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~yıııı Beryerde lS Kuru,, 'f'azısı 2 ncl sa.)fadil 

'C. H. P. l stanbul 
viligeti kongresi 
Milll Şefin şereflendirdikleri dUnkU 
celsede mühim mevzular görüşüldü 
Ctim:huriyet halk pa.rtW !s~an

bul vil8.yeti kongıresi dtln saat 15 
de ikinci reis Refik Ahmet Se

' vengilin b~kanlığI altın.da toP~
na.ralı: çalr[#nıala.nna devam emiş
tir. 

Kongre aÇ1hr açılmaz, yoklama 
yaprlınış ve ekseriyetin me\·cut ol. 
duğu görlilcrek müzakereye baş
Jannuştır. Gec;en celsenin zaptı o
kunmuş ve tasvip edilınzjtir. 

Bundan sonra muhasebe ~ büt
!:e t'ncUmenltrinin raporları okun
muş, tasvip edilmi5tir. Müddeti 
bitmiş olan idare heyetinin ibra
r.ından M!'lra !kongrre reisi eski 

idare heyetine- kongırenin te~ek. 
!<ilrlerini bildirnıi~tir. Müteakiben 
dilek encümeninin !l:ıaZll'lamış oı
r.uğu raporun okunmasma başlan
mıştır. 

Dilek encilmeninin raporunun 
11l>'t!.lmaStna devam edilirken Milli 
Şef huzurlarile kongrreyi şereflen. 
dirmişJerdir. Eminönü salonuna 
teşrifleri azan1n slirekli ve c.eıı
clan ailaşlaril ekarşı1anmı,nr. Mil 
1t Şef delegeler arasında yer ala. 
:-ak kongıre müMkerelerini büyült 
bir al!ka ile ta.kip etme~~ başla • 
mışlardır. Reis Refik Ahmet Sc
''engil kongıre a1..asına hi ta.ben: 

(Deııamı Sa. 4 Sii. ! da'.JJ 

Devletin selameti ic~p ettiği vakit f:!~a3:._Y!r sarsı!!_tısı fe~~e!i 
büyük f edakirlzklar zaruridir . Eşini ve iki evladım kaybeden 

Mihver memleketlerindeki Milli milcadelede hususi muhabirimizin telgrafı 
Siyasi Ve askeri konuşmalar Hem cephe muharebesi yapılıyor, hem azada sağlam olarak 4 bi 

Yazan: .Asım Us · devletin yükü taşınıyordu, baba oğulu =:,~ 1::..,~d!'.u.~~~ .::,~k!,.~r~ ... 4!!_ 
lDJ ~i =:.-:.:. !:!:: !':ı':: ::: n!',ı:;:a::~ ;:~~ yan yana saf içinde s ı lahlı gördük =~:;: : '!,,:;'~: =·~·:·.:: :~:..d;Uektiemayl:z yardmıdierey-Toc~:;~~~·~;; 
ketlerinde siyasJ ve askeri bir ta- ile bjç temaıı etmemesi Fransa ile kua gelen yer deprenme.Jiııde Erbaa -r ..... .... ~ ... .-A 

kmı faaliyetler oldu· Ayın on se- İtalya arasındaki açddığm hiila M • ı ıı ş f d •• A k ve k6y!erin bir kısmı yeniden bir yı ı ~na gelly0r. FelAket anında Kımlq 
kizinci cmı:ıa günü İtalyan Harlci- onu bile Kont Ciano ile kar~ı kar.. 1 e un n ara- ıın kül haline gelmiştir. Kazada sağ: ~efkat kucağını aÇIJll§ birçok yokwl. 
Ye Nazın Kont Ciano yanında .Ma- ~•Ya get.iı.:n jyecek derecede de· l ıam olarak 4ı bina ka.lmıştır. BUtun laTa erzak dağıtma~ baş.lamıftır. 

=~ı!va:::~ ~~~~n 1!~:t rfnff:~~~~n:at;:t;~~nJJl bir lu. ~ u a ... ~ .. ~ket 4ttı•ıer ~::~~r.I;;~ı~·ti ;;;,r~~ HUM.metin ve Kızıl&ym mUsmir ça._ 
lıiii a ptitla. ını .arıcıye nan. arm. foprP.Ti:tit.n jffil eifftiiie<Jnı.r'Yl-e~......._~ dtal..-li ~ n.u., __ .._ ........... _. lı•malan aayeslnde fela.ke!in kurbe.D., 

ib 
, ,...__ ~ ıarmnı durumları dttilııne '\1C 

l't Fon Rı bentrop u, sonra ........ ~e- Vlşi hll~ômetinln emrinde bir ht,ımbul, 28 (A.A) - lteialcUmhur ' ve isabetli olmasına dikka.t ediyo- ı,ğr&DU§tır, Merkezde ve xöylerde ısıu 
ıaı Kaytel'i ziyaret etti. Sonra Fransrz donanması bulunduğu za. Mlııt Şef !smet 1nönU, bugU.n CUmhu- ruz. Vazife sahiplerinin l!hliyetJi mlktıamm teabitlne ba§lanmıı ol., tadır. Yaralılar tedavi ıç:n Ba.msmıa 
hepsi bir arada Hi'tler tarafından 1 mantarda Almanlar kin U.v&Pi'n rıret Halit partisi !ırtanbUl vila.yet olmalarl', arkads.şlarınrn itimadmr, n;.!i.kla beraber miktarı bin kitıt oı_ ı;önderllınektedir. Halk hUldl.metlıı ft 

kabul olanda ve borada Göring de bir manası vardı; Almanya ile an. kongre.sinde aşağıda.ki nutku söyle. muhabbetini kazanmış bulunmala- muştur. KJzılaynı gok yakından göaterdiğt 
btılandu. Bu suretle cwna günU ıa,ma taraftarı oln LAval mihvet' ıı:xıı~lerdl.r: n, parti muvaffaJdyeti için esaslı Zelzele kasabanın har!ciyle i:rtlbatı yt;ksek himaye ve §e!kate k•l'ft ,uııw 
başlayan siyasi ve aSkerl mtiıa.ke- kuvvetlerine ye~ kuvvetler illlre AziZ arkada.glar: noktniardır. Kongırelerdeki mü.la. 'keBilmtv olduğundan Toka~ vallal der. ran duygulan 1Qindedlr. 
reıu cumartesi günti öğleye kadar edebilirdJ. Halbuki bütün F.ransa iste.nbul parti kongrelerint ba~la- bazalar, ortaya konulan dilekler, bal buraya. gelm.iı, tedbirler itti.has (Devamı Sa. 4 sa. ! del 
41evam etti. Öğle'!en sonra Fran. i,gaı altına girc:lfkten ' 'e '.l'uJonda.. dıkla.rı gUııden beri ta.kip ed,yorum. partinin daha ylik.5e'k teŞ]IJI8.tJnda, 
sız ba,vekili Liival geldi. O da ki donalUl\a kendi kendini1 batuı. Oca.kların, nlLhiye ve ~aıarın ça.1~. hükfımet makamlarında ehemmi • 
Fon Rfbbentrop'u ziyaret ettikten dıktan sonra LA.vii.J için fazla ya. malarmdan daim& malOırı.at aldım. yetle tetkik olunuyor. Meselesi ve 
Ve Bitler tarafından kabol olun- Pacak hi.; bir 11ey kıılnınmıstJr. Zi. Kongreler memleketin aıluntı geçir- ihtiyacı çok olan yapıcı yoldaki bir 
duktan sonra gecelc~in tekrar ra ,.İ,i hükôm.ett eimdl bmami. dlğl, va.tandıı,§larm .zorluk çektıtı gün m_emlekette. hesapatt tenkitler ve 
'F'ransaya döndü. Ertesi pa:zal' sa- (Devamı Sn. 4 Sü. 4 de) .erde b&§laml§lardı. P&rt.1 vazifeler: rlılekler en kolay işl~rdendir İyi ve 
babı da İtalyan misafi'rler gitti- her zaman ferahlı prtıarda ve kolay ameli neticeler elde e~ için 
ler. 7"" "'l muvatta.klyetler içtııde ifa oıwunaz.. teklif sahiplerinin mesuliyet ve im 

