyanrn yiyecek ve bğı-eninceye kadar gene diyoruz k! lara. rne1<t-:!p1i~ere ve a.ItaTara tat- Vilavet rıar~i kong-rrc.si 22 bi • 

i<;in faz!a balık çılttığl gılll~ıJ· 
balrklar faJtir hı:ı.!km olıl~ ,gt' 
semtl:-re götürülerek ucuz fı~ı:ıl' 
satrl:ıC'aktır. Bu hmtısla aJalt~dr 
Jr.ra Fereken emir1er vailı'tl~ ' 

cdcıı; muhavereyi severim diyen giyecef!t maddel:!rinm temini za_ b:r§ey alan kimse (bana verdiğin), bik edilmesi gerekli bir yardlln sii rinci kanun salı günti saat 1 O da 
Ier grıliha söylemeyi: tercih edeınler nırt bulunacağını anlatmakla söz... (hı:..na verd ği) demeli, {bana sundu. teminin esaslarm1 atmakla da :rr.eş Eminönü halkevindc tnpianacak -
'd'.ir! lerine 90U vermiştir. ğ11::ı), {bana sunduğ'U) domome11. gulcfürler. tır. 

---------------·--------------------------------·-···········~- ---·----··· "'\ r~~~--~~--·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

a a a 
EDEBi 

ROMAN BUR MIEVSDMILUK AŞK 
"i AZAN: 

REFiK AHME1 

SEVE'NG!Y 

piyua tarlalarnu dinlemekten ibaret kal· 
madr; Hasan Beyin evine ve meclisine 
devam eden ve otururken ellerini namaz
da iımit gibi dizlerinin üstüne koyup edeb 
ve terbiye ile kaqısındakini dinleyen es
ki ve ihtiyar muıiki sanatkirlan vardı ki 
:Alit bunlardan ıark musikisinin tarihi ve 
uıtadlan hakkında da oldukça malWııat 
edinmİ§'d. 

Alit Adanada lise talehesi iken divan 
edebiyatmı onlara kuru ezber malômat 
olarak değil,zevk ve mana halinde uzatan 
hir ya§lı muallimden ikı üç yıl ders almış
tı. Türk tarihinin geç.mit günlerinde mu• 
ayyen bir merhale ve muayyen bir mede• 
rıiyet devri olan Osmanlılar faslı zevk İn• 
celiğinin gittikçe süzülmüf, içinden ıtıkw 
h ve pırıl pırıl bir hal almt§ olduğu bir 
devirdir; Alit Hasan aır.ca ile gezip toz• 
dukları yerlerde alaturka musiki sanat· 
.karlarının sazlarından yayılarak birbiri· 
ne perçinlenip uçsuz bucaksız bir tekilde 
<Jevam edip giden nağmeleri ve ciğere 
inmeden, göğüsten kuvvet almadan yal~ 
mz kufa tasının içinde halkalam:> dışa· 
rıya akseden se3 musiki.s-ini hep b:.. hJ.k• 
Li ruhiye ile v.e o h::ı.ıaramn tesiri a!~ı.da 
rfinlerdi. Adana lisesindeki ihtiyar edebi· 
yat ö•r~tmeninin takbesine yıllarca ta' 

"" it"'"' 1 • ••• mg.ntı')'i {!U l'? I';< Z:!VK ı~tc mcı.~mın tCSlY• 

k h c;.::;ıran bu işlenmiş ve incchn\ş mısra· 

Telrllla No: ı o 
la:rın taııdrğı acılık dolu lezzet değil mi 
idi? 

O gül· endam 'bir al §ala bürünsün 
yiiriiıün 

Uca gönlüm gibi ardınca sürünsün 
yürüsün 

Ali, mazinin dehlizlerinden omuzla• 
rmaa kızıl §allariyle çıkıp gelecek gözle
rinde sürme, kulaklarmda halka halkct 
küpeler, tenleri mat ·bir beyazlıkla göz 
kamaştıran, ince belli, sim gerdanlı, gü· 
neş ruhsareli kadınları yıllarca beklemiş• 
ti. Hasan amca ile birlikte gi'Ltiği çalgılı 
lokantalarda, hususi meclislerde, şurada 
,buı·ada dinlediği alaturk3. musiki sanal• 
karları ara..ındaki kadınlar bıt şarkıları 
söyleyip o mısraları tekrarladıklarına gö• 
re acaba yıllar-ca bekledizi kadınlar mı 
idi? Hasan amca bun!ann h~psini tanı· 
yordu ve birçoğunu Aliş.e de tanıtmıştı. 
Bir taraft::ı.n zaman, hir taraftan Hasan 
~mcanm irşadları doeli!n.11hclaki dı~ pıs!· 
nklığı ta:mamen siliu p,iclermi:} oldu~u i· 
çin A!iş_ bu kadmlarb düş.üp kall•maklan 
~eri kalmadı. 

Hasan amca e'iraf ına yaşının verdiği 
piddnlik içinde ı-Ja:ra.sıı.~Ja'''l gelea g~:rur 
ve h~!d dyetle b~kardı; mıinevv~r bir 
ım!hi~c mensup ch:ı;ıh~an z~vade ameli 

hayatın muvaff akiyetleri içinde yetişmiş 
bir adam olmak itibariyle de bu kadınla• 
rı • belki de bütün kadmları • muayyen 
vazifeyi yaptıktan sonra çekilip gitmeleri 
ve erkeği yalnız ve rahat bırakmaları 
icap eden mahluklar olarak düşünür, hu 
düşüncesini belli etmekten de çekinmez• 
di. Ali,, Hasan ameannı talebes; olmak· 
la beraber ne olsa gençti, ince duygu• 
lan vardıt okur yazar bir insandı; duygu 
ve düşüncenin kazandır4ığı manevi asa~ 
le\i taşıyordu; sefa.bet yolunda üstadı ka
dar zalimane ve hayvani bir surette rea .. 
list olaımryordu. 

şiir malzemesi idi. 
- Bütün divan edebiyatı içinde ya.' 

şayan tek §&İr 3-'alnız Nedimdir, diyordll: 
ö•..:ekiler yalnız ağlamışlar, fakat o yaşıı 
mrş ve mes'ut olmuş ... Nedim, ha.yatıJ1 
san'atkirıdır !. 

Ve Aliş '•Hayalın sanatkarları,t rı• 
dan biri olmak istiyordu. Ömer Hayy.nı 
rübailerinin teccümesini karıştırırken UÇ 
beş sayfa okur okumaz bu eski İran şt\" 
irine f\ayran ol•.1.u, işini güd.inü bırakaral> 
Ankara caddesine inip sıra sıra kitapÇ~ 
dükkanlarında Omer Hayyam tercüıne'1 

aradı. Bu kitab' bulamasaydı o akşam ~· 
:xiintüden ölürdü... Şark edebiyatı tetk11' 
)eri arasında yeni harflerl.e bastın!ıp çıtca.• 
nfmış kenarları yaldızlı içi Acem minYj~ 
förleıile süslü pC'rlak citt kol"tuğnnun t\. 
tında ohrak taleb'! yurduna döndüğii z~ 
man' bütün gece Roma hukukunun t.tlfst' 
IG.tını ve devl·etler arası hukukunun da· 
yandığı esasları öğrenmeği bir tarafo b~ 
raktı, İranlı şairin mı!ralarını İçinde!<' 
manayı içip sa!"hoş olurcasına. her kC" 
limede ayrı bir hazla gfüfüs gecirerel< .,,,e 

~ . ' . 
ka!bi zevk ve heyecandan ç::trparak 0~1; 
yup ezberled \ ~ (Devamı var 

Adana lisesindeki ihtiyar hir mual: 
lim vaktile div:ı11 edeh!Yatım okuturken 
bu edebiyatın mensup olduğu tefekkür ve 
zevk alemini geniş çizgilerle ve kaynakM 
bra doğru uza:ıarak hefü'.:meğe çabşmı~· 
tr. Aliş divan edebiyatına kuvvet veren 
şark kültürünün dayandrğı esaslar ve fel· 
ı.;ef~ sistemi hakkında ~ :ıamandan kalma 
bazı düşüncelere sahipti. Hele gi.1n!i ı?Üni.1• 
ne yaşamak y~yip içip errlenmek, cilunın 
baharını yarı bir neş'eden ibaret sayma1(, 

hir kadeh içkinin verdiği zevki bir 15.le 
bahcesinin sevrinden alınacak lezzetle 
bir ;,~tmak ~ibi öğütleri unutmamıştı (~) 
içkiden ve kadınlardan hoslanrvorcfo. f?• fi·) Bir nim ne-ı'e sa11 bu ciha,,ı" 
ka~ huµ!ar yirr.ıi y~!Sım S!C;di henüz bir ~ ba.h vı11t 
kn.c sene o! an Al; ş icin do ~ru d...,a~n~d~o~2~ru~v~a~ ___ .......;P!:...!.ir:......::S:.::ag:ı:i!c::.:r.::·ı~·k~e:;;:s::,.:i,:::d~e~e;_;t~u~t..:l~a::,l~e..rı·iia•r • 



~OLlTİKA 

r muktedir olsa idiler ... 
reiimler lerd menfaatlerini birinci 

, katt:kları için ço.~ dela devletin uzak 
miirs'alaa edemezler. Tarihte bunun 

planda 
menfa· 
bire ok 

misalleri. vardır 

Yazan: Sadri ERTEM 
g._ ~ harıci ·e mü•.teı:-a· 
"'llllleı- \ els ".4merika ;~ıı 

-· ltaını muhafaz·. me..,uli. 
llıtc ~l~eydi bngoıı f\at• 

bur olmazdı,, tii~·or. 
ele\ let achuuıwn 

bir hayli hakikatler ııa
ll • _Filnakı'ka otnz ~ene 

<lo, üsen r.ıemleketlcr 
'ıtshir tr,İıını lı~eri ıla\a
~ olduklarını ıdrak 

n harabe ohn ılün. 
haıtıbaşka olurdu. 

~P.ılan hataları iti~r 

11 
"e yannki hayata 

t ~ı brr zuferrlir. dPr
eb'ın otuL ·ene e\'Yel 

~ 1~liği acı arı yitlet
~ ~in avnı hatal:ırın 
~~a lir delil <oaynmk 
~ti llt? Sözlerle fiil ara

.~tı daima Aörme~e, 
Yliı-iindcn hayatını bir 

11 e ttormpğe a·h:;an in
bt 'Vels'in t.iizler7ni de. 
a:vatın iyim!l!ı>r ~ ii7.le 

ti 0 1a tarını hile ;;,uphe 
~ knrsılama'l•t::ı haklı . 

~ 
~k fac.iıılarT ~ijze k!ıl'· 
~ıtnıf'Jc EJuretire yaı:ıa
tıazariyeler kar~ısın-

"- !:eki'ngen ne kaclar 
\ l'nl • .. •~a tabıate aykırı 

~Pnıı~ olmaz. Hele 
~ •ı:iııde y,.şayan, fert
'-lti 1'arşı mtidafaa eden 

P oln ıı devletlerde 
;: e.lln<len gi\tiil eeek 

eleler yok değildir. 
~ kıınııu~u. fertlerin s;: ~•lilmic; olan men-

llJe bır hfttllsenin bhıt 
~))blesine imkan bı . 
~ hürriyet rejimleri
ı"i ~ 'anlır. Bu cephe· 
~tklar, otekisi fıardin 
lı· ,'dır. Nazari olarak 
:• birden ruütevıızjı, 
~\~~f:ı7a edi~ce'kt;r. 

11 
~ene ancall' huko~. 

l.afn mila yer ;ıl· 

~J' 
"'~tin teriLi olavla-'a . "1-d,' kıalar kaydeder. 

~ lYetı:i hıııyal. jstiklıiJ. 
''<>lt-at• • • 1 h ı;r 11 ~uyası se .ief' · 
~ le~likecle olınayan 
ebr.ı~ır sulh re,jimf oia. 

~tll IMİr. 
it t tere bunun en ~Ü· 
~~ .. İtlere tızun :t.atnan 

~~ llYt<>inde t.•c:n UL· 

'11t111etıılekett•, aynı z•-ı· 
~~J~~ ticaret yollan ü. 
~ewı, hırsları tahrik 
~ deri ü tüne çel•e
~ ~ Yoktu. Yol lıalo. 
~ idi. İkinci misalı A

~llterilmda geniş a. 
~l'a~yno rrıub'lcir!Pr 
Ve~·letin İAtillisı tehlike 

ı.. ~it &'in bir rnılyo fnnik 
."'ili (lefa öğrendiler. 
~ ~ '"uinıli tabi:d ic;in
~ '!kııJih1e hir "'ekiMe 
~ -
\~:ltabit ı'stiliilnm t!."h· 

e lllanız mem1ekl!t· 
tt ..,. . 
'ıiki"t>rınc t.ollekth·•te· 
ti) ın oldu. llab4ıurg. 

~, ~lıığıında, Osmanlı 
' •ht·ı· t, ı alılen sonra hü-
" ll'r:ınsatla bfrr)e oJ. 

t" 
~ ~~ '1:ınerika ~ibi dc"
''lı>a)('lıler, mı'Detlerara~1 
"tnel\ tacir zaviye-;in<len 
'"i it hii.diselerdi. nev
''tı 11'"ıtn, ona. Mkim o 

ı.ıiltrı ~~ ·~i, ti'earet".'ı ıiım
."tt t! ""nm mantıi'"ı !.\İın· 
"ı~~a ileri-.;İni ~örme. 
, ıt ~ğildir. 
~ ~"ll<l~ bulunan bil' <'e· 
~lirı katlar daima uı:ı•' 

'a St'lmistir. !Ueselü 
~tı na:t'ileşme h.ırr.l•'!t, 

;.-e 1n~iJteren!n yap
' lg-.~ h\haldruk etmiş
~~·'i. •~e Japonyarı n. 
it ~··~ıne lıir kaMl;ol 

~'ıı tstiyordu. 
't\~~1l<la ~'İne 1nı?i!te-

11 Yok mudur! Hat-
1~~..feri esnasınd:ı i11. 

,.,.!" tnnznffer olmas;r. 
• \oQJ .. kij t 
l i.r talya Habec; 
~ b lf..ttıu için paraya 

elen s~yaJist tehlikenin hir kert. 
daha canlanması idi. Bu .sebepler. 
ılen dolayı faoir İngiltere İtalya
nın Habe~ zaferini kolaylaştırma
dı j.,,e de ~u~leştirll"ehten ''az ge!:· 
ti. 
Amerikanın da aynı cinsten ha

reketleıi nArdır. Japonya ~e-neler
denberi Çinde harp f'tmelitedir. 
\ ' e .\merikan fabrikaları da uzak 
r-arktaki muhariplere :ılabildl'ğ~ne 
bilah satmaktajlır, Bo~ünkü 1apou 
mııJzemesinin bir kısmı Amerilınrı 
mamulatıdır. Gt"rçi bir zı.ınanlar 
Amerfüada. "tarafoıı:ıhk tcanunn 
1• • " • ıye hır şey vardr, Fakat bu kanon 
lıir murnzaanın maske"li vezifesi'ni 
J!ilrüyordu. :'\fuharipJe1 ilanı harp 
dmeden do\ üşüyorlardı. Ve bun. 
fara da Arn~ril<c;n fahrikahrı yük. 
ı-ıek fiyatla mal <;atabiliyordu. · 

J \PO~YA ~ini bjr sene ev
Yelme ;-elınc.eye lııadar ga

tiha miihi'ın bir mmı Amerika.dan 
alnuın malzeme He tentii1 f'lmei_'re 
çalı,tı. 

Misalleri çoğa1tınaktan ne çı • 
kar. Sebep bünyededir. Bünyenin 
hatalarını bugiin taıe ııe!ıiller «'Bn
ları ile ödemektedir. 

Sarnnel' Vels'in şik.iyrt ettiğ; hu 
Yat ve me-;uliyebıizlik budur. Her
han~ibir harbi yaphktan son.ra der 
hal ferdin hayabm zenginleştire. 
cek ekonomik kıymetler sahasına 
ehemmiyet: Vl'l'en ve nizamı fel'dİ· 
yeti muhafaza jçin bir vasıta te. 
likkl eden cemiyetlrrde bu mesu• 
liyetclzla<ler daimA. olacak Te bun 
larrn eezasmı kalb sızrla"9 4\liileri 
sefilleri, alifleri, dulhrı ve 1:ı:ıba~ 
ııtz ~oMl'klan ile ~ecektil'. 

Kadrköyünde açılacak 
aıhane 

AS]ıanelede faıkir ha.ika )'emıek 
tevziine devam ıerli:Jımektedir, Ka
dıköyünde ~:rltt bu ~cmtte a~· 
hane bulunmadığı iıçiıı yemcltltri
ni almak iizel'O 'Uaüdara gitmekte 
<lirler. Gelecek ay b:ışmı.:la Kadı • 
kôyiınde de bir aşhane tt&is edile
cektir. 

---0--

Al\ın fiyatı ıso kurut 
birden düftii 

.A ltrn fiyatları ldiiu 150 karaş 
birden dü§Illiıştür, Evvelki gün 
32,50 lira olan bir Ret;~:iye altını
nın fiyatt dün 31 lira, lkül~ altı
mn bir gram fiyatı it>e 422 kuru§
tu. 

Etrafı araştırdı Te yerde büyiUc 
bliprede bir otomatiAe ait iki boş 
kovan buldu. 