Sekizinci ordu mihver kuvvet
lerini takibe devam ediyor 

Mihver kaynaklan Kitlerin ka
Pargllımda olup biten bu konuş. 
tna.Jar hakkında hi~ bir feY söyle• 
lbediler; yalnız U.vAHn HitleT 'ta· 
rafından kabol edili'i davet üzeri
ne olmadığım, mülakat arzusunun 
Jl'ra115ız BaŞvekili tarafından gel. 
diğini' if'a ettiler. 1'1ill8.kat arzusu 
LaviJ tarafından geldiğine göre 
hn defaki konuşmalarda Bitler ta. 
rafmdan Fransa hakkında ye'li 
bir taJep ileri tıUrülmıedlği anla31. 
hyor. Bundan b~ka dikkate çar. 
Pan ikinci bir nolk(11. daha. var: be& 
da Jtitlen"n kn.r=ırgllunfla. Kent 
r.iano bohınfloğa halde Lll d.t'in 
ltalyan Hariciye Nazm ile hiç ~
lba!ll etmenıiş olma!llı Te yalnız co
nıarte!llİ ö~foden sonra gelip Bit· 
ferf ziyaret ederek alcŞ&n m.em.Je
l<e.t:ne dönmtiş bulanmasıdır, 

Bu vaziyetten şn neticeler çr. 
ka~labillr: 

1 - L!dl'm tet:n9il etti~i 
Pramıa ile Alrı:ıanya. arasında he
ntiz olgun hale gelmi' bir anl&.'"1& 
fnenuu yoktur; ol•a oba iş~al al. 
tındaki Fransa namına ~öz söyle. 
Yen IAvil Tnlonila. Fransız do
nanmasrnm batınlmr, olma.'4rnifan 
~ah!!an meıı;ul olınadtğmı söyle
rıh~tlr ve lrendi•iiıln Fran!!ada bir 
i, ~ört-bilme!d için Alrnanvantn 
ınlh !llartlannr tesbit etme!!li~i' is
t~iştir. 

! - L&vll'in Bitleri ziyareti sı. 

1 O M • ı hır. Asıl herkesin mUnaka'alı: ve çe. kAn tel!kkil~rile hareket etmeleri 1 yon Al~t1rjc1 olduğu günlerde partJ,nin ao. liznndn-. Emin oJabilirainiz ki aa
t'uk kanıxııkla, gttti#i yolun doğrulu. l!ll:ıiyet ve iktidar sahipleri, her 

Du··n akşama kadar ğ1:Ddan kuvvet alarak galııma.sı ıa.. :ırülıüı:ızayı ve <iiltği kıymetlen • 
mndır. Böyle zamanlarda. parti Uye. dirmek için dikkatJidider. 

1 !erin.in iyi görUşlü halleri birçok va. MİLLİ MÜCADELE GÜNLERİNDE 

Vatırıl an 1 tanda.§!an süktm.ete ve sUkO.netıe mu Aziz arkadaşlar, 
1 ha.kemeye davet eder. Pal'ti toplantı. Bu devletin büyük fcdakArhklar 

Varlık • • lannm bu bakımdan da. faydalı oı. üzerine kurulduğunu dalma göz(i. 
vergısı dılltlanna eminim. mli:zün önünde tubnalıyız. Dünya-

GAYRETLEB1M1ZlN HEDEFİ nın ağır hadiseleri içinde bu zihni-
Mal kaçırmak isteyenlere 
ihtiya\i haciz konuluyor 

Arkada§la.r, , :vete daha ziyııde lü1.llm vardır. Mil-
i İktidarda bulun:ı.n partinin a· it müc:ıdelede baba o~lun yanyana 
ıaları bir noktayr göz önünde tut. saf içinde silAhlt bulunduğunu gör--

AlAkadar makamdan aldJ#mıız ma. ına1ı1.3rlar. Parti bükOmetinin mu.. dük. Memleketin lıihük bir kının 
ıamata gCSreı dün &k§ama. kadar vaffaJt olınbst bUtUn gayretlerimi· l~gal altında oıctuıtu için se~t' 
Yatırılan Varlık Vergisi miktarı on 2in hedefidir. Perti içinde tenkit- milcıırlele eden bölıJeier hem ceph"! 

Londra, 23 (A.A.): - Trablusgarp 
istikametinde ileri yürüyüşüne de
vam eden sekizinci İngiliz ordusıı 
kaçmakta olan mihver kuvvetlerin. 
takibe devam etmiştir. 

İngllz öncü kuvvetJeri Sirteni.::ı 
batuıında AgeylAnın :150 kilometre 
batuıında Bifressun mevldine var
mışlardır. Bu mevki. AgeylA.dan 
ziyade TrabJu.sgarba deha yakındır. 
Müttefik hava kuvvetleri Hom~ ha• 
va meydan1na yaptıklan akında 7 
mihver uçatını yerde tahribetmf,. 
lerJJr. 

Roma, 23 (A.AS - İtalyan or 
dulan umumi karargthtnın 942 
numaralı teb1iği: Tunıısta İtalyan n:ı.ilyon lirayı geçmi§Ur. Şubelerden ler, kontrollar hep hük\Unetin mu- (Devamr Sa . .f Sil. 5 de) 

t&.rhedilen vergiyi öğrenen birçok va. vaffekivetine yardım ctm'k için· --------------------------
tandavıar da tesbit edilen müddet di'rler. Partili, parti i~nde, hiç bir 
zartında vergilerini yatırmak llzere haki'.Jm.t.i olduğu gı"bi görmekten, 
hazırlık yapmaktadrrlar, oldc.ğu gibi söyl~kten çekituni-

Diter taraftan bir kısmı kimseler y~ektir. HU'ktlnıetin en iYi ve en 
ını iniyet göstererek kaçamak yoluna doğru yolda yUrümesi için elden 
.tapmışlar, bu ar.ada ellerindeki ma! _ gele!} her gayreti göstereeektir. 
!ardan bir kısmmı kaçırmağa teıeb. Bir partinin meml<"ket için faydalı 
büs etmtııerdir. Mesele detterdaTlıkça ve yapıcı olmasr, ancı!k 'bu suret
llğl'('rJlmi§, ve bu kabil ha.dfselere le mUmkündür. İnkılA.pçt ~ Far
meydan vermemek ıol.ıl bazı mUYes! tinin, meml~keti iler1etip, yük -
ve p.lmıların mallarma fhtiyat;! ha • s~ltme hamlelerine devam etmesi 
cız konulmuştur. E!ıasen varlık vergi_ a::ırak bu suretle tahakkuk et•iri-
81 kanunu da buna cevaz vermekte w Jebitir. 
dJr. Bu ıekilde b1r harekete tevessül İyi ve a.melt neticeler elde etmek 
edE.cett anlaşılanlar ıçin !htiyatt ha.. iı:~n 
c1Z konulmaııma devam edilecektir • AJ1tadaşlar, 

(Devamı Sa. .f Sü. • de} Parti işinde intihabın serbest 

Alman - Rus harbi 

Suikast davasının ikinci safhası da bitti 
- ,,_, - ,,_ 2- -· -· bau .....,_i._:l~-2~ ~ • ~ ---

Pavlof la Kornilof 16 şar, Abdurrahmanla 
Süleyman 10 ar seneye mahkOm oldular 

'{.Yazısı S iJıclde'J 

Sovyet tebliğlerine göre Boı kuvvetlerlnfn takip ettııdert n Uerledlklerl 
aalı&yı «österen harf.ta 

• 
'lYazısı i i1ncüde1 

ve Alman gurupları ~tin meni! 
çarpışmalardan sonra topre.k k&.. 
zançları kaydetınişler ve inatk 
mtld.afaa edilen dağ mevzilerin{ 
işgal eylemi.şle!'(iir. Dü.,."mlan ku. 
şılık taarrıızlan plisJdirtülmUştür. 
Esir ve malzeme alınmıştır. 

Londra: 23, (A.A.), - Reuier 
Ajansının 8 inci ordu yanındaki 
hususi muhabiri bildiriyor: 

Mihver kuvvetleri Trablusun kfl 
çilk bir köyü olan Sirtey:i boşalta • 
rak çekilmişlerdir. Mihver kuvvet • 
leri Se.birelmeze do~."U çekiliyorlar. 
Motörlü İngiliz kıtalan da düşman 
kuvvetlerini fakip etmektedir. 8 fn 
el ordu kuvvelerini toplndıAından, 
şimdilik muharebeler olmamakta • 
dır. Sahil yolu ile diAer kum yolla 
n llerliyen f ng11!z piyadesile Te f 
aşe ko11adle doludur. İngiJiz tstlh· 
lcA.mcılıın sahil yolunun iki tarafı. 

na düşman tarafından konulan 90n 

maynları temf:ı:leme~e devam etmek 
fedirler. 

Führer'in 
karargahında 

Neler 
gör.üşüldü 

--0-

LAVAL 
Fransanın Alman iJ birliği 
ile zafere ulaşac.ağındaa 

emin 
(Ya:m 4 ıincüde). 

arınuı 
]\ 171):\ 

~·cti'::f i 
apans 

yn riin 
. f\:ıza 
J,ıımaı 

lıulnnf 
J,j en 
kalına 

;nleri 11 

ı sii, J 
l ıkik:ı 

an 

'l' 

9 

r 





ı ........ F·ı·;<·ı·Rıı ... v E: ..... 5·0 sv·E·ı-E ·ı ı 
1 1 Mllllllllllll il 111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111.I • __ ŞEHiR HABE~LE~i i~ 
Şefini bulan millet 

---------------·-Milletler her mman, ıarilain laer devrinde lccndi arm
lanm, i•ti1tbal taMpJrnırlaruu talaalıkulı ettiren bir ıel 
Mılribi olamazlar. MUletlerin kentli arzulannı rer~elrlef
fİNn ıeli baltlıılJan .zaman bu bir .aatleı devridir. 

Türk milleti tarihinin bu me•'utl anını yaıryor 

Yazan: Sadrf IBTIM 

O JnJ bir kae gün evvel Ço
rumda, ~de, ze11.fl

lııler bölgesincle milletimizin bü. 
Jiik bir İJISU kalbinde birikmiş 
Htkat llissi Jİalinde yanıbqmmda 
buldak. Bll§lllUZ da.raldılr her %a
mu oldutıı gı"bi ba defa da onun 
kalbine bapnm yasladık. Dütı 
Buna7a gitti, Buna ha lkevinde 
~ l'illyetten aldılt intlbalan 
anlattı. Bu intı"balar IDe!IUt bir 
ı;Mlla. Yr milletin mesat görö
§1hı8n ifadesidir: 

"Millet cltmlı' gibi iliYle dciiy
le mesuJdUr.,, 

MllJetiini'BİD ba ma11S&l"&R onun 
~. htildimetine itimadı. tefi. 
Din emrinde kendini me"'ut gör. 
mesinha 1a.,;a verimi'dir. 
~ glh Mlyilk bir cobdya. 

~ -1tip olr..J", gUt tıilçük lnadutlar 
idnde balanm'. Fakat bir milletin. 
saadetfDi eojrafya ölı;üd ile ıa. 
rasl•mak mttmldln değildir. 

Milletler en gen\' topraklar& 
hilkmettİkl-'l'İ ıraman değil, kendi
lerini •D iyj enlayan, kendileıintn 
istikbal davasmı •n iyi tallaldmk 
~ttirea ille sahip oldaklan zaman 
derin. kalblere kök salan saadet, 
hum:r ve rahllthk hiuederler. 

T ABlH ijyle devirler, lyle 
milletler kaydetmiıtlr ki 

bütün refah vasıtaıarr emre ama.: 
efe lla1anduia halde .,..jafar saa. 
detten nuip aJamanntlar, reıfah 
onlara bablmhkla ml9Sl'i oJmu,. 
t111'. lfiDetJe "1 aramıdalrt mDna
ıı.ebet, 'betlenle :nh aramulald mtt. 
nasebetttr ctiyebı1iriz. Bedene '8J'· 
gan, onan istikbale ait tuaffm'. 
ıanm gerçeklettiren raJıtar. Mil. 
let c1•nen b\lytlk eamia Wnde de 
şef ~ amılarıacla.n, İ§tiy&Jr. 
larrnclaa, em•Rerinden ~ ol11n 
rulnln ~ettinn!!' lamrelid\r. 
Bir mtılettn istikbalini ~e'lde!ll· 
tiren infan o milletin mlnınun if. 
tdiud~ cl~nda deb1\\I~~!' 
iein• ._ onun 18nfRI K11Cn'etİ• 
dlr .. 

Tth1r milletf -..ı"llinin en lllftrf.f
f eh iiDnr clelfl, fakat "fieclan Jtuzu. 
rann, blb saadetiltin en cıanlr 
devriui Mdia ederiz Jd balb ,.. .. 
şamaktadır. Çünkü millet btb ltir. 
Jiiinin, ~ birJlf!nia rah hlrli
ğinin en eanh, en k~if ~Jdinl Ya· 
ııamUtadır. Tan'lıinin ha ideal 
Jtalkeden devrinde yap.yan mn. 
l•t saadetini birlilindc hisseder. 
Ru bir temenni, bir arzu letil, 'he. 
~er hyatJnm bir gt~fi, bir u. 