.!-\endi kendisine bitap eder gi. 
hi mırıldandı: 

- Yazık geç kaldık! Bu i~in o
lacağı nı biliyordum. Eve adamlart 
mızdan birini yerleştiremememiz 

ıı.c rcna oldu. 
Elk hayretle sordu: 
- Bili:yor mu idiniz? Nı.sıl? 

Dik cevap ,·erdi. lihtiyar ka<lı-
nın odasını dolaştı. Pencereye bak 
tı. Pencere açıktı. Önünde dar bir 
balkon vardı ve buradan ayni kat. 
lan diğer bir odaya Niyordu. 
Katilin lro yolu takip ettlği muhak 
kaktı. Esasen katil bunu gizlemcğe 
de teşebbüs etmemişti. İkinci pen
çere de açıktı ve yerde ıc:lak ayak 
izleri vardı .. 

Burası misafir odası idi. Faka! 
içerisine öteberi konularak sandık 
odası haline getirilmişti. Kapısı ko 
ridora, hizmetci.JA!rin odasına giden 
dar br meridivenin ıam karşısına 
açılıyordu. 

Elk yere ç!kerek döşemeyi mu. 
ayene etti ve: 

,..... Yukarıya kaç.mış galiba, de
di n merdivenleri üçer dörder ııt. 
!ayarak yukan koştu .. 

Üçüncü katta ınün'hasıran hiz. 
metçilerin odaları vardı. Dik burıı 
da ay:ık izlerini tetkik için bir 
müddet durduktan sonra izleri ta
kiben ) iirüdü. fzler doğruca 1 nu. 
maralı odaya gidhordu. Kapı tok
ma~ım çevirdi, kapı kilitli idi. Bir 
adım gerileyerek kapıya kuvvetli 
bir tekme fadirdi. kapı l;;rrılerak 

nı:ıldı, içeri daldılar. 
Burası bir tavan arası odası i-

\ iti· 8l'a!1 f<İti yüksek 
~ İ>ıfer taraftan :t. 
~e nıağlfip olmns1 

ortasıııda yeaİ· 1 

di. 'l'a"\"an meyilli ve pencere ta. 
vanda idi. Pencere ncıktı, Elk nr· 
mandı. Hafif meyilli damda mev • 
cut etrafı alçao'k bll\ JHtnn1llts1d• 

.... - 4 .. 

G EÇE1'. ııa11ır Ankarada ya. 

pılan at 'koşu!Bnndst bek· 

Esnai ccmiyetleıi ~ıllık umumi 1 kongtr~ dün, öğleden ÖDl!e Ca- lf'nmedJk ~ir ı:;e:,ıe kar.~!1~.o;t~. 1 a

heyet topla.ntıla.n devam etmek ~ ğaloğlundaki Esnai'Cerniyctl~ri bi- rıştan ~ o~re Dandı o)d~ . . 
ıeilir. Birinci toplantıların ti a ek- nasında yaptlm"Şbr. Kongırede 1- .. Dandı. dort ııeoedenberı, ~d
tıeriyeıt .basıl olmadığı için ikınci dare heyeti m:poru okunmuştur. tu:.O~·'r mer.\lı.lılarmı keıı~ıne 
defa is;tima eden • ı.:cmiyetler .şun.. Rapora ı;tör~ idare lıeyeli, geçen. ı:e ~ ~ attı. Yan§l&rı k~ıtn~· 

lardxr: Aya.kk.abrcılar, yorgancı ve seneki içtima.da kırracağını vaa - ' ~?rt . .°<J~u~ oyonyanlann y~leı·ı
mobilyactlar, b~rbe-rlcr, dün de dettiği madeni ısanetlcl..rlar koope- • ~örily~r<lu. Hayvan.a b~r çı~
madcnt eş1a sanatkar:aıı H ha. ratifini tesise mu'W!ffc.Jt {)]muştur. ~al pınnç_. bı~ ~cneke ~ag, bn· bı· 
mamc.r.la!·. B gu··n k ,,.._.. ti'fı' 200 ortagıv v ~n. benzın gıbi l>lr ticaret mah 

u oo,,.~.a n e goztiyle baka ta "D d'" · 
Ayakkabıcılar tıoplantısx, kendi 10 bin lirıa. sermay~si vardrr Koo. .. · 11 r, an 1 nııı 0

· 

m ..... kezlerı"nd "":Pilmt"' 1 ı· tif akl 132 5 k. rtış lomunU. n&~rl kal'şrladllar? Bi'ıni'. ~· · e ,,.... .,,..ır. " ımaa, rv-ra ort "''Nna u ~ ,..v , . .. . • • • · fo.rom. Fakat onun can çekisme. 
İstanbul parti başkanı Suat Hay- tan karpıt, tenetke teımın tıtmıştır. lerlni o-ören 11.· ı. el 1 · ·"rg·· lü d · ti'- -•· • · n- y d lh k P> uır ar .. a asırı nu at-11 ı 1 up e ış Ti:llll lt'tmıştır . .1.>ı:1Ş arın da 240 pota at'ıtaca tır. t-&la-n hem kol'k h . . 
kan, kunduracılarJa Lir saat ka- Ayrıca, ltooreratif, Ankaradaki a- tir u~, em lı;ı'f'n~-
<lar lıı:uıbühalde tutunmuştur. A- lakadarl8:1'la t~a~]aTda buluna - İltr rİ\.-ayete gore meğer Dan<li, 
yaxkabrctlar, ibobfdl a.yakkabı, ve rak k~n~ vası~ahı.1"!1,e. ~ldak - ölmemi~, öldül"\ilmü~ii·t KOŞtıdftn 
a]tr <:ift köseleli lkl!nduralarla mü- tan kömur getınrıc.g,e ~uıaade al - önce terkibi oıeçhuı bir ilii.ç , 1"''

l'a<'lele edereklerine söz vcrmiı:oler- mışt~. Ya~crnda • aalıYete geçe- g-ı yapılmış, Bu 1Jıi(., Dan<liye <ıon 
dir. cektı:r. hızmr •eren brı- iç kamçısı 018.<'ftk-

Bundan sonra yeni idare heye. CemiY'ıC'tJ:e.r Yen.i ida<rıe heyeti, •u . ... mış. 

ti seçimi yaP'J'lınlşt1r. suretle teşeldrill etm%tir: Necati Fakat Ü(' yerine dön şınnge. ya. 
Diğeır cemiyetler 'kongrelerinde Çelikaay, Hüsnü Ter.el. Ahmet 0- pdmca, uvalh <'incı at 7f'.bir1en· 

de idare heydlt'"ri raporJarr okun. ge, Reşit Eskin. 'Salih Kt.racaova- miş. Gorenlcr diyorlar. ki •·na0 • 

muş, ta.!vip dilmiş ve yeni idare h, Sait Saver, Ad_;<n ·Tiftik"iog.hı ~· • ...,.. " mnın güze] göz1eri yuvalann<'lan 
he~·etıeri seçimi yapılmı">hr. Bahri Pan.QO. fll'lamış, baloşla7:ıoR ale\' do)moş-

\fadenl sanatkarfar cemiyeti B 

Bizanstan kalma hazine için 
iki bin lira vermiş 

tu. oynn, kamı, sn tı, sıağmr, her 
tara.tı srrsldam ter itinde idi. 

Ha.va 11oğuk olfluğu i~in bn ter 
hem"n bofolanal'ak haY\·anı bir 
dmnan bulutu iç.lıde' bn'.akıyordn. 
tllç, u.vallıyı yakmış, kanının to
taş01Asi1e ~an terlere batmıştı. 
B&ytarlar, 

- Bu. ha:yvan k~a ~ı. 

On dakika -.;oııra öleoeklir, 
Dediler. Zaten yan, 4ti ... 

ıııeden dev: iJdi., 
F.sl;;i ?arnbaUl!•ıı~ bir ~ • 

la .. , tertapler yedır~, en P$· 
,-,nk hf"ygirlcri küh<ıylıın.19~. 
rını biliri~. Ama bunda bf'r J.'ilW' 
•lalneresıı•de.n 1 :ıı;1~a bir fen&lık 
~-~\tlt. ÇünJ,\i at, L~~ saat so,ıpa. 
yıne kulaklnnnı duşüıiir, ~· 
ğnnu sarkıln' 'e eski haline @· 
nerdi. ~lmdi ~ırıngalarla nva1b 
hayvanların kanlnrı ~hi~~· 
Derisinin üstüne vıırd,...ı,.1 .. ~ 

' ~ .. 
haçlarla ka11m1yorlar, da.rıı • 
rla a~,- ohıklarr !haline · 90~ 
lar. ' 

KO!'.>u ııhamn~neleıj! ~\1-JP
,.ak etml,t!r. Ahliik, JÜ'"e"".ııvf ffl· 
dan ~öyle bir yana ıbı~ 
~ünkii bunu yape.n'lft~ıı: ~ 
~r.eı duygular beldenell1d ~· 
mın boyruğuna !karşı 'fş'teneıt ~ 
<'etıa•uz hlamaı. 

Dandiyi Jrim 7.ebirledf.f .~ , 
rPden aldı! Öyle cu.ıy~ 

ıtayifığnn naktalar '1~t'l= 
heyetinin, can <"ekİJQtele're· 
olan baytaırfarla ~ · 
~ e<lbınıesl ~er~. ~~ 
ıı-,gmn g&lerin? ıevınam ·~ 
hunın <1elik'l~mt ~a.~ ~Jt 
ren 'ldıhf~idler; ~.J'Şj 5ii 
malı fe bir ela.ha ~ 
lö ca.na,.adıkJa.ra iki!~~ • 
etiret bmlkrlmanııafldi7. • 

Karaköyıic Şüık.rü. ıadlnda ibirisi· ııu:runa b&t::ınlr.ıııııf babıiar goate·r
nin !kahvesinde ;yıa.tıp kalkan Mcb,.. mi§tİ'l'. Netieıede ı&ııkrii bu define
met isimli bil" f!llabtka1ı St"Cen~er.. yi .A~paermdan n!\ktl i~in ( !) 
ae bir atikad~n yıeni elbiseleri- Şukrtiden lk1 Ntı dört yüz lira a}. 
n.i. gi?'erek Fatih~ . otıı:ı-an . gene mrş ve firar e~tir. Bir müddet 
Şukrü adında zengın bir müt.e'ka- •on aıı•·rıı··-- •-~ t ·• · 

Memurlar kooperatifi Hayır cemir.etleri 
nizamnamesi menfatin~ ha]o 

. 
1 

• ., ra '>'u.... u~ ın;.,...._ .. r uzrrı-
ıt e tantŞmIŞtır. ne polii• kurnaz dolandmc.ı ~h -

Sa.bılkatı Mehmet, ŞU~rii,ye · medi a.ramaya ~ ve iki ea-
"- Ben bir müddcl evvel Ada- at gibi km& Wrı rıı.ımanda yakala -

pa7.a.rmda bir duv:a.'l' dibinde Bi- mıya :muvaffak rı1muştur. Sab:ka
zanst.an kalma .saırr altmle.rln do- ı lı Mehmedin lihıerinde 58~ adet tak 
lu bir def"'ıne buldum.,. demiş ve lit, ha.kırdan cff:rn da ibuJunmuş
Şükrli nümune iste-yinc.e de altm tur. 

Vakıt'ın Hekimi 1 
.-aam, Gıbpwa,.... Jllır ~a f;dıılıt ............... .11ma n t •• •· I 

luındller(M '8•"'3ellll'dıt ~ ta""""'I ...... laeldmle _ ......... ~ 
Somlara mu&J)'ell gl:D1ercle ~ aenp ~ ll'bl aynıea/' 

i poe&a puhl paclenııı)en ballllll olarak et. cwep ~. .~ 

V akıt'ın Avukatı 
Valdt, QPlıfla .tNn•nq .... •ftlı:at.la da M 1•flDMI balaauror. Oku. 

yamlarmmml ... ttlrlü .balmld .onlMma ... ima ...... ...., ....... 

l8celr, kmcl:l1el'lıne ta,kfb .......ıert ller haald bir 11 llaklngde M DM JOI 

peterllecek~. 

Nakleden: M. KARDEŞ 
ee'frilmiş "yol,, da yürüyordu.. Bu 
ran yangın ihtimaline karşı yapıl· 
mış olacaktı. Damın diğer ucunda 
dar bir demir merdiven daha alçak 
bit' binanın damına iniyordn. Dik 
hu merdivenden de indi. Karşıs:ma 
gelen bir kapıdan girdi, kendisini 
es"ki bir bina avlusunda buldu. Bu· 
rada bir adam otomobil yıkıyordu. 
Dik ve peşindeo gelen p<>lisler bu 
adama yanaştılar. Adam onların su 
al erine ceV6'J) verdi: 

- Evet efendim. B~ dakika. ka
dar önce buradan bir adam geldi, 
bir uşaktı. Kendisiai tanımıyorum. 
Çok acele bir işi varmış gibi idi. 

- Başında şapka var mı idi'! 
5oför di.işündü: 
- Evet, galiba val'dı. Bu isti-kıt 

mete doitru gitti. 
Dik ve EJk şoförün gösterdiği 

istlkamele, Berkley "Sokoğına 'do)trıı 
koştular. Onlar göziien lca)tiolunc:ı 
otomobil yıkayan adam garaja doğ 
ru il~rledi ve 'tiir ıshk çodı. G1lra. 
jın kapısı açıldı ve Amerikaılı zen 
gin Jozef Brod göründi.i. Şoföre yep 
:veni bir ba.nknot verere'Ic 

- Teşekkür 'dostum, dedi. 
O gittikten biraz sonra Dik ve 

Eık be~1ıude anıştırnıalarındım ~<' 

ri döndüler. 
Dik katilin kim oMulttınu anl::ı

mu~lı, fakat bu ad:ım1n hüviyeti 
me(°'huldü. Cinayeti müteıı~ip uşal;: 
\ardan biri ortadan kaybolmuştu. 

Diğerleri mezileri maltim, namus!u 
kimselerdi. KaY'nolan uşak i<;e eYe 
Mr. Maytlandla 6era1ler ve onun bi 
nayı ııahn almasın"dan sonra gel • 
nrişti. V.azifel!Iİ .,akhk ~Mna rağ 

iN iti~: 
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men işinio ehli de~di. Kendisini 
yeni arkadaşlarına pek şevdmeme. 
mişli. Onların arasına kanşmıyor. 

kimse ile konuşmak istemiyordu. 
Eik: 
- Bu adam herhalde bir "kur

baAa.. olecak, dedi. 
Esrarengiz uşa~ın bir fotolrafı 

mevcut olduRunu öğrenince mem . 
nnn oldu. Bıı . fotoğraf genç bir u. 
şağın ahçı kadına yapmak istediAi 
bir muziplik sayesinde elde edil -
mfşti. Genç uşak ahçı kadının ye. 
ni uşağı sevdiğini söyleyerek şaka 

yapabilmek için uşa~ın gizlice bir 
fotoğrafını çekerek kadının e,ya!ı 

arasına saklamıştı. 

Foto!mf getirilince Dik, Elke de 
göı>.terere'k: 

- Tanıyor musun us 7 
- Evet. Kendisile işim 'düşen 

adamlardan bid. Şim<Ii ismini çı. 

k"ıaramadım ama fotoğrafı sayesin • 
de hüvivt>'lin i kolayca tesbit edebi 
tirit. 

Filhakika 'dosyaların ve fişlerjn 
tetki'ki sayesinde firarinin hüviye. 
ti tesbit edildi ve o akşaim:ki gaze. 
telerde 'katilin kim olduğn ismi ve 
re-.smile ı>eraber ilan e<Jildi. 

Uşa1ı:lard11n biri tabanca sesini 
işitmiş, fakat tiir kapının hızla lka
ı;ıandığınt zannederek ehemm+yeı 

'r.nnenıişti. 

Ceset J\lorga kaldınldıiı zaman 
Elle ~7.iyeti anladı '1>e polis mft . 
dürJü~üne <Jön(!~ zaman Dike hıı 
b·er ver<ıi: 

- Mayt1am! (la "bırlfağa., 1. 
mif! Sol b1leğinae aö{lrnfl tiir kur· 
liala resmi .,,... ' 

İstanbul memurJar lı.co~r-atifi Ha)1'ft' umiyetSen ınenfa_.. 
nizamname~ n~dlilm~, biinin yapıltQl.k ohl!t ~~.k l:ıab bcııt&. 
ortaklara. gön~ritn.i§tir. larmı ~1' ~ li~re ~ 

-<>- lromiteSl bugün eaat ıt cif pare. 
F ırmlara verilen cezalar de Pİı.'l'ti lhılskam Sua.t H~ er -
Noksan ve haıııtır ekmek çıka- güp1ünün haş'kanJığı aıltm&i 1.ltr 

ran :tırınıar haklnnda tJTkr JtontN>l toplanu ya.pacakla.rdrr, 

ler yap?!mam ~n '·al{ a.Jaıkadarla- Kad ---4>--

ra emirler v~rmiştir. Dün ;bel~dl- • m yib:linden e.dtadatm 
Ye teftiş heyeti l'lir çok lmnt.a.n yaraladı 
teftiı etmi,, bır l-1s:nıına \JJ!dmm. c;:afGr ~ birisi ~ 
cezam Ye'ril.m:Is iı'lcıiıJi de milll ko - Jıfuhlttirılt ~t-a ~ eo 
~nma matk-cme:ııine veıilmlş!er - taia ~.ikt*Iarr zaman bi-r, bdrn 
dir. ~ndqı ,mtinaJr.:afjaya tutnşrı.U§ • 

--0-- ,_~~~.e:a mn.rnda~~ .:Mu. 
t1sum fiyatları CitlfUYor Jı agtıı llU'l'ette ~ 

Kuru ilzüm ıfiyat1an dÜfDlekte- MahfttU, ~neye kal~ 
dir. Dün, hımtrin 9 n\.tımara 11ta.n~ Caf~r de <dün asliye ~eza. ~ 
dard ~ü toptan 68,5 llr.u·nı~a •- meaı. ~~ ı Je-U. J p ış 
tı1m1Ştl!I'. ıttn ~t!deıtı.;" hapis cnaema ..._ 

pthlı"tl!. 
Tramn.}'dan diiştü 

Alemdarda otun.n 13 ya§lanuda 
Fikriye adında blT kız, So}Mmah.. 
met dur.ağında tramvaya binerken 
diişm.ilş, başından ağır surette ya. 
rala.DmlŞtır. Fikriye iba.ygrn bir 
halde Hase-ki hastanesine Jrı;.ldrnl.
~tır. 

Katilıtn o sün ö~leden ~rua !iir 
telgraf aldı#t.nı diAer uşaklar haber 
vermişlerdi. Telgrafhaneye müraca. 
:ı.t ederek bu telgrafın bir suretini 
clde ettiler. 'rf'lgraf bir kaç kelime 
den ibaretti: 

''İşi bitirin ve ka}'bolun . ., 
İmza yaktu. Telgraf saat ikide 

lelgra~aneye 1eslim edilmiş, ka:til 
telgrafı alır almaz vakit geçirme • 
den tAJıimatı hemen :yerine getiımi, 
ti. 

:\Iaytlandın yazıhanesi polisin e 
tinde idi. Orada bulunan evrak. ·def 
terler sıkı bir tetkike tabi tutulmak 
ta idi. 

Saat yedide Elk Col\ionuıı evi· 
ne gitti. Kapıyı bizzat Oonson açtı. 
Elk koridorda eşya ve sandıklar 
yığılı olduğunu gördü. 

- Evden taşınıyor musunuz? 

- Evet. Buradan ayrıldığıma mü 
tee.ssirlın, fakat kirası oana ıığır ge 
liyo'I". Biır iş bulmaktan şimdilik 
i\midimi kestim. Balhamda iki oda 
kiTaladım, orada oturacağım. Esa. 
-;en tienim lüksle merakım Yoktıır. 

Ellt mukabele etti : 
- Böyle bir merakınız varsa 

bundan sonr:ı lnlmin edebilirsiniz. 
Maynaudın vasiyetname.,ini bul. 
duk. nesi vars:ı ~İ7.e terketmiş. 

C'ıonson ağ11 açık, gözleri hay
retten ı>ilyümiiş. muhatabının :ı-üzli 

ne bakakaldı. Nihayet: 
- Alay mı edivorsunuz? DiyP. 

hildi. 
- Estarurnllu.h ! Gayet ciddi ko 

nuŞttYOrttm. İhtiyar Maytlan'd nP-~I 
varsa size terketmiş. lşte vasiyetnıı 
menin 'bir sureti, berki gör'me1c h
lel':!llnb: diye dü51inH1.m. 

1!l\. eftzıbnın.dan btr kAltıt tıb
n_p verdi ve Consou okudu: 

Propaganda, 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

'f eni çıktı 
Stıtq yeri: V tıkrt Kitabevi. 

. 

~ıı evvelki Vakii 

ıo. 12. gı1 

Piyasa 

Tereyağı: 180 
Zeytin yaijı: J!iO -- 170 
Üzüm; 53 - 57 
Şeker: 140 dır. 

~· 

~ Per~mbe CUMA - L klnun: 10 L kbwı: 11 > -:ac 
-ca: 

Zilhkıoe: l Ztlbtcee: ~ 
Kasrın: 38 KMım: 14 

E-- .. 
Valutlaı Vaua KzaaJ \'Matı l".z&:ı 

Gii.ue'3 8.lS 2.S't 1.1( us 
Oğle 1&06 7.26 11.0" U'f 
tld.n~i 15.28 9.17 llJ.28 ı.e 

Ak!Jftm J?.41 ıı J'Ul ll.OI 

Y•tsı 11.19 1,$! ıt.u 'l.19 
tm&ak c.ıs ı!.n ... JIA 1 
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Alman - Rus harbi ~imali Af rika~cephelerinde (Başlaraf ı 1 ııclde 1 

Londra.: 9, (A.A.) - Times 
gazetesinin deniz \<1leıi ~ulıarriri, 
Amerika behriye nazın a.bay knox 
un Tulondaki FranIDz filosunun \'a 
ziyeti haacllındaki beyanatına mU
tealli~ ol~n mütnJı>alarıııcl~1 şöyle 
dcmektedir-

' ~ s nele 'ıı 
. zaller~ 

(Ba~tarafı 1 rıciclc) nı da tı>.hri? ~tır;ş1crdir. 
Bilyült Don ınvrnnmdcı zırhlı 

(Baıtarafi 1 inci de) 
Londra~ 9 (A.A) - İki gUndenbe. 

rl Tunuata glddetlı tank v pjyad& 
muharebeleri cereyan etmektedlr. ~ 
nemi Anderson kuIXiandMındakl bl. 
rinı:~ ordu Teburba sırt)armda ka~ı 
yapılan bu §lddetll tcı.arruzla,r1 seri 
ııUııkUrtmeğe muvaffak 01muotur. 
Halbuki pazar gUnU Almanlar mUt. 
tcfik mevzJerine glrmeğe muvaffak 
tlmll§lardı. Fakat b!rincl ordunun 
tank taburlarının §lddctll bir muka. 
t;jt taarruzu netlcesinde Alman ku\·
Vt>tlerı hareket mevzilerine çekilmek 
ZC'runda kalmııılardır. lng•llı: ha va 
ı~uvveUerlnln i§blrUğl pek m~aatr 
olmu§tur. 

mişlerdir. D\lşman avcılarile ya~~· 
lan muharebede 7 Messeı-,mlt d1!· 

ı;Uriilınüş. bir ilınç tayyare de ha
sara uğrattlm~tır. 

Anlı.ara, U (Aft) ""':1ıı. t 
mccıısı bugUn ~~tllı:!O 
toplar.arak Vakıftllr p 1 

!ovyctlcr tarafından kazanılan 
topraklarda Vcliki Lukf ile Rijev 
'lrnsındn dü,manın tekmil mukavc 
net yuvaları tcmiı\cnmişllr. 

tee'killere m~ıı e\boınbacıla~ı 
biicuınla.rda bulunmuşla . Bir Yunkers &8 Sirenn.ik ss

hi1i açığında. d{lgllrill:ınfiştüt. 
ğU l039 mail yılı ııe:~ k!U."@I d ıkartnı~-

dUcı.m "n1 mevzilerin e:ı ç - TUrkıye .M.acnrl8tan a ) ~ 
Slalingr:ıcl cenup batısında Sov 

\ et hücum kılalnrı. Almanların bu 
ı ~ ... 1 boımba'arile 6 Sov:.·t.t t.ım 
ar ve e . d' Bu kuv -

ktnt tahril? .cımıc;.ler ır. is-
vetler, hiç bir tank knybctıneill . 

7 ilkkt\nund!J.. fazla olarak h:r 
Messerşmit 109 daha düşUrUlcüğU 
ı>imdi teobit eclllmi§tlr. 

Albay Ktıox, Fransız fi!~sunun 
dUııman tarafmdan kullanılmnz 
bir hal.c gelmiş oldı.;ğu ı;ekliude s:ı. 
rih bir mütalea serde'lm('mek su. 
retile ihtiyatlt navranm!ştır. 

sına merbut A kısııı•ıı Jı" i 
sak ve amyant konte·ı ):.- r 
y!dl hakkındı:ı. TUr ; il 
mc.Uerl arnıı:nda. teııt ıı ~ 

csimdeki uç:ıkl,ı mOn:ık.ıle sisle -
mini bozmuşlordır. Fırtınalar ve 
hltcr tar:ırt:ın Alm:ın karşılık !nar 
nızları bir iki gün kad:ır Sovyet 
<UY\"ellcrinin yürüyüşünü o~trlaş • 
ıırmıstı. Şimdi, Kızılordu 48 saat 
tenberl süren duraıı:lıımadan sonra 
tekrar harekete geçınde muvaffak 
olmuş ve Sovyet tebliğinin bildirdi 
~ine göre, Kızılordu, Stnllngrnd ce 
rnp batısında taarruz harpleri ya. 
parak ilerlemekte bulunmu~tur. 

}erdir. . n Alm· n 1ta!Ynn 
Don ceph~n c ... ·.~·rü ·ilş 

~ 7-8 iUtklnun gecesi ağır b<·m .. 
ba tayy.ı.re 1 erlroiı }.l!sura ta ile 
Homs civarında. bulunan hava mey 
danla.rmn. taarruz ctrrılıılcrdir. Ri
zerte dokları ve üssü avıu r.er.e 
havadan l>ombalaDJnlf, bir muhri
be, lbir !benzin derosı:na ve Uiy\ik 
bir binayn is:ı.betler kayôedi!m.iş • 
tir. 

lnrın tnsdlke nit kt'tl~tll~ 
ınliznlcere ve kabul t: ıstı~ . ~lacar hava kuvvetlen, J' · ' ) . 

'e . dU mn.n a:ıker
halinde kolln-ra ve • f; ba kalara 
terinin bulundukları ra 

Albay Knox, bu :mesele hnk· 
kında t:arih bir delıl c11e etmedik 
çe herhangi bir netice ~ıkıırmak 
istememektedir. Mum<lileyh diyor 
ki: 

Mc::lls gelecek tOP 

gUnUy~ 
t{larroz etmi%1erclir. • mık -

Merk"'Z cepheainde gcnıB . . Z Sıt • ".. bnN-k(UıJoJn tesırı 
yMta duşmı:nnu ıuı.rcklt csnasın
lıafifleınfşt · 1 bir çok ın~ 
da Alman kuvvetler • • '· 

Bıtjncl ordunun ileri harekelt tah. 
ıotnlerden do.ha sert olmuştur. Şimd\. 
ki \•azlyctte birlncl ordu elindeki 
mevzileri muhafaza. etmek ve ini§ scL 
h-alarıntn tanzlmlni nek\emckle mu. 
luılleftlr. Bu ordu 1iddetl1 bir taamı. 
za gecmed~ evvel ihUyac;larınm te
min cdUmesinl beklemektedir. 

Tunus • Gabee dcmi:ryoluna da 

Bu ~emi!er, ~erinliği pek az o
lan 'bir suda bckrunaktndırlat- \'e 
şakuli fotcğrafiler, hisarın genig
liğinl sihhatle tayin edemez. Bu
nunla. beraber }'ransra .subnylar:, 
çok tesirli 'bir iş görmUıılerdir. Al 
bay Knox, el ile tu1ulıı.bılccek rte
rccede müsbet bir dem olmadık
ça bütiln bu s~lt'rin bi~birinc 
cevan vermek istemt-:mektedır. 

,ıı 
Hııydarp~a ~ @:l 

hnşta.nesi başh~~ tı)i' 
Ankaıll radyo cvıneJı~ 
si clolaYJSile aı:ıln~ ıôlıJ 
bipliğine Maarif t ()1f> ( 

· · '-r bıT"aç kfı mP..lıalli işgal etnıı ·~ : . n 1• • , _ ., .... ı·ırmışJer 
muvaffakiyetle taarnız cdilı!li§ -
tir. 

• Rununla hernber. en şidoel\i çar 
pışmnlnr merkez kesimlnde rapı! • 
maktadır. Kııılorclu burada, düş. 
mıın karşılık taarr.ıılnrını kırmıs 
v<ı bir çok mcsk(ln mahalleri işgal 

ctm'iftir. 

dU1,1ma.n mevz ını c~ ::.""'. . 
ve dUsman hatlarının se17'e.rın<.\e 

U altale yollarını ıtc.smı§Jerdır. 
~u ~esimde düşman 16 uı:ak kay. 

DUn Lam~dfuıa adası ac;·~ın.\a 
urun menzilli t"ayyarelerimiz üç 
naldive tayyn.resiy'le h:ir refakat 
av tayyaresini dU::UrmUşlerdir. 
Başka dUşm:ı.n t:ıyyal'C'leri de lıa
l!anı. uğratrlınrşttr. Bu harekattan 
3 tnyyare.-n:z dönmeı:ıi§tir. 

betmiştlr. da d .. 
tlmcn gölilnU.n cenubun U!i· MUttctiltler ııcrllyorlar 

toryo::n ve :rana.tof\~ 
Yalmp Han tayin t"~ 
vantoryom ve sgıtılıtl 1 
törfüğüne de bum~_. 
biliye mUteh~ı:ı:ı ~ 
kı KÖ5t'c<>ğlu ta~'ln rr!.f. 

ALMAN MUKAVEMET! ku...ı,,,. taarruılar<h bulun -
man ~ dt" B:ıtarvalarımıı ışman 

Londra, 9 (A.A) - Nevyork rad. 
yusu, mUlteflk piyadesinin ve z.ırhlt 
birliklerinin Teburba çeYroainde ikl 
taarruzda. buıunduklRrını bugUn öğle 
dPn l!Onra bildirmiştir. Radyo mUtte. 
flk!erln biraz ilerlemeğe muvaffak 
nl~uk!arını ua.ve etmınır. 

• VtŞ1DE J ZlLLEfl. 
Madrid: 9 (A.A.) - I•'ranna.. 

dan gelen t<>İgr:ıflar, Fransız 1ilo 
mınun tnhribi hn1!3onf.a miih:ılava 
1ı habedCT veren gazete muhnbi. 
ri ile Marsilya.daki hnva5 bUroau 
di~ktörlüğünün ~t':vkif edilel"ek, 
sorguya ttı.bi tııtulduklannı ve 
sonra serbest b:r:ılnldJJthrmı bil
dimıektedir . 

Londrn: 9, (A.A.) - Ru, ~he. 
sinitı bnlün kesimlerinde Almım 
mUkavemetl sn~hıml:ışm:ı.ktadır. B~ı 

~a ra~en Ruslnr Stııllngrad bölge 
• iade lcrak'kiler kaydetme e devam 
etme}ctedirler. 72 ııttenberl mukn 
hil taarrullarda bulunan Almanlar 
nnıharebeye düzinelerle aftır tank -
lar sfirme'k;todlrlcr, 

muştur, • . 1 -15 tank topluluklnrınt tahnp e mı - Alman tebliği 
Bundan evvel de~ 

ve sanatoryonı d! c;ıt 
bulunmuş olan Zfln ;ief 

tir. 
BERLl.'JE GORR 

nerlln, 9 (A.A.) - A1man or. 
duları başlrumn.ndanlığının tebli -
ğinden: ,.,. l' (EP) ·- lta\inin <'CTill-uer ın, • .1 · 

bu garbisinde\ti Atroan :nenı erı. 
t 
... _,,1_ taamı.zlanln bulunan l\llb\•er takviye nlamıyor 

Dlln bUtUn .Mr!ka C(pheııf to • 
yunca mevzii mulıarebe faaliyeti 
kavdedilm\şlir. 

lu iyi idarcsile ''C: ~,rııt ~il 
t,isas ve bilgisi ıte ,,it 
hekimleriro.izdeJıdir. tı O ~bi ne ne ı.,...,ıu -

Sovyet k\lvvetlerin e çok agır z.ı. Londra, 9 (A,A) - Şimali Atrlka 
do.ki b;r mUttef!k sözcUsUP.e göre, 
Alman ve İtalyan takviye kıtala.rr
n•.ıı gönderilme:>!, bava ve denlz hU,. 
cuwıorı )'UZUnden yavaşlam11tır. U
zun menzillı Amctjkan Llghtnlg hU 
eum 80.VR§ları, Alman taşıt uçaısıar ... 
nK göz açtırmamaktadır. 

Verem hastaıığırı1 ~ ·' 
tt'<lcı.visinde meınleltt~ ~ıı 
him hizmetlerde ·rıul\I ~ıı! ._ bı 
disini tebrik eder, ~ceı b 

de muvnffakiyeUcr / ·ıona 

RIJnin callbİnde tkl taraf bir. 
hlrini oenbcr fcine olmaıta uıtraş • 
maktadır. Vo).ga ile Don arnsınd:ı 

fluslar S•n>teki Alman hatlo.nnı 
~arım• muvaff • tlmuşlnrdır. Ve 
illet Luk1 böla inde bir kaç Al
man garnh;onu ydkedilmlştir. Ru'I 
la!' bir kaç mes1d\n mahalli işgal 

l~dfr. 
ALMAN ASKERLERlNlN KTŞLlK 

TEÇHİZ.ATI EKSİKMiŞ 
Nevyoıik: 9, (A.A.) - Mosko. 

bulunan lblr A.tnerlkan muha. 
nln «ôndennlş ol<'lu~ bir tel -

ıırnıra naznnın Alman 1.:ıtaları, Rus 
v.aoın so!hıkla rınıı kıırşı kendilerini 
pek lYi konıJ ahllerek bir halde de 
~Udlrler. Alman ııs.kerlcrinin saman 
rloldurulm~ bfr çift çfzm.tlerl TC 

her takımın bir tek urun kürkli\ 
ntOStt •al'dır. 
Harp esb1erlnln eberisinin so.. 

i'luğı kar~ı kendnennl .koruyacak 
kahn clblşcleri oktur. 

l\yni .nuıhnblrJ Ru la.nn tank 
kuvveti bnkımındnn Almanlarla mil 
'im vui ·et.le old 'klan"', g5-.tı-.~n 

bir tııtun alltmetler meveul oldu 1 

hu U4vc ctme1'tedir. OnfhnOzdeki 
llldıabıır.da Ruslar1n bu bakımdan 
<lOşmanlarına ktırfı üatttnlilk temht 
etmeleri ihtimal dahilfndcdlr. 