Matbuat teknisyenlerinin 
konıreai 

~Matbuat Teknisyenleri Bir-
Jilinden: . 

:&7. 12. 942 Pazar siinii .saat 13 
de Calalollunda F.nıinönfi HaJke. 
-vintfe umumi ~lr toplantı yapaca
lımızdaıı bflttı.n. Azaınızın tıelmele· 
rint rica ederiz. 

MOsa:kere lhmıamesi: 
J - 941 • 942 maD senesi ti.ess

b"ebnua w milraJdpler raı>orJ:mın 

tef.tik •• taSTlbf. 
t - Nlzamnamenln tiazı m..ı.d

'de1erfnde tadllftt tektin. 
3 - NI!!Bmnamc muctt;fnre fa

f8"J"Üt ohmaeak 3 h~bmfn St!'('ilme. 
sf. 

4 - fdare h~ n~an bala
rının "Jerlne ha Tf! :rede'.c Aza ıııe. 

çilmesf. 

&"Un nslrler, Şebzadentn eUnt Operek 
kJ7JMUI hediyeler .ıcblar. Kuetata 
bu merufmdeD .onra mnener eter 
1"Ur1l1muf 1ıdr •ta bindi. Babuınm 
hllSUl'Ulll Sidecektl Vealrler kendlli
.ne J'Ol gG8terl70rlardı. 

YeıdQ911.ler :voDarda toplanıyor, 

f;'P.lıadeyl mUtema.dtyen &lla§lıyorlar. 
rlr. Mutat& babumın otaıma. ceıdt. 
tı ftldt. nray memurları yerine ken 
dt81Dt wama"memur J'edi d:l8iz1e lı:ar. 
.,,1.,u. Genç febzade de:t~et fçinde 
kaJdr. Bunlar, Veziri &zam İbrahim 
p::ıpJI bolan dlllizlerdL 

bdlph SD.leyman, eı.tlu bir perde 
ıı rtumd&n bu korkunç mauarayı t1eY 

l'tttjordu. Genç ıehzade: 
- Baba.. 41,e batırdı. 
l'aJEat 888 'ftNll ,oktu • 
Dllelst_. hemen tızerln• atıldılar, 

kt.JMDdi laet1De flrıattdaT, bofuln. 
dan ~rdiler ft gekt,iler. 

Çadlrm içinde bu tttyle!' tıtperticl 

ııab eereyan ederken dı§U'd& da 
Şebzad~ adamlarının bafı keslli -
yora 

raretidir. M İLLEl'Lf;R kendi 19ti]r'bal 
Pillnlannı çiren ve ~u 

gerçe~tinn insanları claima pe. 
ıinden gidilecek bir rehher say
mqlardır. rarihin a1111talmayan 
Şefleıi bunlardır . .Milletlerin tarih
lerinde kendilerini anlaya.n. arzu
lannı, iradelerini bir pertanmu 
dağıhp giden güneş htimleJertni 
tOPlaması, alev haline koyması gi. 
bi bir kuvvet halin• ıokan insan. 
lan lnı1ma'8n her zam-.n kolay ol. 
mam.,tır 

1'8rk milleti tarlllinia 1mlll bir 
devrinde kendini bu :yolda bed. 
llalıt hi11etmittir. Asırlarca onan 
Şef relıberlilinc1en mahrum kaldı. 
fınr, ancak tar~binden gele• bir 
İltbakla ,...adılını, IF.tikbal pili-
111 yerine anealk bayat zuıaıo.tleri· 
nin on sel'frettiıi bir ltaJrikattlr. 
MtLLETIMJz ka1b Jtazarana, 

bir a.fin arlıasmdu. lllel8t 

bil: llqat ...,.... -- İltilr• 
ili lıarbi ile birllkt.e ka'ftf\11· 

Şef Wr miDetin istikbal ltaklım
da wriJmil bral'I, Ve bu jrararm 
ge~i b'llSlllnlndaf9 btttUn 
ınilletin inenmı kendinde topJamıt 
olan insandır. 
Yamı icin karanm 'f1D'en insan 

gib,i, millet cİe eaaclett plecelı 
gilnJeıf lraranızbk ,.... \'1allhla 
obaf siW glıdQtl ...._ ment. 
tar. Bu mentlak bir ı1tJa haptr 
delildir. Blya lil2'elclir. ll'aJrat 
C•roelde ..... _..ti JW*tu. ~in 
Yarattllt istikbal ............ reaıi. 
te Wni a1dılr - da ..... 
devam eder. Ba llal'etle bir 11111le-
tin hali ile lst&llali ........ -.i 
mi, lllel11t :ra'lllta11 ff#- temin •· 
Cler. 

MIDellınll ~. elılan bll.. 
yök İn3nlnde o1'1!11 bu ~Tas. 
fı bulmuştur. Bauna ~ mesut· 
tur. Onan emri altm.da .w.a bl 
,... llltlıl"bte. __.. .... ClltWi· 
ne bm"cBr. 

Bu gidit, .. yoleıal1* '* ....... 
bir ae"Rlain, bir imam "*lan 
Tel'lliii ...... ~. 
Milletimk Jrtınli aAes•a, e111eli
nl, itf:lyalmu, ~ tasavvwa. 
ınr ~ ona ltir tau..-. 
var lıallnden bir fiil Wne ıeti 
!'en İn&dlntln hynlr altmda 
satlamu llld8'tım.ıda dennt •a 
11'!'• bir eaadet ~ ... ne. 
mı" gif,J •lltan IDblet- h .. vgi
lbn ea~ıtdlr. 

- P.111, bnh9fhılsla ldhiJ'llhıi 
arfzlemesinin M!l:>ebl sfıll imlemek 
arzoa11 .ldL Onu tömıtle c14era~ 
nis u.wıının ceeareti, tllwmntllli 
-ve fect.'IEArlılı hi~ bir şeye yanma 
m1f olur ti, bu OD11D f~ IOD. bir 
f:lltl'be"te,U edtr. 

- Dolro, baktınız Tar. Ş.,ır • 
dım, pekf ben ne JaPIDllh7UD' 

Bi1kln "1r balıde idi. Dili cıoo 
kollanna •idi, ıeno iri% mfını ni. 
şanlmnrn ıı>ısnne 'cbya~b. 

- mc bir fCY yapamamnıı 
~gllim· 

Elli mırıldandı: 
- Evet hi~ bir ~ey yapamam . 

Ktu•deşim öldlirülecek -ve ben lbi,. 
~ yapamam! Hie, hiç bir ~ev 
YRJ)amıını·! 

Ru ~ırada Elk içeri girdi: 
- '.'datmazel &n,,ete bir telıfraf, 

'iJedi. Şi.mdi ııetirdikr. HrlhaJ<!.~ 
Hor-:;:ı mıfan olacak. 