Başka bir mu1ısblr, Ahnanlann 
Danimarka ordusuna ait bütün yün 
nııtf'Qnlyeleri im üsadcro etmekte oı. 
cluldannı bildirmektedir. Danima.r
kadaki işgal kuvveti kumandanı, 
Danlmnrka hükümctinden 100.00-0 
tOfe'k ile mfihim miktarda beygir 
leslbn edilmesini "de istemektedir. 

Danimarka hükumeti, 1940 itilA 
fr :ahtAmını ihJAl clmekt• olduğunu 
lltrt sftNlt'clc bu talebi reddetmit • 

16 
Alman tebliği 

ftçrlı"D, 9 CA.A.) - Alman or
«ln.'arı tıa.vk~dıı.nlıınn\n tebli. 
sr: 

Dolu Kafkaslarda ve Volga ile 
Don l:ıö1gesind:e yeni Rus taamı&o 
lıumtn diln t'ic ~lımnete uğratıldr
ğı Te d'ilg:p.a.nm llfur kayıplara ma-
r tılrakıldrğı lb!löirl:nı~ktedir. · 

o:ga ile Don arasında piyade 
v, Whb: te~i1ler :tarat'tnd4n Y<.Pf· 
lap ~ !lrlltle tanrruzlan ~iddet1i 
~lerden tiOn~ kuV\'Ctleri -
mlıı ta.re1'mdan geri etılnu tll'. 
K~mn. bir tniktar eQir, ga
aafm '9,bnrşla.rı ve 4 dii~ntan tankı. 

Oe•let demieyollan idare• 
ıinin yeni kararları 

Ankara, 9 (A.A.) - De\'lct de· 
:ınir,yollanndan verilen malümata 
r{ôre r~ mUes'leeelere ait t'ŞYa· 
larla yaş meyva, sebze, et. balık, 
sU.t ve fidanlar mfurtesna olmak 
U!!!ere evvelce bil<li'rilcn istasyon -
lar<lan p!rrakende suretiyle eşya 
kabul edilmemesi icin tayın cdi · 
len müddetin 16. 12. !l42 tarihine 
kadar uzatılması,a lü:l.um gifrlil -
mü~ ve 10. 12. 942 tarıhindl"n iti
baren ~vveke ilil.n edilmiş olan is
tasYQnla.r ır..Tn.sıııa Penılik, n.:ızj ve 
Kay~ iswsvon ru.nbarları da it ., 
hal edilmiştir. 

Di~er ta'raftan yuıe 1<1. 12 1942 
tarihintleı:ı itiooren bir !ş'ara ka
dal\ yalıırz teok nokamlı tt'I' ih!eroc 
de \ıilümum perakende eşyn .k:ıbul 
edilecek ve çift rakamlı tarihlerd~ 
ıse perak~nde ıeŞyn !kabul edılmi-
)l!Cektir • • 

Rundan ba~a b:ıy.rnm ve remıt 
tatil gtlnlerindc ~elen c~yalann 

hiplerlne te=li.minl tet::in ir:in 
f!tta&yol" • ambarhı.!-cla fear den 
tertibat tıa alın b\.'lunmnkta • 
chr. 

. ·ld·u· Alm•n ba§kuıran~ 
~tv~dm ® ~ - · k 
danlığı tanümd:ın t~bl~g. ~~~t>. 
te<llr. Bundan evvel bıldı.nl~-1~1 ~'7 
bi 1051 tank tahrıp e.dıldıgı ~ı.bı 
insnnrn çok Q.Uyük zayıat ver<ltrıl. 

Binga.zinb şilT'..aI batısrnda bü -
ylik ibir lngiliz ~ilebi ciddi surette 
hasara uğrattbr.ıctır. Alman nv 
uçakları 4 !ngiliz av uçağmr dil· 

Vişi rndy~u <"irektörU binbaşı 
Düviviye, Tulondaki Fransız do. 
nanmasınrn taJıribi haberinin :racl. 
yo ile yayımına mllsaade ~ttiğl icin 
adolunm u ştur. 

tilrmüııJerdir. Bir Alman uçağr Uıt
aUne dönme~tir. 

~ .. ,ıı. 
or o boıll' mhıtir. ünı • 4 İtnlyan tebliği Sovyetlerin 12 topçu \ e~ı, 

avcı taburu. iki ı-Uvnri tUnı.enı .v: 
14 zırhlı alayla taaınızn .g~çtığı 
tahmin edilnı.ektrdir. Bu bırlı~le_ 
rin bU_y\\k bir kmnı .Alman milda . 
faası kartıııunda. dnğıtılm~~ Ye ge: 
ri pUsk\i.rtillmtiı;t\ir. Berhn ask~rı 
maktamlan bu ke&imlerde Sovyet. 
!erin Alman hat:.ınn bir deTeceye 
kadar dahi ynklnşmanuş o,duğunu 
bilhassa belirtmf'lttec\irler. ~ah_a 
ilk hUeumda 15 lıilometre derınh
ğinde bir gedik açmJYa muvt:Ufak 
olan Alman mukn.bil tnam.ızu bu 
mıntaka.daki va.ziy<.ti gö.ster:rı..iye 
Ufidir. 

Almanların hedtfı ne lmi8~ 
Nevyork, 9 (A.A) - Nevyork..He 

rald Trlbune muharrjrlerlnden Ficl. 
dtng EUot, Twıustaki halihazır va • 
ziycUne mUttetlklerin ufak bir ön
cU kuvveti ile Almanların aeyyıı,r 

lruvvetlerl araaında b'.r beraberlik na 
~rile t>akıln.blleceğlnl yazmaktadır. 
... ~manlar, mUtteflklerln ilerı hant • 
ltetlerinl 'geri bıraktır:mağa uğı'H. 
maktadırlar. 

Roma, 9 (A.A.) - İlalvan or
duları um':11llt knnı.rg!lhmm teb -
liği. 

Siya.si mahfillerde. iJonanmnyn 
mensup FmnsL..., gem.ileri:tin tah -
ribi emrinin telııi~lc amiral Darlan 
tarafmdctn verildi~i ve ar.um} La-

(Baştfl 

isabet alan bir uçalt, A 

'
1·nı•~"' kezinde Konıo ı ıı,t1 

Vıya.sma ~ Rikv df'f?lirYolu da. 
hl tamamen Almanların climlr bu 
lunmatta.dxr. 

Filistin alayı 

Almanlar, bilhassa havadan ve d•
r.,zden takviye kıtaatı getirmeğe ça 
ıııımaktadırlar. BUtUn bunlar, Atman 
ların Tunusto.ki kuvvetlcrlnl devamlı 
Eurette orada tutmakta Um!tlm ol,. 
madığını, takat aadeoe ya.kından ta. 
klb edilmekte olan R~mello yUkUnlt 
hafifletecek btr geri bırakma hare. 
ltetl :ıcrasına tc~bbUs etmlf olduk}&. 
ru.ı g!Sstermoktedjr. 

uı tenııtr.-rtn vnzl on cıtı:ı:.cl 

ATaplar ve Yahudilerden Londro, 9 (A.A.) - Slmn!l Af
rikada bulunan muhabirlerin bU. 

ayn ayrı taburlar kuruluyor dlrdi!ıine söre Tunuc;tn vnılyct hClD 

Kndii.~, 9 (A.A.) - Filistin sa· 
kinlerinden mürekkep bir alay 
t.eıJkili için a~r toplanmasına 
devam edilmektedir. Arabalsrlıı 
yahudiler ayrı a.yn tab\.'rlar teşkil 
edeceklerdir. Şimdiye lkad~r ka • 
bn ve erireK: 19 bin yahulll ile S 
bin Anıp muhtelif aSkerf birlikle
re ve mahalli ıPO!is te~kilatına. 
k&yded ilmişle!'dir. 

.Japon 
Nazırı 

Harbiye 
diyor ki 

(Ba~/aMfı t rıcfde) 

Düşman, mem\e.kelimiıe ayak bas
mak Icin her çareye baş vurmakta· 
dır. Düşmanın pilllnlarını suya dü 
şürme.k için billün maharetimizi 
sarfet ek azdır., . 

Ordu hasın hıirosu şefi yüz.başı 
Alıea Yahıı14 i . rnrlyoda Japon mil 

leHnc hilnp eden lr .. öylevinde Jn 
pon adalarınm ''clıı ı:ının Çlnde:ı 
gönd rcceği tayyıırclerin,, hücum • 
Iıtnna uğrıyaca~ını !teyan etml5tlr. 
U:ıltfl mumaile}'"h. düşmanın Japon 
yarn hücum etmek :~in Aloslene a 
rlalarını sıçram:ı. t:ıiıtıısı gtbi kull:ı 
nacağını söylemiş ve Snlnmon adı 
lan savaşının hamin mukndderatı. 
nı tayin ed~~i ııdl..-4asında Israr 
etmiştir. Su ciheti h:ıtırlatalım ki, 
ecnebl memleketlere hlt;ın ede:ı 
Japorl rodyo ne5riyalı, <tuadnlkann 
Iın 2apter\ilmcı;iniıı Jaııonların A· 
meriknn filoıaınu ıamanıUc talırip 
rtmclcrinc medar oıarııliından hah 
sctmi5di. 

49 to altın 
(na,taraf1 ı acl ıııayfada) 

nm mahzenlerinden 49 ton altın 
götürmllşler<'Jjr. M:.ihiml"a: BH.'lrl·k
lan içine konulıı.n bu altrn, A1rr.an 
va ietiltametir.df' 3 mar~acıdi:: va. 
r.onu ile s:Yked"lm.icıtlr. ~:nbruka 
kadar hl! vagonlnra !tal:ran ordu 
l'Oli i nezaııtt etmi<ıtir. Ora~.ı bu 
Yazifeyi gesta90 üurine nlmıştır. 

VAKiT 

karada, hem havada iyileşmektedir. 
Ahor.nlar, mütte.fikıerin knyıpl::. 

nnı yen\ makineler ile telAfi ettik
lerini bildiriyor. Vaziyet iylleşmeğe 
yüz tutarken başanh bir tank çar
pışıııası olmuştur. Müttefikler pa
zartesi günil bir mukabil hilcum 
yapmışlradır. Bu, düşmanın ricatl
le neticelenmiştir. 

Bir muhabire göre Alman hfietı
mu Teburba'nın garbında, yüksek 
bir noktayı i§8ale matuf bulunuyor.. 
du. Bu teşebbüs neticesl:ı: kalmış. 
tır, Mııharobe hafiOMıiştlr. Niitto. 
fik tankları mulıabil harekete ge
çinceye kadar lnglliz piyadeleri 
mevzilorfnt muhafaza ehnişlerdir. 
Onların bu kalır-am:ınlı~ı sayesinde 
vaziyetin ciddtle,rnesine mlni olun 
muştur. Bir sözcü, iki tarartnn bir:. 
nin hava üstfinlüitünn tllyin edecek 
olan büyük bir hava meydan mu
harebesinin vukuu beklenmesi la
zım geldiğini söylen1iştir. 

~ ... ~ 
NC\-york, 9 (A.A.) - Londra.. 

dan gazetelere gc len haberlerde 
~imali Afrika1a vaz.ivet ,eiSyle h.u. 
~Asa c<ıUmektedh-: · TtmU!tn şid. 
detli muharebeler devam ediyor. 
Mütt~fik kuvvetler mildnfaa1a bu.. 
lunuyorlar. Almanlar, ~llı:rinde 
mahdut :u:.kerlrr bulun~uğu için, 
Taburbadaki muv:ıffakıyetlzrin -
den sonra ile..'i lar~ke+lerine de. 
vam etmeleri şUphelidir. Gener.ıl 
Andersonun kumandasmdaki bi. 
rinci lngiliz ordusn :.I:ı bir müc!dct 
için tekrar taatruzn geçecek d•ı.. 
rum<k değildir. 

MUttefik kuvvetler, bir ~ürlt.lct 
mihver hava 'kuvvet!rrinın baskısı 
altında kalawlardır Ml!ttc:ik o-r 
dunun vaziyeti şimJilik f .. na.Jır ve 
havn meydanlan kurup, A!?:.1a11 
nçaklnnnı bombala~rıncc:rn kadar 
bu vaziyette katacakt:r. 

Libyada 
J.ondr.ı, 9 (A.A.) - I.ibya•fa, 

ilk mihve:-1 mevı;It>ri :Mersa P.ı:t"
rnh yakı11lannda bulunmnktud!ı. 
Romel tack a1ın1fJ?a <:b, b•ı 83hada 
müttefiklerin 8Cviyes.ine yUk.5: le
mem\ştir. 

İngiliz tebliği 
Kahire, O (A.A.) - ~ÜıJt•rek 

orta ~ark tebliği: 

Sirenaik ceplıesinde dUı,ıman 
batarya mevziterlne ve R&k~r top. 
lulukla"Mna karşı şicdetli bir :ne~ 
açılmrştrr Alman ~v uçakları, ha
va çarpışmalarına 4 dUşrnan uça. 
ğmr tıı.hrlp e~ıerdir. 

Q<>rdodun böyle bir c:roir ,·ermedi. 
r,i sanılıyor. 
Darlanm evinde nrn tırma ~·npıldı 

Tunwna fena hava kam hnrc -
ketler.ine mani obrn;ştıJr. 

J.onclra, 9 (A.A.) - Alınan 
radyozu, p~isin, amirol Dnrıanın 
Fransada.ki iluı.nıetgiı.hında a~
tumalar yaptığını l:ildirmekte<HT 
ll~ar mUttcflklerc ıg~tikten !'oma 

Pasifik capbeıı 
(Başlarafı 1 inci de) 

Mak Arttır umumi karatnJu t 
(A.A.) 

Ne\')"Ork,9 (A.A.) - Afrika ve 
Akdenizdeki vaıJyctten bahserlen 
bir makalesinde Nevyork Taymi
sin nskcrl mUneltkidi czcU!.n.le §un 

BugUn ne§redilen re.mı! tebliğ: 
Japonh\r Yeni Gf.ned Buna. ve Go. 

nadakl kuvvetlerini dest-eklemek !ı;ln 
bt l.D.c1 bir tegcbbUa daha. yapmt§ltıt'. 

dır, Bu te§ebbU., de s.klm kalmıotır. 

MUtte!lk ağır bomba uçakları Yeni 
Gineye yakıa,makt& olaıı e dll§D:\an 
muhrlbl .lre§fctmi~lerdir. Fllot!UA.nm 
baota çelen blrinOJ muhriblu 600 llb 
rellk bombatar isabet •tmt,tır. Muh _ 
ribln er taralı derh&l alevler içl.ndt 
kalDllfl•r. Diğer dtl§man c•mll•rl 
ka.çmllJlardır. 

Dt\fman u~an harp ka.nunlanru 
ihlll etmekte ve müttefik hıı.atanele. 
rıne kar§I mUkerrer taarruzlar y~ • 
maktAdır. Doktorlar ve haatabnlacı • 
lar, hastaıar ve yaralılar ölmU§lerdir. 
27 aonte§l'lnde Japonlllr Avwıtnın 

seyyar aahra haataneainl ve SopUta 
çevremndekl A.nıorlkan elhhiye mer 
kWılf bombalam11hu'drr 29 kioı öl • 
n.U, ve 81 ldgl ye..ralaıı.uÜıtı:r. 2 UkkA 
nunda Buna çevreı!ndeki Amerika 
aa.hra hastanem iyi bir teMdllt esl)rl 
01a.ra.k neUceBiz bombala.nmıvtır. A.y. 
nt G'tm ayni dU§ll'lan J:ıava filosu ikin. 
el defa olarak kIS& irtlfads.ıı bu has 
taııeye -taarruz etmf§tir D~man boıo 
ba uça.k!an p'.k• uç-t:tJa ba.ttaneata 
tlstUne inmişlerdir. Bu taarruzda 7 
kl§i ölmU§, SO 1<1§1. ya.ralanm~tır. Sab 
ra alhhlyo teııilinln bütUn çs.dırları _ 
nrn Uııtünde bUyUk ve geniş i§areller 
btımsmm hastaDe olduğunu açıkça 

göstermekte)'d'l. 

Yaralanan Japon kriıvuUrJerl 
:Va§iııgton, 9 •(J....A). - Bahriye na. 

nrııtqun 9 ilkklnuncla M§redilen bir 
tebliği a§ağlda.ki haberleri Qlldirmek... 
tedlr: 

1 ......- Evvelce blldirllen ve Japqn. 
lal'J'. kartı yapılıı.n taarruz gcnl§le • 
mektcdlr. 

2 - Bu taarruz, Quadaıkanal'dan 
hareket etmiş olan vç bu ada.yl!ı doğ
ru yol alan birçok d\l§ma.n kruvazllr 
v.: destroyerine karrtt torpil tauıyan 

ve pike.bomba. uçakları tarafından 

a.:s.nın takriben 150 mil §imal batı.. 
sında kdin bir noktada yap~lmıvtır. 

larr söylemiştir: 
Dakann ve batr Franstz Afrika

mntn mUlt•!ikkr c1avaaın:ı. iltiha
kı çok mühimdir. ~neral Ayz:n
hover ile umumıl ''nli Buvason a
rıugnda ıılttcdikn anlamıa muci -
hince Da.kar, .Amorikadan Akde-. 
niz bö!gts.ine ve orta ea.rka gön
derikn uçakllU" için bir tevakkuf 
iskelesi olacaktır. Bu isk~le. uçak 
lann yolunu 90!< lkısalta~trr. !)!. 
ğer ~n. ittibaktan ~tilr.n mih 
ver, Dalcarı den.'znltılan için b~r 
Us cla:rıa.k lru11anamıyac:tktrr. Biz 
ise, hem kendi denir.a..ltılar.ı:mız i
çin bir fu;, ve hcın -d.c Atlantik ı'le
nizindeki d~~ faallyctinc kaı-
şı bir taarruz üs.5il olrırak kullana
cağız Böy1ece Daknroa tutunan 
ve mUttefikl~rin yanmda çsrpırıs.. 
cak olan Frnnsız donanmam Al • 
man1ann Tulonda sağiam ol.'.lrak 
bulduktan veya taınir cdf'bilecek
leri gemllere f;:zltt;iJe tekabUl e -
decektir. 

rraakonun nutku 
(Boştarafı 1 nride) 

Deral Frankonun demecini tefsir
den i~tina etmiştir. 

AnıeriT<ada. tefsirler 

2 - Bu taarruz netice.sinde cıu,._ 

oıan 111ağıdalq kayıplara uğramıı. 

t:r: 

dUşmil.~tU.r. MUrettC ~Uf 
-Oen 7 kişi de atın~ r J 

ltomnda mektcP ' !'. 
Dem, O (A.A.) ;r;ı' 

d!ı. neşre<lilen kaT~e~ 
İtalyan iş~ileri~i ııjr;ill ı 
rine vermektedir. c(PeS' 
her i!!Çi örfi r-nhlt u:ıııı' 
ve as!ter kaçağı :ı1l ~ 
cektir Verilecek Jı ~ıJ . ·dcııı _. 
cezasına kcıdar ~1 ];St"' 

Romo.d:ı.,, ma.htu ~ 
zUnden veya boIIl~rdt# 
su ile ailelerin ec~~~ f 
]arı sebebile 15 ;;;' 
ı:ubata kacbr bUtil11 

palı kahC!lktrr. ""'I 
S 5 tonluk boJ1l / . ) , 

T.ondra, 9 (J\ . .ı\;,cıv! 
Dlln ge-ec Tor.in ) 

3600 !kiloluk ve ıso9 ~ • 
bombPlar atıl~~t ~ 
binlerce yangın t>-<fl 
hedeflerin üzerine •• ~ 

Sici}y;\dal•I 1 
/ 

Londra, 9 (A.A·.~1)' 
yosu, Almanların sı ~ 
kuvvetlerinin de )~Jll 
ltalyan asilerine d ~ 
için kuvvetler gön et"~..t 
kaldı:klru-ını bildir11' iV' 
4 milyon nmele)'i ıı. 

ımnır 11 

Londra, 9 (.ı\.ı\·~c! 
radyosuna göre, ıf t 
talyan amelesiviıı l'I 
!'ehirleri terkct111el~~ ~ 
bir karo..'"Ilamecl. 1 ı'' 
ile 4 milyonclan fil 
1Akadar ctm&tedirSl~t) 
1TALYADA KAid ~.l 

Vnı:;ington: 9. <ı'0 yJ 
t>erJerl ofisi müdilr b 1 

lıunt mümess!llcrll1cet 
Jıınar:ık Birleşik Aıı111,~ 
tnrofınd:ın alınııo rcJtl -
ita!) ad:ı hercünıc ftll ı 
duğulhı fok:tl lıu ıtl1 ,~ 
ıb hlr fhtllM çıkn~pr 
mek dalın do~rıı 0 ,\~ 
mişl i r. ~lum:ıileflıiı-1).,f 
yo neşrıy:ıtının l 
ı;illlh!l:ız mukııvenıt: ı~ 
bulunnuıkto, nnrnlt 11 
elme'llekte oıauıtuııtl 

l\t El ner Da\'ı~. l 
• J ıı: I' 

Yet "erirken BirJrS "' 
meli torafındııo tıııl) 
mu hakkınd:ı ıı.h 1111~ 
m:ınıilc <lo~ru ,-e fi 

duğunl~ 
Üç lngiliz bah1'çf 

kayır/ 

J.onclro, !l (A \)ı:.:~~ 
mirallilt ih..il'CSİ·. 1~~ 
Beng:ıli ve $panı ~ 
ge>milerinin kay!l<>l<\ııt l 
mektedir. Bu kaY~ ~ 
ı:nnUndc Lages' ~di' 
infil1lklann n~ f 

Amerikada Y!1~i~ı 
denizci yetıŞ 1 

>"" Va~lngton, 9 (J.../.J ıç\'.l 

Daima halkın menlaa· 
tini düşünür. iter sayı· 
t :nCla en ~eçme vazılcn . .. 

neşreun 

Keşif yollarmllz <'!Un ile"t"! bP.l~e 
lerde faaliyet ~term.işlert\ir. Av 
bombardnnan tayywdcnmiz uü~ 
manın bir iniş ~uıa tııarruz et-

1000 librelik iki bomba. b!r kruva.. 
zöre isabet •tm~tir. 1000 1 brcllk bi:' 
bomba da diğer b·r kruvazöre 1sabel 
eımllitlr. İki ıorpll ~ deatroyere \rC 

n, kU~Uk b'r kruvuöre t.sabet etmt,,.. 
tir. Bundan maada blr destroyer n.. 
ya lbir kQçUk kruvazöre iki isabet 
,.aN olmu olması mubtenıC?Idlr. ıo 

ılenlz uçağı Amerikan avcıları t&r&

iı!'dan d!UıUrUlmUştUr. B~rc;ok dUg • 
men gemltıl alevler içindedir. 

Gundalknnal'da ağır top]l\rla des
trk1enen Amerikan keıı:t kolları dUş 
ı.ah?lla temnsı muhafezn etmişlerdir . 

'Ya,in:;ton, 9 (A.A.) -- ntsmt 
mahfillerde ~enera.1 Frankonun 
ıöy1emiş olduğu nutkun Bir1eı;ik 
Amerika ile °Wpanya aresmd:ıki 
tnilna.sebct Uzerinde hiç bir tesiri 
obnıyaca~ı veyvhut olse c?=. crtt-Jıt 
bir tesiri' olncağr uıhm.in cdılmek
tedir. Ha.tırlaroadtr ki !spanya', 
ınutlalc bitaraflığını mthafaza ede 
ceği hal<kında Birle~ik Amcrikaya 
tern!nat vemıi~ti. Generd Frn nko 
nun mL'ıveri metih Vf' s~na etme
s?nin gencrnlin mts1eği ve lspan
yanm vaziyeti ile mUna ebettar ol 
duğu umur..ı.iyct1o kabul ve teslim 
efülmektedir. Gen<'rnlin doğrudan 
doğruya BMeR!k Amt>rilm a'c-vlıin
cle bir şey f!Öylemediğjne <1ikkat 
erlilmi~ ve lıilhn.."l'a nı:tkı.:n lıazı 
frkraların kasden çifte manalı bı
rakrlmJB oldıığu nazarı dikkati cel 
lıetmicıtir. HUkiımet ~rkii.mnrlan 
biri. c!oğunuınun ~'Ildönümtı r.ıil -
na!!ebetile general Fraı lmnnn Hit 
fere biJdfnniş o'd~ğu diJrklerin 
harp harlfr-ele>ti ile alaktısı ol:nn _ 
cTı~:nr, olsa ols.'\ Rusya•'l:tkf harp. 
ten bahis ve Hitl"rin Rns:vııflaki 
harpt~n mııEa!fer !;T!cna<n temen· 
nisine mtinlıasrr bulıınd\\ğu:rıu l>e
Jirtmi!}tir. Hnlfhanrda .fl mer.ı1ca i
le fspanya amsrnd,.lci ticaret mu. 
n!l!'ebetlerf, memununiyete ~ayan 
addedilmektedir. Birlefi!k .Amrori -
ka. İl!P!?nYa.va mühim miktard:ı 
)'lı°e<'""k. ta..crfiye edilmi~ y2ğ ver
m~kte v~ bt:na. mukabi! bnzı 1s. 
panvol mahsuiAtr ~lmnktar!ır. Bu 
malları mUnha.mran İspanyol ge -
mileri taşu:nalttnOır. 

ret tılosu mensuplar 18ul'~ 
on bUyUk taljın ıne1' ııJe•~ 
reni ynpılmı§tır. 1311 sO. 
cnret filosuna senede JJ 
verecek ve znforlt' cO"'.J 
!ruvvctıe yardıın ede 



Marsel Haedrih'den: 

{J3a~arafı dünkü sayımızda) 
~anglinln gözleri hic bir şey 
litı .ü~·or, yolunun üstünde rastgel 
'-tı ıtısanları iterek, Hollandalı tüc 'it evine şehrin kenar mnhallele 
~ti doğru gidiyordu. Gayri tabii 
~etine rağmen kimsenin nazarı 
~ . alini celbetmyordu. Üstünde 1 
~hanede giydiği elbiseler vardı. 
~'Urken sesini yükseltiyor, el
\ıı le !~retler yapı~·ordu. Şehir -
-~ t'ıklıktan sonra sakinleşti, Ye 
t l'ltı mecrasını takibe baş!ad ı. 

ı-.. aı $0nra koyu çınar ağaçları a
lft. llıdaki tüccarın beyaz e\·ini gör 
~~erectdüt etmeden balıçcsinc 

\ llazı kınnızı parıltılar Yenelı~
""ıı semasını hafifçe aydınlatıyor • 
~. lI~rhıılıle şehirde yangı~ ':ar I 
<>elkı de bütiin servet ve ıhtışu 

~~ lıarıkerin evi yanryordu. Bir ı 
'ıre kendisini mazisinin lekesi~ 
~ \"e işlediği cinayetin manen 

ilden, kurtulmu-ş hissetti. De -
sbir nefes aldı. 

\ııa lln Tııi ne yapıyordu.. Onu 

1 

~d'llının kucağında, gii'iimser 
n ~7.el olıırali lu h:ıvyül ct1 i. Ta. 

11'1lkansız bir halde gür.el .. ı<ıs
tlık btıhrıını geçiriyordu. fü·e 
rl"1 hızlı achmlıırla yürürken, 

litf~1e bahçenin kanepelerinden 
ti Carptı, ve bu sademcnin te-

li ne Yere k:ıpaklon<lı. Rnnepe -
Gt ?erin ele unutulmuş ve bir te
~ e~erı olarak, kendisine hiç 
~ "ermh•en. kocn bir bahçıvan 
~ nın maden! kı~mını aYuçladı 
~an, üzerinin çjE!Jerle <folu ol
~ 11 hlı;setli; 
ltı~anın ı>enı:erelerinden biri 
~ onda, Vanli içeride lo
~ a bir çok defalar gördüğü 

il, kı~a bo:rlıı, Hollandalı tiic 
11 SİJiiellni farl..ctıi. Ellerine 
ı.eııı bir tltteme seldi. 

1~cere kapandı. O eıınndıı Van 
,~tide bir çok kapıların ka

l>, aç-ıldığını. Ye "arkı sürJeycn 
:0cııiiım se.,ini eşitti. Ağzında 

~) 11lo ve şapka~ız hir şekilde ılı 
1 :ı tıkan Hollandalı lfıcir, yan 

11 lı:ırınızıya boyadı(;ı semayn 
~~lı:, tnerdivenleıi ini) or, \·c e 
~~dırnıarla, Ynnglinin gizlendi
~karnete doğnı gidiyordu. 
kanım bir snıı iye olsun göz.

1 

·~ :ıcırnııyorrlu. {'ç adım karlar 
~len. sonra pipo<:unu yııkınak i

lırıtin i çakan 1acirin z:ıyif ve 
~~lı: Yii7.ii bir nn için aydınlan 

'ıa ırılenhire knhrıımıınınıız onn 
bili}ııde yaklı şar:ık elindeki kn 

'Aıı ı;:ıkın kafası rın <lehşetlc \ur 
ı Zaıııan, kırıql.Jarla d~lıı olrın 

11 
korku ve hn) retten don::ıbl 

\. \ı'::t.ı?7.ının ııçılrlığı göriildü. 
~· vediği darbenin tcsiriy 

Nakl6dcn: Sabri KAPAN 

le yere düşen adamın üzerine hırs 
la atılarak, viicudlin•le müteaddit bl 
cak yaraları acmıya başadı. Bu hal 
yoruluntaya kadar deYam etti. El
lerinde ve yüzünde yapışkan bir 
şe)'ler hisser!iyordn; Kon, biçağı 
~·ere bırakarak dojtruldu. Bahçe ve 
evde hic bir ses du1 ulınuror, her 
halde Sun Toi evde olmadıydı. İlk 
evvelli kapıya ılo~ru yaklaşan, fa
kat birden bire seriye dönerek ne
hire giden, ve orndıı uzun müddet 
yıkant'ln Ynngelinin heyecanını, se 
rin suyun teması azallmıştı. 

Yenchonfo karg:ı~alık1ar b,ıstı
rtlmış şehir siikün bulnıuşlıı. Şeh
rin şimal yalımda .sönmekte olan 
bir lllngın mo!ozarının ate~leri ar
ka ı nrJa, karışık bir kalalı:ıl;ğın gel 
mekte olduğu r;örülüyordn. Bic şüp 
hesiz bunlar ) ukıırıda bahsettiğimiz 
şehri terkedcnlerdi. YaYaş ve ser.>e 
riy:ıne geriye clönclü Ynngli, ne ya 
pacağını bilnıerlen, şehre doğru i
lerJemiye b:ış:ıdı. EI!eı·j cebindeki 
nnahtnrl:lra ılokunınııştu, hafifçe, 
giilümse<li, aklına birı::ey geJmi~ o
lacaktı. 

Tt>nha soknklnrd:ı nf:ık polis ı;u 
rnpların ın do' aştığını gören Vang· 
il. şehrin yağmadan kurhılnrnsı, ve 
nı;ayişin 1emin edilmi~ olmasından 
hiiyı'.ik hir menınunh·et duydu. T<im 
senin nrıznn ılikk:ıtini crllıetmeme!< 
fçin ihth nllo lınpishaneye doğru i

lerllycn .ııen<:- mnhTnim, hnpishnnc
yi t"m:ınıen hoş htıldu. 

Acelesiz ,.e telaşsız kenl'li ko1tn 
şunn 11lrr.rck kapısını kilitlPrJi. \. 
nııhlnrlnrı f1rlnlahilereğl en uzak 
mesnfoye attı. Sonrıı sakin Sun 
Taıyi dii<;fin<>rnl• r ~ 1 d · , , '):ı nı;o rn nr rıynı 

vıızi\'ellc kolrJı. 

Ertesi ı:ıiinii gardh ıınlıtr, .mu 
perisan yatai'.iının üzcrinrle sefillY. 
ne uznnmış ol:ırnk ~öı·liikleri znnımı 
hiç birh;i ona neden elbisesinin 
knnlı olduğunu sormadı. 

... Snn. 

a11re•r~ 
.İstanbul okullan 1-nr koşuları 

başlıyor 
Beş yıldunheri tsrıın!Jııl okul

ları arasında tertip edilrıt<'klc olan 
kır koşularına bu yıl da l\f:ıııri r \'('. 
k~fü~ince haz1rlnnan proğraııı ıııııci 
bıncc 13. xı. 1942 lnrihindc :.WOO 
melrclik bir mesafe uzcrindc yııııı 
lacak kır koşıısile haşlıııı:ıcıık , c ı.ıu 
kpşııyıı 27. xıı. 1942 tnrihindc Ata
llirJ, koşusu, 17. 1. l!l43 de ve 14. 
1 l. l!H:J de :ırıoo metre üzerinde ya 
pılacnk koşular takip ccrlccklir. 

Brş yıl Sihi kıs:ı bir mazisi olan 
okullar :ırıısı kır ko~ııları rnüsnbıı
kaları okullu sporcular ıırasınıla 
bü)iik lıir al:"ıkıı u:randırınaktn ve 
hu kosıılara İ»lir.1k erlcıı müsabı~< 
sayısı her yıl :ırtlığı gihi kosıılnr • 
dan nlınan rlerrcelcr rfe en·<1·1ki nl 
Jııra nazaran dalın i~ iclir.. Bilha~srL 
29. 11. 194-2 tarih inde Esk işrhirde 
yapılan fnönii kır koşusuna rnemle 
ket okullarını temsilen iştirak eden 
lst. Okıılfarı muhtelit kır ko~msu 1.1. 

kımının fcrrli fn~nifle birinciliği 
takım t:ısnifindP 17 pnanla ikincili 
ği ka7.nnma.sı hn ç:ılı~mıılıınn veri
mini belirten ıki:ierli bir hlicJiscıliı·. 