Dik telgroh aldı. Genç kız: 
- Rfcıı derim aç1"111:, dedi. Her 

haldl' hahamdandır. 
Dik Crorıion tPl!fr'.!fı açarak oku 

'du: 
"Pflmf dcvtloppt tftlm. Fakai 

nt oldn!lunrı anlrryamndrm. CinllJI •l 
sahntıf ntdlr~ Cinaf bir film mi 
11npmok fıtfedlni%. 11tJktın hm1"tın1a . 
rrn 11t1~nuı,ına dair bir film mi? 
Reni ,,,.,,,, görmtnl'Zi rfoa tdtrfm , 

Silen51ti. 
EJIA. snrdu: 
- Ne "demek iııti~·or? Ben bi r 

şev ıınJamadrm. 

nra· cevaı> Terdi: 
- 'Ben 'M anlamai!ım. 'Cinay.at 

Tle iJemelc' 'R9'lanı« ne flhni çelmıiı;; 

"' - HaYTıtnların hayatına Cfa: .• 
titr nı.m. Jıangf cins JıaJTan oldu . 
ınnu ~fm"dl Jıatırta)'l'rn1J'MUl1!. 'Pa
kaf iki fHnı «&ıidermlştf. Bfıo fi1rnt 

Dün sabahki tren kazası Erbaa f el81<8ti 

D!ln sa.bdh Y cdilwlıe ile Kazlı 
«tMe arasmda feci bir tren ka• 
za~ olmuş. 5 ,58 de ~öyden 
hareket eden ilk: banliyö treni Kaz 
lt çeşme iatuyoııundan kallw'ak 
Yedikulcye giderken lıiı'denbire 
sur haricinde 69 numaralr marvan
diz ile k&l"plqmJIJt.ır. 

s,maforlar açık ~duln için 
takip ettiği iıstı1amıette )'Uk ..._ 
gonlsrı bulundufunu bilmiyen 
tren maltiniati. birdenbire bbb~ 
metre &tede yük .,..gonJan bulun
dufunu ,;er11ııce, mQ8adem.eye ma 
ni oJmalc iı}ln. fren yaplUI lıııe de 
treni durduramaımş 'Ve banli)'G 
treni linUnde bulunan ,ok TagÖn 

.. 

lanna şiddette çm'pDlilllr, 
Bu çarpışma ncticeainde banli

yö treninin an vagonlan birbirine 
bindi.rmi3, plltformlar lmılmq ve 
lokomotif ile ön vagonlar, biıi>iri.. 
ne girdiklerinden, havaya kaldtık 
bir vadyet almışlardır. · 

Bu çarpJflll& netlceainde baı:ıli7ö 

trenbıln ,aıcm Nl)'Ul, ba§mdan a • 
fır aurette ,aralanuuı, S&bri admda 
b:.r yolcu da n.gomın tahtalan ara . 
anda mJatıp kalmqtır. 

Banli)"5 t.renhdn :voıcuıan ara.smda 
~qmadan 'berelenenler n.rdır E • 
ftt be.Dlly5 treni Ku'l~eomede te , 
wakkut etmeıeydl, bu mU.ndeme da • 
!ta fed oJa6a'ttır. 

K UÇtJK iJ~Ude bir Erzincan 
faciasına daha uğradık. 

''Erbaa" dnn gelen habHler, bun
tla ıüpbe bırakmıyor. 

tikin, birbirinden uak köyler. 

1 

de ba ka~ yurtdaşın kayıblyle ne· 
ticelenf!n yer depremlerine yll-

1 ~klerimiz -;rzlarken, limdi bine 
,·amn tabiat ">ehiHeTile karşı kar. 
~ıya~,z. Bir damll' Tirk kanına, 
bir dün:ra de~eri ,·erdiğimiz iç~n, 
bu felaketin büyüklüğü altında e
zilmiş bulur.uyor:ız. Canevimizden 
ynralı.yız. ı,11 zelzelelerde d'!, •an· 
ki ~uunuzluğun ür-tiiae çıkan bir 

1 cani ııosus11 ,·ar. Toprağın kaba 
döşek ve havanın ıhk bir yorgan 
gibi yer ii~tttne kapandığı ;\'!ti. 

dnlerincte cteğll. lıarakışrn bth· 
tip fntrnah, tipili geC?elerde ııehir-
leri allak bullak ediyor. 

Kendinin yapamat1ıtrnı, o ta· 
mam1asın, tRf altında ezip lldilre. 
mediklerinl, sofuk ,.e hastalık bi
ti"in diye.·. 

Din gece, ucam.k yataimtda, 
kahn. yamll!lak 6rtuler altnula ya 
tarbn, laep "ErbM'' yr, Eı1Naah· 
lan dtitündHm. Etekleri rilzglrla 
~an ~lar, yan · plak in-

Ticaret müdürlerinin 
toplantıları 

anlar, ağla.yan !:Oco'klar, ö 
ler, yethnler gözümüıı önün 
!!İtmedi. 

l'ıtrdun ken·anlarının yola 
tıklarım, miibarek 1\:mlnyın 
kesten pn<"e. ornya ~·etic.tii;ini 
çi biliyorum. Fakat apansız to 
bu feliletin açtığı ~ar.ıhu da ko 
l:ıy kolay sanfamnz. K:ıza ka) 
"amının, jandarma lmmandanıma 
;\"ar:ıhlar arasında hulanduğa dil 
~ıinüJüne, kasabadaki en m 
binaların da 'lağlam ı,nJrnadıiı an 
lao;;ıJrr. Şimdilik. olenlcrin 5&)' 

bı'ne yalnn olduğunu "'öyluyoıiar 
Rıı. belkl ilk dehs .. t ıl:ıl•ikasıntn ı.,. 
:,;")<>rıle •wandırdı «ı ı, ı rı.,ıkldc mti 
l•nliğ:lo;rd~. Gönül bii~ le. nlnıatnu 
ı•tel'. Fakat akıl 'e ııı ıtntrk da tlmi 
de dü"Jmeii emredh or. Kryametia 
kr-ııtuğu demde, ortn lık peri 
1Tzakl2'ra kaçanlar '~rdrr. Y~ 
lar ara•ında srkışıp kalmJ!lı 0111.nlar 
bulunabilir. Umanz, 'ki bu lulah 
ve ain' yekiın zayıflayat>aktır. Fa
kat ne kadar ualr"R llZAJs~ bil 
kurhanlann boşlef;unu hiç bir ..,. 
dokluTamaz. Duvdoğumuz aoı o ""-c 
dar deri'n ve şifasrzdrr. 

1 
Kadıköy baıkomiıeri al 
Emektar ve vazife!inas m ... • 

dtin =-ömildtt 
)ı(mtaka ticaret mUdürlerinln Kadıköy başkomiseri Şükrü, St'ia 

Elektrik ve tramvay idaresi memurları 
·ailelerine beşer lira verilecek 

toplaııtdanna deıvun edilecektir. akljlm ıııaat 20 .kararlannda v:a.;.. 
Toplantılal'k yanı başlanacaktır. fe lba!mda anf bir fenat:tk g~irdf 
Bu toplantılar, bayramdan evvel ve df'l'bal k.aldırıldığr H~y~arp• 
olduğu gibi b~an sonıra :la Nilmune ha~tan esinde ihlilJt&mlii 
İstanbul ticaret müd!lrtüğünde yıı.. yapılan &cif m ildavatR reimelfı 
ptlacaktır. 'inmtulamıy.ıırak s:ıat 21 de ölmUe. 