Okullarımız:ı im Jıl :rııpııcaldarı 
mii~abaknlarcJu 11111,·:ıffnkiyeller di
ler. 

lsıanbul Okllllar1 Futbol Lik 
~. Heı•rıirıdcn: 
'>lllıfa w 

1 il sııırn: 1" ,. 1n '" 0 
•• "

11
• ,, .. :.:: de yapılııc:ık ına<t1rır: 

'Jı ..._ Hacı olan (iki kelime) :! Seı·ef Stadl: 
eleforı makinesinin lnsımlıırııı 1 - \'efa L. Şişli T. Saat 11.15, 

1~!~9 1'ibc. 3 - Ters ı:cvirirscniı •ı n s f 
q ~I - - • n ıı ka L,. - J şık saıı ı 1 3. 

, , e uygunsuz .• olur, HırJ~'ln ~O. 
·ı· ıı esıs eden., in tersi. lıerşc'' ~ - r.. Sarny - Hayriye S:ıal 

ı:çine konur, ııol:ı. fi - Deh, Jri "5. TT:ıl:cm: s. A·:ıköncp, B. 
hık. fi - nir hay' 11, '-''.'',i 1 ru ..... , . ı 7 Uluöı:. ı) . ., ıurreısjn n ~nrıo;ı. - ______________ ::__ 

~ "ın"üıı karış:ııı bir sıı. 'ıik c], 
, b:- l\ıır:mcl:ı ı~mi JZPc>en iıır 

~'e'in dcrınliğinin nihayet~. 
1 

1
. •<1rnnnın hlr kısmının tersı 

'ıl ıı ~n lO - Zorlo :ılınan ver-
ı..l':ıtik 11 - Air· şe\ in iizerin 1 
''il\' • 
al';\ <l:ın hoya kcıc;ıfmiş bır yer 
\' k. 
t lıkurıd:ın nsağı: 
!\ - Yalıından olmıvarrı1'. '' -
, eıt, l>cıler. 3 - Alet. nınl,tnki 
•ev; " i · ı ı ı Rıı tcrml'k ~·ııı ı,uf :ını ıı. 

Sılıını 4 _ Ilir ı:cş'1 ezile! 

~a~tıın vasıta51 ıniilcJıııo;sı51, r, 
ın. 11~11rlıı li - Al'rk dl'l!il. 

~l.\t'aiplik, remi rdatı. 8 - 13ir 
~-,., krıfıııt. bir ovım. 9 - l)iiz ve 

•ıı :-; . . .. iik 

7 .3o Program ,.e ıneınleket sa:ıt 
7 3'J \ .. ayarı. .• - ucııdurnuzıı "alıo:f . · • ., ır,ı _ 

lıın. 7.40 Ajans lıalıerleri. 7.55. 8.3il 
i\lüt.ik (Pl) 12.30 Progr:ım ı:e ıııcın 
Jckcıı snat ayarı. 12.33 Müzik (Pi.) 
12.15 \jal)s hııht'rleri. 13.:ııı l\fı'.izık 
18.00 Progı:ıııı \•e memleket s:ıııt 
nvarı 18.03 Sa7.. U!.1:ı Mı1zıı.t 19.00 
:\luzik, r l'l.) lfl.30 :\Temlckct sn ıt 
ııvarı \C \fan<: lıahcrlcri l9 4:i Ser 
hest IO dakik:ı. l!J.5:l Sarkı \'C seııı.ı 
ilı·r. :.!ıl.l.ı lkıılyo gazrlesi. 20.45 
rıfiiıık (Pi.) ~1.00 Konuşma 21.l:J 
'\flizik olıfıt•llcri. 21.4:i H:ıcJyo sen 
foni rırkcçfr:ısı. 22.:JO Mrınlcket s:.ı 

YA.Si~ -·-
Suikast muhakemesinde dDn o iki celse 
Ankara, 9 {Va.kıt muhablı1n. 

d\'D) - Suikastçıların muhake -
m~slne buguD saat 10.80 da devau 
edildi. Şahit ole.ra.k dinlenilmesine 
ıtarar verilen İtalyan sefa.retı kapı • 
cıı,. Ko.1tantin LfberaUdis çağrıldı. 

Terc\iman olarak .tıariCiye vekAJ.e.U 
it;ılyanca. tercUmanı Abdll.sselAm bu, 
lunuyordu. 

Şahit Liberalidiae yemin ettirtldl 
ve an.!a.tmağ'a ba§ladı: 

- HAdisenın vuku1mlduğu gün ben 
İtalyan ııeiaretha.nesl karşısında. Çan. 
kaya lsfkametl.ııe doğru bakıyordum. 
Otobüs bekliyordum. Gelmedi Bıc 

ta1'si ile gltmeği dllşilnüyordum. Tam 
bu sırada CSnUmden bir taksi geçti v;ı 
e.rkasında.n bir ınfilAkın vukubuldu. 
ğıınu duydum. Taka; ile in.!ilAkın vu 
kubulduğu yer arasında. takriben 15 
metre kadar mesafe vardı. Ko§tum, 
Alman sefaretı kAtibeısini ee!iri w 
karısını gördüm Seflrin üstü ba~: 
teız içindeydi. ltalyarıca yaralanıp ya. 
raıanmadığını sordum. Yarala.nmadt. 
ğını söyledl. Bombanın patladtğı yere 
baktım. Bir takım et parçaları ve b·r 
ce ayakkabı bulunuyordu Bu sıra.da 
polisler de va.ka ma.halline geldiler. 
B!L§l<a bir malfun&tım yoktur • 

Rel.9 Sabri Yolda§ !:tordu: 
- Taksi hangı tard!a dofru gidi~ 

yordu? 
- Tıı.ksi Çankayadal'.l §ehre doğrı..ı 

geJ~ordu. 

- Reng~nl hatırlıyor musun T 
- Hayır. tçlnde ~oförden bB.§k& 

.Mimsa de yoktu. 
- İnfilAktan evvel elinde kırmızı 

Liı paket taşıyan lfüruıeyi gördiln 
mü? • 

- Hayır görmedim 
- lnfilAktan sonra kaçan, koşan 

kJmeeyı g!lrdUn mü 1 

- İki k!şin.n Frar.sız sefarethane 
ı:lııe doğ'ru koştuklarını gördlim, Fa. 
kat bunların kadın vey" erkek olduk. 
larını tayin edemem. Hariciye ve~le. 
tı motorclliıU Ue kal"Şıl&§tmı: O bana 
bu.c:lnrın kadın olduklarını ııöylemı,_ 

tı.. 
- Kodın "·eya er.k~k oaun, acaba 

bu kac;ıa.n adamlar, bir suç l§lemek 
ten mütevellit mi kaçıyorlardı, 1yoksr.ı 
korkmuşlar mıydı? 

- Kanaatine göre. bu Jtaça.n şa • 
nıslıu korktukları için kaçıyorlat'dı. 

Bunda.o sonra tercUman E§ret va 
sıtasile şahidin ifadeal Sovyet maz • 
nun}ara anlatudı. Ve o:ıhide bir diye 
cekleri olup olmadığı ııoruldu. 

PaYlot: 
- Şahide kar§t b!r - sualim yok, 

i>Eı.şka bi~ diyeceğim var. 
Reis: 
- !=:öyle bakalım 
- Bu husuau'l nazarı dikkka te alın 

nııısını b.llıassa rica. edeceğım, hadise_ 
dt. ne Fon Papen jle karwt, ne ka.U 
!:ıf'Si. ve ne de şahit ınfati!e dinlenen 
kl kızcağız, VekA.let motCSrcüsü, eı;n. 
d& lm'lllızI blr paketle giden kimseyi 
görıned;klerlni sCSyledl Bunu sCSyleyen 
yalnız şoför Fahri Uçardır. Bu şabil 
böyle bir adamı gördüğiln11, ve bit 
tak0 in n geçtiğini \'e içinde Kornilo. 
f\ın bulunduğunu söy:edi. Bu şabıdin 
ıf11deslyle diğer bütün şahitlerin tfa. 
desi arasındaki bu fürk lftt!en zapta 
geç:rllsin. 

Bunu müteakip Kurn.ilofun ne di. 
ycceği soruldu. Kornllo! dedi ki: 

- Evvel! şunu söylemek iste -
r!uı ki lnfilAktıın ıı o n r a 
bcrhııva olan şahsın kemtk ve et par. 

ç.uı ve elb;se ve mencllinin parça.Iarl 
bulunmuştur. Faka.t Fahri Uçarın 

ıı~~led.ğt gibi kırmw bir CSrtüye ai~ 
orlada bir eme.re yoktur, He.lbukl 
ck~rlerin raporu hepsi bu beyanat 
l!zerine iııtinat etmektedir. Onun ı. 
~:n yapılan tahkikat ktiın bir temel 
Uzerine kurulmuştur. 

.Reis burada Kornilofa hitap ede. 
rek; 

- Bu §ahldin ifadt Sin~ bir diyece 
ğiniz var mı? 

- Ha.yır yoktur, 
BARONUN TEZKERESİ 

Abdurrahman ve SUleyman da na. 
hide kargı bir diyecekleri oımadıkla. 
rını söylediler. Bundan sonra Awkat 
Şakir Ziyanın kaydmın barodan ailin. 
rnesi hakkında. .m&lıkeme tarafından 
adliye vekAletinden yaZilan tezkereden 
gelen cevap okundu. Bu cevapta Şa. 
kir Zıyantn adının sııınmesı sebebile 
adlfye vekAletinden y!'ı.Ztlan tezkered.! 
bahsedilmekte w Şakir Ziyanın gös 
te:miş olduğu büro mahallinde bir 
yazıhane bulunamadığı, ikinci defa 
olarak gösterdiği büronun da. b,ttah. 
J{ik bulunamadığı beyan olunmakta 
v" icabına. göre. muamele yapılması 

tst enmekteydl. 
Tezkere mUnderlca.tı Paflofla Kor • 

nllofa anlatıldı Kornilof; 
- Haber a}dİğıma. göre, avukat Şn 

kir Ziyanın bürosu ve hattA bu gös. 
ter.len yerde tek bir aa.ndatyası bile 
yoktur. Ne kend.ııi ve ne de onun tek 
h~r mtişterısı bu büroya uğramakta • 
ı.hı·ıar. O yalnız faşizm propaga.ndas· 
yapmakla meşguldUr ve ya.lmz bir tek 
rlnvanın avukatıdır. ümit ederim kı 
bu adam bir daha. burada avukat o 
laıak bulunmıyacaktxr. 

Pavlo! da ayni mütaleayı ileri sllr. 
c:!U ve: 

- üç yeı·de de aranıp bUrosu b11 • 
lmımıyan bu avukat•n hemen bu cet. 
seaen itibaren celse O.lfl edumesini. 
rıca ederiı:n. 

Bu sn-ada avukat bırkaç defa ye 
rinde kalkıp oturdu. Re.le de: 

- Müsaade edin sizi de dinllyece. 
ğlz, dedi ve Pavlofa ihtar ederek: 

- İşi §ahsiyete döknıeyin, daha ile, 

rt g1der11en!.z sizi dışarı çık.artırım. 

Z ı YA ŞAIURtN CEVABI 

Bundan sonra avukata kar§ı döne. 
rek: 

- Buyurun s!zi dinliyoruz, dedl 
A'Tukat şakır Ziya. §'U cevabı ver. 

dl: 

- Ben bu !!adelere ve iddialara ce 
vı.p vermeğı tenezzül addederim. Ben 
burada sekiz saat sUrl!n blı' müdafaa 
yaptım. Ve eğer onların istediği. gib, 
bir müdafaa yapsaydım hiçbir diye_ 
c.:kleri olma.zdı. 

Bir mesefeden dolayı "büromu 1s • 
, l llbUla nakil mecbu,.ıyc.tlnde kaldım 
Fa.kat tekrar Ankaraye gelince yazı. 
!ıııne bulmak imk!nsızlığı ile karşı . 
ta~tım. Bugün de ba•·onun, teblj_gatı 

rıt tebellüğ ettim. Bürom hazırdır. 

E§yalarımı tsta.nbula nakletmek tize 
reyim. 

Bu cevap Pavlofla Kornllofa bi!dl • 
rtd!. Kornllo! ayağa. kalkarak: 

- Yani bu adamın bürosu olmadığı 
l.Ppimlzce anlaşılmı,tn· dedi, 

ÖMER Öl.ME:'.\tlŞ! 

Tam bu sırada yerinden kalkan SU 
leyınan Sağol htk.me. hitaben: 

- Efendlm bir ist)dam var Mtisa 
lld') ederseniz takdim edey:m, 'dedi ve 

- '!60 - Uarnuurre,id'in Oğulları 

1;ır·ıdıl ıbntı St!hl'ln babaaiyle yola çık.mal< idn tc,·\'ll< et. 

mcııi idi. 
Harunurr&§id 'rus ım. öldükten soıım, Bağdad•da kalan 

Elc'mlnln en müfrit taraftorlarmdan olan :ıı-:ıtadıl lbuürre, 

llj Harunurre.Jldle beraber yola ç!ltan birÇa!l devlet ad:ım. 

lurını, kum:ı.nda.nla.rı kandırarak onlarla. beraber Ba.ğdada 

d<inmliş ve e~eıce bnndan bahsettiğimiz gibi Emini bu

ı~uıııılar olarak tıı.oımala.rmı temJn et,mittı.. 

Bunun haberini alan F~emun, artık bülrll.mdar olan 

knrde,lnı> l•arıtı gelemJyeceğfnl anlıyara.k walretlnılo bulu. 

ıııın ııdıııııları l\lenı ıehrind~ topla.mıı ve k<ındllerinc ı:unu 

!.O~ Jrl(J:tl: 

- Görü~·orsunuz ki, ittmıı.t ettiğimiz devlet adamlan 

ııaha ıııın ı.ağhğmda beni b.lH,Omdıı.r tıı.nımak hususunıla ver. 

dll<leri sözli tutmıyamk Bafdada, babamın ,,iltUn scn·etJy. 

ıc lı;ıraber döndUler ve kardeşimi htikO.mdnr llll.n ettUer. 

~ •Bdl ben ona karıı gelemem, bann fenalık ya.pacağmclan 

lrnrkuyorum. Çünkü onun eltnde bunn yıı.pac.ak bütün lın. 

kfuılar vardu. Size danıımal' için boraya ı!avet ettim. Fi. 

kl~'+'riıılzı bana açık~ıı blldlrtnız. 

Bııııu·ı\ ıizerlne onlar dıı ona ııadtl< ltıılSCl\klıırma \'C el. 

krindeD geldiği kadl\r onu koruyacaklarına ve ha.k[UUI mıi. 

ı.luf,ıa ed~eklerine s<l:z: vermı,ıerdl. 

O 111Wıdeıı sonra Memun Elfa.dlıı tbnü Sehl Ue dnhu o

lu fıkı olmnğa ba.,lıımıştı. 

Ellad.lu da bonda.n cesaret alarak Memıınu bir an ev. 

k · n 1 mala.rma hız Vl'rmt11 ött>dcnbe 

v..rdl.ği bu istida okundu. Bu istida.da. 
da bu tahkikatın yanlış temelrere 
daya.ndığuıt, filen adamın Ömer olma 
dığııu, infillktan sonra ömeri görenle 
rin bulunduğuna. dair p.hitlE"r getire. 
c.eğini ve il.k tahkikat mrasmda. verdi. 
ğl ifadenin yalan ve kendisinin Ab_ 
c:'i1rrahman vaE11tasile alda.tılnu§ oldu 
ğunu. bildiği ve gördtiğil mUhlm M _ 
cıııelerj anlatabilmek için bir tercU. 
man istediğini, kendisinin hiç bir su_ 
çu olmadığı halde Ru.~larla görüşüyor 
bı:.hanes!le h.apWıanede yatml§ oldu 
~ koğu§Unun deği~tlrild;ğinl halbu
ki Sovyet maznunlarla görilşmcdjğinı 
bildirmekte ve kendince malam olan 
hAdiaelcrl hAkimlerin huzurunda ani<'. 
tab;lmesf için tUrkçe bilen bir tercU. 
man istemekteydi. 

Rei.9 Süleymana. hltabcll: 
- Sen ilk celııedenberi tlırkçe ko 

uuşuyorsun. Şlmdi de t;ürkçe konuş 
t:ın. Neden bundan sonra tcrcUman 
i.<•üyorsun ? 

- Bazı ııeyler var ki onları ancak 
sırpça anıatablllrim. Türkçe b~leey _ 
dim müdafaamı yazılı olarak yapmaz. 
d~m İsterseniz §lmdl de tllrkçe ola.. 
rak bazı şeyler aöyliyebillrlm dedi ve 
sozlerine §Unu i!Ave etti: 

StlLETitlANIN YEN11DD1ASI 
• - Ben Abdurrahmaru Ruslarla ta. 

nı,,tırma.dım. Sovye.t sefarethaneBi.ne 
gitmedim, Benim. glbi bir berlx:r par 
çası.nın sefa.ret.hanede ne işi var? 
Sovyet ataşemUlterln'n benimle n-o a. 
lAka.aı o}abilir, Bunların hepsi uydur. 
madır Beni Abdurrahman ka.ndırdl 
Yalan· söylem eğe mecbur e t • 
ti. Altı gUn, -altı gece uykusuz ve aç 
kaldım, Bu :tazyik karliısında. "evet. 
AL'dı.ırrahmanı Ruslarla ben tanıştır. 
dım. Bavulu sefarerJıaneye ben g6 
tUrdilm.,. dedim ve o ne dediyse daJ. 

l.ıugüne kadar söyleınlı oldufu Ei>z • 
.erın hepsi doğrudur, Bütün bu 8ÖZle:: 
btıtün vA.kıalara ve dcljllere tamamen 
uymaktadır. SUleymanın lııtedlği şey 

tahkikatı b&§ka. yola sevketmekt1r. 
SU.kıymanın bu taiel:ıiniD .reddedilme. 
slnl ve kendleinin dinlenmemesjp.1 ta. 
lep ederim, dedi. 