--o-- tür. 
HllHmet mcı:arlara ~ ma:uır 

lann bellemek mecbm1'etl~ o\. 
dutu aileleıtne iale Te t"Janek kar 
neleıri Tel'dfli gibi, tnanaJ' lllllele 
line Te ~ c1e n1'dlmda "°
lun'lllmafa kus Teıilmleıtlr'. E
•~ktrik Ye tramftY ld&Nline 3'9Di 
bir -- dab5lil14e J'udmı ediJe. 
celrtir. Memar, ıamele - ~. 
besJ~ek ~tinde olduğu 
nilfttS mtkt....-.nr t.-ıblt ederek 

Türk - !niçre ticaret 
memı..ıer1 

ıta-"tanı. ftlldan d-. en
l•ID!Mt m~ 11tı. et. 
melr 9zere Pfltll18 ilden tiearet 
h~, buglnlel'de Petteden ts 

• vi~:ve ceçe.cett.11'. fnfçN • mcm 
lckedmls al'aıllllda yapdan tfca,. 
ret aı!apnunm t..drildne dair 
h8allan ~ bere 8emde 
ıt6abt"eter ~ edecli anla
ttlmaktadtr. 

25q fakir çoaata ayakkaJ;ı 
Eadtiy haJkırvl 2:50 fakir ~ 

cufa pasa.1' ıtk\11 ayakkabı dıalıta
eakt.ır. 

Nakleden: il. ICARDE$ 
~iş. Tenha bir kırda ~
rm mmını almlllt ftıere mlıkineyi 
huniamıt· Beklft'bll aylnıya dal • 
mlf. Uyku!Dnda farkında olmadu 
dfl'klanf(Sn; dokuDımnş olacak ki, 
makine işlemiş. P'ilın siyan ol\hı 1i 
ye Ozülüyordu. Te'8rafta l>absed 0

• 

len bu mm olaeaıt. Babam hunu 
developpe ettlrmeık htemiyordu. 
Deme'k kutulan ]tarı,tırarat yanlı' 
hkla porıu.klann filmi yerine &te. 
kini göndennfş. 

Elk hemen ay&Aa hlMı: 
- Hemen l>u Silen!lklyi liulabm. 
Telgraftaki .cttt:Se haktüar. Si 

Ienski ticarethanesi Vardtt'r caddc-

ainde idi. 
Sokala eıkarak bir taksiye alla· 

yıp oraya lfttiler. Sılenskf yaktu . 
Bir buruk saat onu beldedller. Sa 
hırsızlrk ieinde idiler. Ticarethane 
deki memurların filmden haberleri 
olmadıtı için beklemekten başkıı 
çare yoıkhJ. 

Silen~'ki nihayet ıreldi. ZiyaN)fin 
sebebini öğrenince : 

- Evet, dedi. çok 1earip bir film. 
Salona buyurun da size g6stereyim 

Gene kıza dl>nerek denm etli
- Babanız bu ~c'kilcle filmler 

ÜT.erfnde de ('ahsıyor mu icti, mat
mazel 1 

S11Jonda ış•klar ~önıHirüldü ve 
film 1Jöslt!rilmele b.ıı;londı. 

Perdede eneli\ bir toprak yıJtı

"' Te hunun alt tarafındaki bir de. 
lflden bir hayvanın burnunu ııör

dOler. 
SileMki izahat Terdi: 
- G3rd01fl.nlk bir panuk, filrıı 

idar.q~ lıil~. ldll'~. me 
muftara verilen bnıe teklinde 
karneler 'b&ltıracMtır. Bu karne. 
lt1- yaalan ~ lc1aft81 .ten
dblniıı 1Jekme1d• m&eneır otd1llu 
ntfu9 bqlna beeel' lira verikc~k
tir. Bu yardım~ ay yaın~acaıc.. 

tn'. 

Tramvay idareainin bu karan 
memnuniyetle JrarplanD1Jftrr. 

, .. 

-81-
oot Bibel lıilflamlf. :F'lbt •• Be:ı 
net nlcla IJlrdenlJfn m..._ta wa 
rlf aTfJ9ıdnl dell,timd'' Blıbı. 

Tam ha sırada sa!ıne bll"den.bi 
re sala CloAnı byarak detfştL $iM 
di ı>erdede ilci serseri IÖriiltbor· 
da. Öteı'lı:i onun yanı başında otur. 
muştu, Bir fiş.eden kupaya bir mı. 
yl • her halde -viski • doldurdu. 
Arkadaşına unttı. Öteki serseri ba 
şını kaldırdı ve EUA haykwdı: 

- Aman yarabbi! Tanıdın mı 
Dik' Bu adam Rey! .•• 

Dikin tanımaması imkAnslldı. 
Hafif sakalı Rftneşfn parlAk ış*1an 
.altında 'k:aybolmu~u. fmü ba111 pe. 
ripndr. • 

Cinayet sahnesi töılerinin önfin 
de tekrarlandı : Lev, Reye kupayı 
uzattı "e o da hf.r dikişte i~ti. $ı>n. 
ra t!Snedi ve yere ~imenlerin üstü
n P. uzandı. Lev iltilerek şişeyi de 
Jikanhnın cebine koydu. 

Birden J...ev geri "dcndt\, ib:erin .. 
doğru biri geli:rordu. Fakat filmin 
sonuna kadar hu acfftmın ' ·üzü·1il 
JrÖretnedi'ler •. naşını rr.akint'ye do~ 
ru eevirmeıli. Kolunu kıl M 1 rd ı , l~t:· 
'c ates ettiltin i, SO'lrR lııbaneayı 
yt'rcle ~·atan RC"yin eline Terdi{tini 
ı:örrJiil<'r. ı\clnm g<'ri dön"rbn per. 
<ll' hl'~ aılandı. film tıitmislf. 1ı)ık1R'" 
~·anıiı. 

.F.llii ~evinçle hnvli<ırıiı: 

- Rey mıısıım: Dik, Rey mamm, 
n a1eş l'hnPıii. Karılesimin ımrn 

yok .. GörcHinöT. 'deıtil mi' 
Hf'W!CRnıfan tirtir titriior°d'.l . 

Dik onnn Plini eline aldı: 
- Sfmt!f en dönett'btnhı: ~mı. 

Trenden düterek beyni Rubu amra. Y3':cl&!an ~allilıe 
latan.bul za?r tasr. arasında l:nılııe-

parçalandı 

Dan aiElam Küçitk~~~eeede fe
ci tnm bzasr olm111tur. Kuatıata 
adında biri9i tren hareket eder • 
ten atlamak istemiı f-*at mllft
ıenetlbıi mybederek düşmU3ttlr. 
Sukut sonur.da Mustafa ba11nda.n 
afrr surette yaratanmYŞ, beyni pat 
!ayarak derhal ölnrllştttr. 

Vab.y::ı. Bakırll1Sy jandarması: 
elkoymuş tah!k~ata tıa~~ .. 
hr. 

o 
Fazla rıtatıa kauçuJC 

satarken yakalandılar 

Bu htdiseyi ~ ·~cınmeyecek v~ 
oıkuyacaıtsınız. Ne isterseniz onu 
o.ku,.wı, me.teıe nltlt g~irmek .•• 
._ •e hen mümkün c.Jan her şeyi 
yapacaJız. 

~ kız beyec:ınına bikim ol. 
mala çaılıflU'Sk Cft&p -verdi: 

- Pat. siz ne isterseniz onu 
yaparım. Beni ne sötilrQn. 

Dık Gordon ıene tıu eTine .,&. 
türdiitten sonra hemen polis mtl • 
dilrlOlfine iriderek polis müdürüne 
-vaılyetl etraftle• aıılath. Müdür on ı 
di'kkatle "dinledi!ktln sonra: 

- Garip bir macera, dedi. Fa. 
kat maalesef benim elimden bir şev 
aıeJmez, Adliye Nıızınnı görsen!7. 
iyi olur. Fakat o da sayfiyeye git. 
ti, şimdi Londrada delil. .. 

- Nerede' 
- Tungbriçte .. Londradnn elit 

kilometre kai:Jar mf'sareae ... 

Dik Gordon adresi not etti. Po. 
lis müdtlründen müu.ade alarak !

pftıda .bekleyen otomobfline atlaya 
rak olanca ~ralile ~ürdfi. 

MüdilrlMcten har~ketinden kırk 
dakita sonn Adliye Nazınmn kil.-:; 
künün önünde otomobilden indi. 

Fakat kendisine ıeapıyı açan hl., 
metei can ınkıcr bir h•ber Terdi: 

- Nazırın sizi kabul edecf'fini 
zannetmiyorum efertdim. Bir roma 
tfzma krizi geçiriyor, doktorlar h . 
tfrahat et:mestnt n "azife ile m~. 

ınıl olmamasını söylediler. 
Dtk iıırar etti : 
- Ziyaretim blr hayat Te me

mat meselesi... Rfr adamın hayatı 
mevrunt;ahiıı.. . N'a7.1r1 muhnk!rn1• 

gömıelfyim. Onunla görüşem.pse:n. 
Krab ltaı!ar müracı:ıt e<ıeceltim T 

NllZlra titt 'Vllziyef anlahhnr·ı 
Dik 'lratiul ~'dfldf. Nuır on11 soful· 
bir felr;itde ka1'!}ıla~1: 

(Oeftmr 'far) 

duğu znerk~z1 er~e muhitine -.. &. 
mirlerine d~ima kendisini .. ~djr. 
muini bilen ~umaileyhin lıa f11. 
kilde ölilm.U 2rkadaslan aram&. 
derin teessürler uyaJlJ.ırmJltal. 
Cenaz..ı dün saat 12 de ~ 
Hayd&1'1>2!J& Nümune hastatlt8ln. • 
den .kaldrnlarak K.aracaaJurıet ıııe 
hitliğine gömiılmüştııır. • 

---o-
Kuıfrndan yaraladı 

Toıılıariede oturan S!d* --~ 
birbi. henüz anlamlamey"an bir-.. 
bepıen dolayı aynı Yerde Ot\D'B 
Huri V'e tardeşt Htisaınettfnte bv 
P e6nit: iki kard~ Sadıfr ~ak.. 
la Jıurtmdan yaraWmşla.rdıp_ 

Yaraır Jıast:~ye kalchnJnuş 
•u!:lular yakalanımnıılardır 

o 

Altın fiyatı 
Bayıwrı. tatilinden sonra alm 

fi~·athnnda diişü'klük başlamıttır, 
~unla beraber altın pjyaslLlt da 
g...,t-ktir. Evvelki gfln ıoMtıfu fıf. 
bi k!iin de :'bir ~diYe altı.• !4 
liradan alıcı 'bulamam13tır. 24 ~ 
tiUçe altmın bir g'D'anl fiyatı tr. 
~M lkulııştur. 

25 yıl melki Vakit-, 

24. 12. Ht 
Ruı askeri Finlindiyadan 

çekiliyor 

Rııs aıkerl Finldndivrrdan cı 
kiliyor: 

Stokholmden bildiritdijine «lir 
Rus askeri FinlAndiyıtdan çekilm-' 
ye başlamıştır . , 

r-----ıı----------------~ ~ Perwembe OUMA -~ l.k&ımn: H lkinu: H 
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ZU.bJece: 15 Zllbkıoe: 11 
K•ıoım: 47 KUllD:CI 

""" 
\'aJul.)aı \ ...... ıı J',7.ant ':t-tl ll!:ır&ıı 

UtlDP.:) 8.2! %.81 8..12 1.1'1 
(\fle 13.11 7.29 lS.H 7..19 
lldadt 15.12 9.48 ııus ••• 
Aklan> ll.41> 12.00 11'8 U.to 
Vat111 19.%4 1.38 19.!1 1.19 
tmu.k s.ın 12.62 8.S7 11.H 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

·feni çıktı 
Sahf yeri: Vakrl Kitabni 

Wi7fl2i Aluned tte u,hda it.en h~ın'i• ID!nra(!arı __ .....:... ____ ;:_ ____________________ ~------------------~------------~--~--------~--------------------------------------......;..--~----....... ------~--~ 
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lauon BaşveKiıinin 
( 

beyanatı 
Tokyo, 23 (A.A) - Ba~vekıl gene. 

r ı Tojo, Nank1n hUUımel şefi Vang 
\ "' Vci t erefinc vf'rjlen b r ziyafet 
muı a .. ebet yl(? bır nutuk ırad etmlş
l r. 

Bıı.şvckil, herşeyden '!vvel Va.ng 
•.g Ve• n Tokyoyu ziyarctfn!n iki 

n lhlti blrb rjno bnğ'lnya:. dostlu3"ı 

glo.mlnştırmağa yardım elliğini 

ydcdcrck mUşterek refah muhiti. 1 
.ı meydana getir lmesi mıık.sadiyle 

pon:ra ve Çin şbırliğlnln ne kndar 
emli olduğunu belirtmiştir . 
General Tojo bundun sonra Japorı_ 
ınıl'I !Ik harp :sencsı esI'asında roU. 
m dll~man üslcr1nl ele ı;eçlrmek v<! 

15 kaynaklara sahip toprak!arı jş 
al etmek ııuret yle elde ettiği &tra. 
j k !aydalar! sayruı~tır. 

------oı-----
pıark cephesinde 
nerlin, ·~:ı (_\.A.) -- Alman or

lulan başkomutanlığının tcblığı: 
Tc11ck şimalınde Alman zırhlı 

kuv-.·etleıi şıdcletli ciıi,'jman t_a3rru
zlrı.rınr kanlı kayrplaı· vHdirerek 
tıusJnirttUkten sonra "ekilen dü~
manın t:ıkit.ine aUlın'L"lar 4fl0 den 
fazla esir abnBlar ve bir zırhlr t':'e
ni yalı.mışlardır. 

D:.işz:ıanın Don ile Volga a~ın
a ve Sta.lıngr.ıtta yaptığı ta

ruzlar ~ırasında Sovye~ kuvvetleri 
.) tiksek kııyıplarn 11ğremı..o;lardıı·. 