SULEY.MANINJSRARI 
Süleyman yerjndcn fırladı. Reia: 
-Bu sözıeırı zabta geçelim, de aou 

ra söylersin. SU!eymıı.n tekı ar aya.fa 
kalktı: 

-Müddeiumuml bey buyuruyor k, 
ben altı gün suımıu~um da .sonra iti 
raflarda bulunmuşum. Acaba altı gün 
!ıcıye söylemedim de neden sonra söy_ 
!emeğe ba§]adım? Bunu bldlrmlyor • 
!11r Rica ederim, reis be~ bana bir 
terCtıman bulun, eğer bütün hMll!ey1 
bUtUn çıp!aklığile anlatmazsam ben! 
asınız. Artrit bu çektiklerim yeter. 

Reis: 
- PekAJA neden şimdiye kadar bun 

lar. söylemedin de r;imdi söylüyor. 
sun! Haydl evvel! tazyik yaptıkları 
:ru kabul ecrelim. Biz sana ne yaptık. 
Neden o vakit söylemedin! Bugtıne 
kad:ı.r bUtlln verdiğ n !.fa.deleri bcp 
tUrkçe olarak Yerdin. 

Stileynıan: 

- Bundan .sonra.ltjıertni tercilman 
olmazsa anlata.mryacağım. Onun 1 
çın. 

'.Müddeiumumi muavini Kcma..ı Bo. 
ra: 

- Süleyman :L1k zamanlarda bizi de 
nlda.ttr. Birkaç gün mütemadiyen 
lr.r şeyden haberı olmadığını aöyledl. 
Fakat daha sonra Abdurrahmanın 

gclfp de burada dinlenerek hakikat 
ıınl~ı]ınca. mesele ortaya. çıktı. 

Süleyman ayaklarımıza. kapandı 

ve beni affedin, §ima! her ı:ıeYi anla, 
ta.cağını dedi ve öyle ifade verdi Şu 

ma "evet, evet, evet., dedim. dakikada bunlarrn bepsinf inkll.r 'edı, 
Ben btanbulda, Abdurrahman va • y0r. 

sıtasile Fahri adlı birisini tanıdım. ABDURRAHMANl.N SÖZLERİ 
Bu adam ortada yoktur. Bunun ne oı. Abdurrahman sısz istedi ve dedi 
duğunu Abdurrahmruıa sormak Ul. • ki: 
.znn? 

Banıı. komünist diyorlar. Def Um. 
Benim bu Mdlse ile hiçbir alfıkanı 

yoktur. (Süleyman bu söZlerj ııCSyler 

iken heyecan geçiriyor, ellerile i,aret
ler yaparak asıl söylemek latediğ. 

~yleri söylemcğe hazırlanıyordu ) 
Daha birçok söyliyecekler.m var.· 
i'akat tercüman olınadıkı:~ bun. 
ları i!ade edemiyecet;iul. dedi~ ye. 
rıne oturdu, 

KEMAL BORAllilN OE\'ABI 
Müddeiumumi muavin! Kemal Bo . 

rıı: 

- Süleyman ası.ı ıı mdi hakikatten 
uzaklaşıyor ve yalan söylüyor, Tahki 
kat esnasında kendısl ile çok defa 
yalnız kaldık. Vermtş olduğu ifadeyi 
aynen birkaç defa tekrarlamıştır. ş,m 
öiye kadar bir şey söylemedi~ halde 
~lmdl nasıl olup da bu yalanları uy • 
durmağll çaJııııyor. Silleymanın bu 
~i:'71erıni hayretle karşll.Iyoruz. 

Di1'kat etmek laz•m gelir ki, su • 
Jeyman Pavlot ve Kornilof gib' reddi 
Mklm talebinde bu?undu. Ölen adam 
lhıer değildir, diyor. l\ornilof·ile Pav 
!of da llerl sUrdüklerl iddialarla ayn 
.~eyleri teyide çalışry:ırlar Halbultl 
bu, eksperler raporlarile ~-,bit edil _ 
m.ştir. Durup dururlten Süleymanrn 
bOyle bir iddiada bulunması Uzerlnd· 
hnssas!yetle durmak tft:r.tmdır. Abduı 

ıar.m<ının SUleymanı iJk tahkikat sı 

rasrnda yaıan söylen eğe te~vlk etti. 
ği ltatıyen doğru de~ld!r SIHeymanın 

- Ke.maı Boranın sô)•ledlğl söz!e. 
rın hepsi doğrullur. Ben SUleymanın 
~ll'l'di söylediklerine hayret etmiyo 
rum, ÇUnkU Pavlof geçen hatta bana 
'vakit d&ha geçmemiştir. !nkllr ede. 
bilirsin, dc.ıniııti. Bu sözU SUleymana 
da söylemedikleri ne mal~m? Para 
vasıtasile herşey yapı!ab!J!r. Silley 
mcm bana Fahrinin nerede olduğunu 
Bt'ruyor. Ben onu ıılze b1ldlrml~tlnı 

Jlhnniyete eoruluraa Fa.hrinin nered 
"ıduğu daha 1~1 anlaş•lır. 

İlk tahklka.t eenasmda ben bUtün 
!ıt'ldlseyi Jtlraf ettikten sonra Siiley. 
man itirafa başlam~tt Yoksa her 
hangi bir ta.zyjk a.ltmda. kl\larak de 
gıı. 

SUleyma.nın Ruslar tarafından al. 
cl&tılınış olduğu lhtlınall kuvvetudlr. 
ÇtinkU Ruslar da ölen Adamın ömer 
olmayıp başka birisi olmak ihtimali 
bulunduğunu blldlrmekteyd!ler. dedi. 

Süleyman gene ayıı.fıı. kalktı. Reıtı' 
hitaben yüksek sesle: 

- Tercüman vasıtasile bütün bu 
'1Jal!erln cevabı hazırdır ... 

Gereği dü§tinüldU, Vak't geclkmiı 
oıduğundan celseye CSğleden ~nı. de. 
\'nm edilmek Uzere nine.yet VC'rildı. 

tKtNct CELSE 
öğleden sonra saat 14 te duruşma 

ya tekrar ba_şlandı. SJleyma.n Sağo • 
ıun sabahki celsede verm!: oıduğ'ıı 

.st da hakkında bir knrar vermek ırı •. 

fl,ıılf l'n ~orJ{nyı rcııirini: 

llanınur·~ld'ln Ofu.Dan - 2ô7 -

- l'a TJbade! dedi. Oglumun katlodilın~lnl nıi dlli)Ot• 

tiun•: 

Ubıı.dt., baıını sallıı.d. 

- Hayır sulta.nmı .. Bi!ilkls cenabı hakka ıızun ömfır. 

ler \.'erme:;inl niyaz ediyorum.. Hem yalnız onu dcğil bcıı 

toı unum Me;pnune de rlahll biitün inııanlarm 13'1 ohna .. ıııı 

h.t!yorum ... 

Zübeyde, o ınrada tıkanır gibl olan Ubadenln söriııııı 

ke~tt: 

- F dkat daha eTI'el bt•nıı arı.u ediyorc!uu ~ • 
Ubar:ıe, Zubeydc.nln Caferin iilümllnıleıı ev'!.elld mes•uı 

guııJerinl !•asdettlğini anladı: 

- Doğrusunu istiyorsan. c ktden oğluroun a.ğ k&Jm:ı_ 

tıı için oğiuna Cenahlt gelmMinı arzu ediy<1rdunı fakat bıı 

arzu samimi \'e içten geJm .. ıleğlldlr. Çünli\l o zaman evırıı 

haı.ıct,inln ne demek olıluğ-una şimdiki gibi b lmiyordom O 

:umanlar, ben de tıpkı bugilnldl yaıtııyışın gibi müreffeh vı 

mct•at bir bayat geçiriyordum ,.e bütün ôınriim böyle ge. 

çeui;'ini z.annediyordam. birdenbire talihim deği,tl, feleğin 

go.drma uğrayarak tas ıvvıır edemediğim fell\ltctlere du~411 

o}dom .. N~re3e gitsem nereye ba' vur"!am aksilik çılqyor 

Zübeyde, t:ba.denln lumdislni llcride geJmt-k ihtimali .,. 

l.\n ıelfıketle tehdit ct{!ğirıl sezdi, Ondan daha fena söztrr 

dııılcmeınelt için lhlı kısa k~me~e karar ~rdle. Bir yerr 

gitme!; i!ltiyorm!l' gtbl, b,ışındılki tacı hoY'KIJld:ıld prdarı. 

hğı düzelhneğe baııladı. 

Bunun ml\nıı.smı anla~ıı.n Ubade btr,ey tıe,.eme*n 
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Kadıköy Vakıflar DirektörlÜiü ilanları 

b7met.t 
L. iL 

"852 91 

U86 il 

ıtuvak'IPıt 

teminatı 

L. lL 

871 " 

110 lT e.akttdar Kuzguncuk 

llokalJ 
Yelli t1ldr 

•••• 
21 

21/1 

115.lT 
t&j 1'15 

1,7 

Ol11d 
'(182 ada ıs parııe! " Koda C&d.. 
(yakın ve mutena bir mevkide 
(klln '815,50 K. meaahaınnd& ,.._ 
(n!f cepheli ara&. 

(Bir ~atı altmda yarm k&rgir 
lkl evin tamamı 

Kadılcö11 Sulh Blrlncl Hukuk Hd 
ldmll4fnden: 

9U/485 

Kaıdt.k6ytınde Bahari,ede Seni 
bey sokalında 17 No: da iken bu
lunamayan Refet, lbrahim, Hilmi, 
Mehmet Re~at, Emine, Mumine, 
Hatice, Nabne ve Fabna, Güzine: 

Yuk&nd& ahın .,. mevk\lerl :yum p.yrimellkul}erin mWkiyetl })efll pera ile aat!!.mak 113ere on bet sün 
111.S.cletl• ~ık &!'ltmna>- çıkartıruqt;Jr. 

İstanbul İthalAt Güınrütü Şefi 
Enver Kadaın tarafından aleyhlniı 
de açılan izale! şuyu davuından 
doJsyı ilAnen vaki teblilata ra#men 
ıiln Te vaktinde mahkemeye gel. 
memlt oldultttnuzdan bakkınızdn 
verilen ııyap kararının 15 gün 
milddetle tanına ve tapu kaydi cel 
bedilmek üzere muhakemenin 28. 
12. 042 Pazarte.f günü aaaı 10,30 
za Wiki tensip kılınmlf oldu~n
dan o g(ln " o saatte malWemede 
bizzat veya mmaddak vekAletna.me 
lle bk vekil göndemıelı: suretiyle 
hazır bulunulmadığı takdirde gıya. 
bınızda ittlhaıı karar olunacağı ilAn 
suretinin divanhaneye de asıldı#ı 
tebli# makamında lltn olunur. 

Dıaıelerj 18.12.9•2 Çarp.mb'. ıUnU •at Ur de•r. letekltterf.n mlldUrlük Ak&rat kalemine müracaat-
Ian. (1897) 

zmıgelıyoruu. HWmler heyet! celae 
u.çılınca Süleyman Sağolun geçen cet. 
aede de iYı tUrkçe koıı.uıamadıfm • 
'an bah1sle tercüman ıstemesl yo}un 

nlmamıı olduiunu ve kendl.mıl!ı ' 1 K All lıuta olduiu auala.raa ta.lıltler tara I & V 1 P L 
!mdan dıprdan getirdiji yolunda ile fl!J, 
ri sUrllien mUtalea ve fiklrlenn tama. ; Cı;kudar, birinci orta okuldan 

da evvelce verilen red kararının bu 
:1efa d& tekrarına karar verdl 
Bundan aonra iddia makamına ne dl 
y.ıeeği soruldu. 

men yanlıt bulunduğı> beyan olunmak almıt oldulum 'ahadetnunemi ka 
ta ve urı mttda!aıwm y&pabilJMk ip ettim. Yenisini cıhracaAımdao 
~akaadile lki hatta kt.d&r mWılet 11. eskisinin hükmü yoktur. (41895) 
,emekteydi. Üskildar J)06ta müvezzii Mmtafa 

lclcUa makamının ıö:ıJ.eri: 
lıtilddeiumu.ml Cemil Altay iddia _ 

nameS.ini okudu. Bu iddianamede tem 
) ~ ma.hkemeai tarafından evvel& u . 
ı.ul b&kmımd&n, aonra ~ bakımın. 
d&n t>oam.a Mbebi ola.r&k nen aürUlen 
ı.ıUtaıeaıara. cevap verilmekteydi. O • 
nl bakımından geçen celııe}erde okun 
m&y&ıı raporlar okunmUf ·ve phltler 
djııJ.enmlıtır. Eeu haklmıda Mrdedi 
len iddianın da .Ubut delillerinin tek. 
ra.rma mahal olma.dJ#ma. w ancak 
bubava olan ômer Tokadın intikam 
ldlı1eırt bNlemeıdııe nazaran Pavıotıa 
Kı>mlloıfuıl ömerl ng ifleml~ tef.,. 
V']lı: etmiı olduklarma .,.. bu .eebeble 
ON& kanununun 62 Te M tbıcl1 m&ddf: 
•:.n:ln ı tnoı. bendine ve 4601' bendine 
tntlk&n tecztyelertne n SUleyman 
U. A:bdurrahmanı:n da 6IS tnal madde 
J'9 msan itibara alınarak ayni mad • 
dflılrle cezalandınlmalann& karar ve 
:rJlm"l ta}eb edllmekteydi. 

Bunu müteakip Kornilot da beya YaHd. 

:a.ı. evvel& Süteymana mlid&tu. 
ncledin<M Dl dfyeceJini aordu. Stııe:r. 
m&D OIT&bı Verdi: 

1 - Vak& bu 19kllde oer&.faıll et 
memtıtır. 

S - Eski ifadelerim tamamen ya_ 

l&n ft yanll§ttr. 'l'tlrJı:çeyı iJi bilme. 
dilim iÇ!n hakikati oldufu lribi an. 
la.tmaktan Acizim • 
ı - ölen plu8 Om.er detlldlr. Bu. 

n':l f&hitlerle iaba.t edece&'ina. K1m,pı 
tna.!md&n ba te§k:il.&tm kuruldufu 
nu bütllıı teferruatına ka:Sar anlat&.. 
catnn. Bafka diyece~ yoktur. 

Bundan aonra Pavlottaıı ne dlye. 
<'~ti aoruldu Esas iddia terc11man va.. 
mıaslle kenclla.M anlatl1d?ktan aonra 
Pav'lof dedi ki: 

- Temyizin noktaf nazarma gör. 
tahkikat hentıs tamamıanmanuıttr. 
Oitun.maamr iatediğim rapor okunma 
mlftu' ve maznun Süleyman taratm. 
dan ileri sUrlllen iddiaların ne oldu 
ru anl&§ılm&mıftl?'. 

Pavlot Jıamr!&m1§
0 

oldutu iltldayı 
rclae verdi. Bu 1atidada Abdurrah _ 
manın 1stan bu}(la. alman ifadesi.ne 
.k&r§J kendidlleğinln sorulm&mlf ol. 
dutu ve pro!eııör Pa~ taratr:ndan 
hazırlanan 186 aayılI raporun okuna. 
rak kendbinln ne dU:1}ndüğünUn rentı 
•orulmamI§ olduğun'.1. Abdurrahma • 
~ ifadesindeki tenakuzlar& ip.ret 
Merek tarihlerde bUvnk yanll§lıklar 

cıldu,lumı, kendlslle ômerl.n t&nıltı 

---

natta. bulundu ve ayn• mUl&hezaJara 
hndisinln de l§tlrak &ttlğini kaydet • 
tikten .onra §&lı1Uer.ııı dinlemrıulnl 

müteakip kendialne .ıss vertlıeceC• 

hıtkkmda reia tarafı&dan bllcllril~ 
halde 9ÖS verilmem\, oldufunu. hal . 
bukı Türk cea muhakemeleri usul 
kanununun 250 ıncı maddemne göre 
okunan her evrak hakkında :mamun • 
!arı:n ftkr1 .t0rulmuı l&mngeldl#t 
ve kendi}eJinln bu haktan mahrum 
edlldlfi i!ade olunmaktaydı. Reli 
Sabri Yoldq: 

- Okunan her evrak hakkında tfk. 
rtnlııt aorduk. Fakat ats b&fka ,eyler 
anlatarak iti wıatıyor111nus, dedi. Kor 
lillcııt &arı müdafaumı hazırlamak il 
zere 2 hafta kadar mUlılet llted1 . 

.Avukat Ş&k1r Ziya Pavıo!la KornL 
lo!l; d!nledllcten .o:ıra kendi müda • 
taalarmı yapabllecek!erlni çtlnktt Pav. 
1of" ıcoı,,Jlot ve SWeymanın kendi 
m1lekkll!n1 bir mttfteri vaziyetine .ok 
tukla.rını ve müdaf&&larmı hamrlaya. 
bilmek için c.elaenin bqka bir gQııe 
t~ndnl rica etti. 

KOddeiumuml Oemil Alta:r da mtl 
cataaıanm hasırlamak tısere maznun 
!ara milhlet verilmni taleblnde bu • 
lundu. 

Vedlen ~ 
Verilen karar tudur: 

''Jlaznwılardan Kornftoflın talebi tl. 
::erbM 80D dU1'1lfM& Alılta•JM 9Ul"8. 

tinin kendlaine Terilmt!llne, Pa..Sotıa 
Kornllotun bu ceı.ııede verdlkl•rt lltl. 
dalarmda taıep ettikleri tallklkatrn 
tevmll bakkmdald iateklerbdn reddi. 
ue ve mQdataatarmı hasr:rlamak mak. 
sadile l•tennen mtıhlfltbı kendil•rfne 
,,erilmeıılne, bu ma'kaatla du!Ufm& • 
ı:ın 23.12 942 çarıamb& gtbıtı 9.30 a 
brrakılmÜma karar verildi. 

Güret müaabakalan 
lıtanbal Güreı "Ajanlılfndan: 

Müptediler arasında terti'p edi
len serbest güreş mfisabüalan 1S. 
12. 942 Pazar gftnil Güre, kulUbli 
Fatih ~inde yapılacaktır. ıt 
den 12 ye kadar urtı yapı)acak ve 
ııaat H te miisabakala.ra b&flanacak 
tır. 

İki kilo tolerans Triır. 

NJma gethaoeye kadar yel.da -tltl yorsanJatu ~ 
mit gibi gör1lnllyordu. 

Kendisini ka11dayan Denanire, Z8beycle Ue olan ko. 

DnfJD&lıuım anlattı ve ıunu il&ve ettt: 
- Bötlbı ~mama r&tmen Meymuneyt korta.ram&. 

dmı. 

Desanlr, ona tetıeJU e*rek, torununa muhakkak "'· 

tetie lrartaracatmı .CSyledt 
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ELFA.DIL lBNO' 8EBL 

Behut. yanmda o ılyah Mndık oldufa halde atma bt. 
lıtn>k BaJdadı terketmlıtl. 

Her uğradığı ~re kendisin( bekim diye taıuttıraa Beh. 

zat, uzun ve yorucu bir yolculuktan aonra o clevtnle HorL 

uam merkezi olan (Monı Şahcan) ~brlae ysklaftı. 

Bir Y"tlAnın ortasında bina edllmlt olan bu ıteblr dört 
kö, eJi bir sur ile Qevrllı idi. 

Şehrin ortaunda kalın tatJanndan yapılm19. bUytUr bir 

kale vardı ki yerliler buna (Kahandez) diyorlardı. 

Uzak meııafeden göze çarpan bu kalenin ltıttinde leb. 

t'eler, çl$;t'kler ekllmtnı. ÖJle Jq onu "6ttlller daftn tepe. 

Joindc:ı yapılmış bl.r bahçe zannediyorlardı. 

Behı:nt, doğup bUylldtlğü bu tehre girerken b6ytlk bir 

..,-ec.u içinde idi. 

..... ,... ....... dofnı &lfadıJ İbnii SebJ'ln • 

.. ı;tW. 

••* 

• • • 
Kadıköy mal miidürlüAünden al 

makta olıhıtum tekaftt maaşıma a
it '77928 sayılı cüzdanımla 64893 
sayılıyerli mallar fişini zayi eyl~. 
dim. Yenisini alaca~ımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. (41891) 

Gümrükten miltekalt Nihat 
GilroL .... 

lstanbuldan lmılte gönderlUp 
Kocaeli maliyesince ifraz ve nak
u,. tezkeresi olmadıAından bahfs. 
Je kaçn addedilerek: mfisadere edi 
len 200 çuval un için SeJAnllr ban.. 
kasından 8.tı. 939 tarihinde aldı. 
lım 1300 liralık teminat meolctubu· 
İzmit defterdarlılına verilrnif 
•e mukabilinde bir makbuz ahnmıt 
hr. Meıkt\r makbuzu zAyi ettilim. 
den ve yenisini aJacoJhmdan htıkmil 
olmadılını iJAn eylerim. 

(41897)" 
Bayaı:ıt ordu caddesi No: 75 

fırın sahibi Şevki Kocaer. 

l•tanbul bliye 12 nci Hukuk 
Jlahbme•inden: 

942/1006 
Müddei: Ane Callı 
Madde.iale)'b: Fuat Klçiik6ren: 

Ak!'laray Sofular caddesi hattat Feh 
mi sokak No: 15 de iken halen fka
mefdhı meçhul. 
Müddei Ane Çallı tarafından müd
deialeyh Fua.ı Kllçükören aleyhine 
açılan boşanma davası için mödde 
faleybin 25. 11. 942 Ca"8mbe günü 
saat 10 da mah.kemernllde hazır bu 
lunması lizumu ilAn~n tebliğ ediL 
m~f üzerine mwnaUe)'hfn o 8iin 
gelmemesi veya bir \'ekil gönder
memesine mebni hakkında ııyap 
karan ittihas olunmuş ve imlA kı
lınan bu karara ait ilibarnamenin 
bir nOshası da mahkeme divanha
~ine _asılmış ve keyfiyetin on bq 
sun muddetle ilAnı için tahkikatın 
14. 12. 942 Pazartesi günll saat 10 
na bıralctlmış oldulu tef>lfl Yerine 
g~ek ilzere UAn olunur. (41893) 

wtllı ASIM US 
lalddıAı ""VAJCll MATIMSI 

....... ........,.. iden .... 
hlii ,.,.,,.., s..,.,,., 

(41898)' 

lıtanbul Aali11e Altıncı Hukuk 
llahkem•ainden: 

942/1348 
Müddei: Vahide 

Müddeia~yh: Tevfik Kılıç Setı
MDinl Karabq kerwteci Veli IO

Jıalc No: 22. 
Milddei Vahide tarafından mild. 

deialeyh Terlik Kılıç aleyhine açı
lan boşanma davuına alt arzuhal 
sureti müddeialeyhe tehlfl edilmek: 
here yazıh adr~ine gônderilmlşse 
de mumaileyhln menQr ikametgA 
hını teıt: Ue senıtJ meçhule gfttifi. 
nln beyanile iade kılınması üzerine 
HukUk usulfi muhakemeleri kanu • 
nunun 141, 142, 143 ve 183 Oncü 
nttıddeJerine tevf"ıkan iade kılınan 
dava arıuha11 ile tahkikat sünQnil 
göstef'ir davetiye varakasının mah 
keme divanhanesine asılmasına ve 
942 /l 348 numarada kayıth işbu da 
vaya mOddefaleyhfn 15 Bfin içinde 
cevap Terrnesine tarar verilmit ve 
bermucfhf kant' anuhal ne dave
Uye varakası mahkeme divanhane. 
sine ası1m1, olmakla mumaileyh 
Tevfikln yukarıda yazılı mildd~ 
nrfında davan cnap vererelt tah 
lcfkat lcin tayin kılınan 15. ı. 943 
Cuma sihıü saat 10 da mahkeme • 
mfzde hazır bulunması veya kanu· 
nt bir vekil g6ndennesi lüzumu teb 
Jiğ yerine ReÇTQek illere HAn olu.. 
nur. 41894) 

SEHIR TiYATROSU 
a.:DJI IDSlıD 
8aat ... dll 

YE K1"RKn'M YB 
Ya.zan: 

IMert llıleaner 
Ttlrkçeai: 

o. ClUlt Clem 
&r Qıupmb& aat 14 de 

---·DOKTOR---· KEMAL OZSAM 
idrar ;roUan llutalddan 

-~ Tllnelbqı. İatlklAJ ~dd .. f No 
380 Ohanyan .Apt Bura puan 

-- G.ltG. Telefon: '12315 •d 

---
eldaqa ~ -.laUll icll. Yall7a llermeld'ala vudul.Jle 
ll&nınarretld samanmcla devlet ldmleUıte sfrmlttL 

(lto Blcrl) J1lmda ancıaJı: HONMnclakl Fanldara yar. 

dun ecleNbnek - taı&ml~ kabul etmllU. 
o.ar ... beaerlkll bir adam olu Blfadla n.ı SellJ 

ima lıtr mtlclclet, lolncle YallJ'lllUa tttmadmı bmanllUf " 

oaan yaveri obmıfta. 

Elfadla lbntl 8ebl, Elmemunaa Mlrkrnr, atır bafhlı.. 

fuu ook befenclllı ICln 011• hbmet etmete ve kendini ııev. 

cUrmep eUDdea pldtil kadar pynt etmlttl. 

o, E}mema11111l bir ıtıa seleaek btktundar olaeatou 
ketfııttltt tein, onun ltfnwchıu kazanmap çatqmq ve buna 

muvatfak olmutta. 
Elmemunu da ona OOk bllrmetı vardı. Bltttn dlter ar. 

bdqlarmdaa astan tat,&rch. l2fadlu lbnl 8ebJ 

Elmemanua btuı6md&r oldofa sb vezir olmayı kafuma 
koynnıttu. 

Jlatt& bir ıttn Memmnıa 1ıocıuı. S1faclb Mr k1te;Je 
eekenk: 

- Mtımon efenlllmk .eni ook lııelenly.,r, demft. IJena 

lyle pllyor ki ND& ytlzbfn cllrtıem aftlll '-fltlayaeaktrr. 
Bu töze Elfadlu lbDU 8ebJ fena halele alnlrleıunft ...e: 
- Ben ona paraya, mala tama• ederek arkadaf oL 

aıacbm. lkn mf 0111111 •yeRııde mtUatlrtlrnlln doluda ve • • 
tıda bllkmU olmuı loln mu. lalzmet edlyonıoı. Cevabuu Vll'• 

m'.ftl 

••• 
•dm oldofD tber., Harunurretfcl Mtl eefertne ~ 

icaret Vekaleti iç Ticar 
Umum Müdürlüğünden : 

Tllrkly00e yanıuı ve -kll;rat •lgoıta lılerlyle metıul oldll 
re kanuni bukümıer dalreelncle t,eecil eclllerek elyevm faaliyette 
•• Ankal'I& Anonim Ttlrk Sl&'orta Şirketi iN kerre mttracaat» 
mı ve nakliyat •lgorta iılerile mef:•ıl olma!I: 1bere Ankara ve 
Aeentfllltlne tayin ettll1 Seytulhb Ne<'.lp blraderlert bu aoent~ 
lettlflni H.11.&U tarllıJı lorttda lle bllı\Jnnlştlr. Allkadar'.arm 
da Yeni ~tnhane kareqında Ersunım banmda Ankara 
Tllrk Slcorta Şirketine ve k-.abmda Tlc:ı&ret, Vek&letf11• mtt....,..& 
melert Ula olunur, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden• 
1 - Keııt, pıan ve prtna.melerl muclblnce P~r.ba.bçtı l"&Jtl 

anbarlarır.ın tAd.lAtı lft kapalı zartı..a ekıııltmeye konmuıtur. 
2 - Muhıı.:nmen bedeli :aMı0.96 lira ve muvakkat temınats 

liradır. 

:ı - EkS:ltır.e 22.12.9•2 aalı g1lııt1 saat 10.80 d& Kabat&Jt6 
f1(Dqı alım komiııyoıı.undn. yapılacaktır. 

4 - Keşil. proje ve prt:ııameler ber glln ISğleden .onra e6d 
tubeden ve Ankara, İzmir barmUdUr}ükierlnden 143 kurut ı:ou_. 
almabUlr. 

& - Mtlna..kuaya gireceklerin müh(Mtl tekil! mektuplardll 
veaalkle % 1.:ı güvenme parası makbuzu veya banka teminat aaelıt 
ihtiva e~cek ull\n kapa.1 zarflarını lhale günü eksiltme aa.atilldd 
at evveline kadar mezkür komiayon ~kanlığma ınakbus mu 
wrmeıeri ıaumctır. Poııt,ad& vukua gelecek gecikmeler kabul 

*•• 1 - Ycv(.ct ketti! proje ve oartname:erı mucibince Pıı.,ab&bO' 
kut revır e-:Ta!tncıakl tat.inat duvarıarınr.ı ikmali l.Ji kapalı sarf1a 
meye konmuıtur. 

2 - MubamJI1en bedeli 8~,90 llra ve muvakkat temtn•t 
liradır. 

:. - Ekelltme 22.12 942 aalı rUnU aaat U,50 de Kabatqta 
ıubesl abnı kom!syonunda yapılacaktır. 

' - Keş:!, proje ve §8rtnameler her gtln öğleden aonra s6'I 
tubeden •o 1'.uruş mukah!Jlnde alınab!llr. 

.s - MUnııkaFaya gireceklerin mUbUrlU teklif mektupı.armlll 
vesafk}e yUıde 7,5 güvenme paruı makbuzu veya banka temtnat 
bunu ihtiva ed<.ook olan kapalı ı.arfıarını ihale gtınü eksiltme 
bir saat evvcliııe kadar mezkür komlsyot: başkanlığına makbuS 
l!nde vermei<:rı J!zımdtr. Poatada vukua gelecek gecikmeler k& 
maz. ( 

Munaııuu.:ıı Ut:aeı.ı ltôOOUJ ontle§ ır11. oııw ı.xıwı o.:,.ı..ıuı ~w 
ımı Türk Buırı {23. Bir!nqk&.nun. 1942) Çarpmba 111Dtı aa.at 
<>nbef buçukta Raydarpa.,ada Gar binası dahilindeki komtayon 
kapalı zarf uau!ıte aatm aımacaktır. 

Bu tıe g'.rmek isteyenlerin (1126) blnyUz ytrmi bet liralık 
teminat. kan1u:un tayin ettiği veaikalarla teklltlerini muhtevt 
a)'Di ,Un saat (14,SO) cxıdört otur.a kadar Komtayon Reiallflne 
llzmıdır. 

Bu 1§8 alt ıaru:ıameit\r komisyondan parıuu olarak cıa.ıı 

••• 
10.12.1942 tarih:,nden itibaren demlryol ambarlan: ticari 

kabul ve teallmı muameleal için; Nsan • EylW aylarmda öğle ~ 
1aat olmal. üzere 8 den 18 e kadar ve blrıncitetr1n Mar~ a~ 

• t•till 1 aaat olmak U.zere 8 den 11 ye kadar açık bulunacaktır. ( 

••• 
10.1.l~ tanhfnden itibaren D.D./217 nıumAralt tarife, 

,.. havada inf.an ,-~ eşya taşıyan her çeııt taşıtlara pmll 
değiştirilmi~tır.. 

Da.ha çok bl:gı iııtaııyonlardan lsten!Jebfllr 

••• 
lC.1.1943 tari>:ıinden itibaren D.D./208 numaralı 

deki ücretler deA'!ş.tlrllmlştlr. 

Zonguldak Vilayetinden: 

Zongulcak Şcl".rt içinde halkevi blDu•nda yapılacak 
kurut kcşit bedellı salonlarda teval, tamir ve ça.tı lfi 9. 12.942 
itibaren 16 gltn ıııUddetle kapalı zarı: uau!ll lle ekıı:ltmeye kon 
Tı:kalltmeal 26.12.942 cuma günü saat 11 de Zonguldakta HUkQıııet 
ğmda daimi •ııcııınen rtyaaetınde yapılacaktır. EkııUtme ~rtııa~ 
buna mUtefe: rl evrak her vakt.t dalın! enctımen kaleq ve matıS 
rlyet'nde -sörülebıl:r. 

Muvakkat tc•nmat (11525) Ura (62) kuruştur 
İtin bedeli ~f2 yılı bUtçesinden verilecektir. 
Eksfltmf.yfı g!:-mek Uıteyenlerin lha!e gününden en az 'M!JdS ,

Zonguldak v.)Ayefne müracaat ederel{ vilAvet makamından aıın~~ 
tf':ıbblt!ık <:hliyıo.t vesika.siyle ticaret "dastndan bu yıl tçlnde atıOl"J 
ııika ve rnuva:11:kat teminatlarına alt makbuz veya banks. mektU~ 
•sa.• teklif me:tt•&i'·unu muhtevi ve 2•90 sayılı kanunun 32 net 
nln tarltl veçbılo hıuırıa.,acak kapalı zarflarını en geç üıale ; 
b:r saat evveı!nt kadar makbuz mukabilinde dalm! encümen rel.al 
rjlm·, olması ,lıA.n olunur. ( 

Haseki Ha.ııllbaneal için alınacak ll500 kilo ldro!U Pamuk •~ 
ıl!tmeye konulnı~ıtur. 

Mecmuunun tahmiu bedeli (•871) lira (25) kuruı Vl! UJC" 
(366) lira (~~. , k~ruıtu~. 

Şarınaıne Zabıt ve lıfuamellt mUdürlUğU kaleminde görUleb Jif 
le 21S.12.942 Cuma gUnU aaat 14 de Daimt Encllmende yapılacaktı'' 
llplerln ilk tur.inat makbuz veya mektuplan ve kanunen tbra:ll 
re1en dig-,ır vesik::.lariyld ihale gllnU muayyen aaa.tta Dalın! ıı:naG~ 
buıunmalan. ,,v-: 