Orta Don kesiminde f'iclcletLi çar 
ı ı malar c!cvam etmektedir. 

VoroneJ civarında. Alman Jmv -
vetleri buz•ı.tan nehri geçerek diiş 
nmn mevzılenne girmüıl~r ve bir 

k beton koronakJnr.x tahrip et -
·~~rdir. Buralardaki garnizonlar 

in ba edilmiş veya esir alınmıı:ıtrr. 
Duşmnn Jı:ar-sılrk ta:ırruzLan kırıl
mıo;trr. 

c~phenin cenup ve şim:ıı ke -
<-imlerinde hücum kıtamrile Oc\'ri
Yeler &raEi'nda mabcılli çaTpışrnal:lr 
olmustur. 

Velikiluki mevziine karşı yayı
lan dfuı.man taarruzları Alman 
garnlzonn tarafından p~kürt:ül • 
mti!;ıtUr. 

.Rerlin askeri mahfillerine ~öre 
Bet'lin, 23 (TP) - Berlin as-.

keri mahfilleri Şark cwP}ıesindek.i. 
dun:-m hakkmrla atideki malilma
tı ve-rmektediJ.er: ~ovyet !krtaları -
llın lbu $Cııeki t:ıa.rruzları geÇen se
nekil '!ri~ nazaran llaha · zayıftrr. 
G~ç~n :ı:ene Alman ordusu duru -
munıia rck nazik anl:.?.r geçirilmiş. 
ti, 1:..u ~:ne .ise Alınan o'rtlulan :t-aıı:
'<umandanlığr vaziyete ta.'llameıı 
'lakimdir. Sovyt topf;ıı ve diğer 
nü.:;:enah ıkıtalan lbu .sen.e çok za
rftıriar. Yalnız tank t~kkillleri 

• :ılen çok mükt>mmeldir, ve büyük 
htiyat ~uvvetlerine m~!iktirler. 
Beynelmilel haberler blir'"-una. 

göre 
fürlin, 23 (Tr) - Beynelmi

e 1 I'..:tberler bilroo.u şark ceph.~.sin-' 
!"ki vaziyet ha.'lclcrnda aşaitJdruti 
nalfu:ıatt vernı.ekte<!ir: Sovyet; 1kı
·,la'!"I, Stalingrat J<P. ... imindeki ta -
arrıızlannın akim 'ke.lması yüziın. 
ı en. dün biliım.um hiiciınilarınr yal 
ız orta Don k~drnforle tt"k~if et

ır:iı:ıl~rd·r. 

Et! S?I'2.d1. Alman ve İtalyan 1n
t:ılarının planlı hir S'll"t'te ge-riye 
alınma.srndnn dol:ıyı, Sovyet krta
b?"I ilcrliye":ilmislerse de, yenid-en 
\·npmm oldukları ta1rruzlar :Alıru!.n 
larrn yeni mevzileri öni.':ıde a'ka
m::te ıığranı,~trr. t 

!'30\)'et[~re göre 
:\Ioo;konı.. 23 (A·A.) - Sl:ı.lin. 

gratta fa.biikalar mıntakasmda 
hucun: :müfrezeforimiz, şiı!detli sa. 
v:ışlar yapmıslar ,.e ıo mUstab.kem 
r.okt:ı ile dü..~anrn 25 zrrhlı mev-
2:iini zaptetmişl.erdir. CUndilz düş.. 
m:ımn 2 piyade bölüğUne yalan 
kuvveti yokediJ.m:.'.itir. 

Mosko"-a, :?3 (A.A.) - Son mağ'lQ 
1:ııyotlertnden sonra Alman ordular; 
Y• llnrı Uzerjnde rastladıkları her şeyi 
tahrip ederek hrzıa. cenup batı iltl _ 
ametlnde çekilmekted:rıar, Hu.su!! 

fiovyı:t birlikleri. 50 ldloreetreden az 
1Jlr mesafeden .Alman ordulannı ta . 
k p qmektedirler. Dem ve Doneç ara. 
r.ıda bulunan genlf toprak parçasc 

daha § mtliden Ruslar tara.tından ele 
gq;lr;Jml!jtlr. 

Seldz ~hlr ger! alındı 
;Moskova, 23 (A.A) - Orta Don 

ınecrasındakf Kızılordu i!crl hareketi 
devam etmektedir. .Almanlar geni' 
bir cephe UatUnde cenup batı istika. 
r.:etinde çekilmektedirler. Son 24 sa. 
at zarfında dün ak§amki Sovyet teb.. 
J l!'{yı~ de btldirild!ğl gjbi, sekiz bU
~k !)ehlr dahli olmak UZere birçok 
ıtıeskOn mahaller Sovyct kuvvetleri. 
sn eline geç~tlr. 

~ l1arp cephesinden gelen bir 
~ §16y1o bmekted!r: C:enera! 
S u.tnctsov kumandasmdak! kuvvet_ 
llrlm!a ... prülmeını, lılr ıevk fçin. 
.. ı.Iunmakt• w &ılerine kattıkları 
odllşmant çet!ıl b;r ta.klbe tutmakta
<iır, Tankıanmm mUteaddlt büyük 
k<ıllar halinde cenup batı ıstıkarnetin 
de ilerlemektedir . 

VAK 1 T ww 

Münib' e akın DünKü fllecliste Milll Şefin lstanhulluıara hila!JI 
f_Baıtara/ı t incide) 1 Arlıadaşlar, Devlet dairesi birinci Bmays. bi seyahatten pli70rum 

muharebesini yapıyorlar, hem de"'~ r d bald; 

1 k • • k ld reisliği seçimi yapıldı 1 t' • b'T. yüklerini taşıyorlardı.. Vatandaşlarımı her yer e lJl 

AJ.man ara go""rCI a ın tesırstz ,.. 1 e ın u un . . . Ce • gördtım. Umumt olarak gen.1§ ye fe. ~ Q ' Ankara: 23. (A.A.) - B. M. l\Iec. Bu gayrell~r. de l:ı1fı gelml.'dl· ~ il ,,izJ.i ıstihBaJ. için Çalı§ma.Lu c;ok tlmld 

. 12 tayyare du .. şu·· r·u· ı d·u· fü;i bugün Şerosett:n Günaltay1~1·ı heye crkeğını, ceph'lnC ta~ım:s~ TC ~(·rıc;dir. Yürekler imanla dolUdurlar. 
başkanlığında toplanmıştır. Celse • t:ı~la sürme~e kadn~l~rını gon .. er- ZihJr..ier aUkQneUi, emniyetli, dUnys 
nin açılmasını mütelkip Devlet Ş:ı mış ol:.ın. fakır eve gırıyor :e mutc- lı4dfseler1nln tecellllerl ne olurea oı. 

Londra: 23. (A.A.) - Haber a-ı 
lıııdığın:ı göre, evvelsi gece Münihc 
o kın eden İngiliz uı;ak teşkili hr. · 
men hemen hep dö:t motörlü uçak 
J:ırılnn mürekkepli. 

Tn:ırruz oldukça !lı:rlcdikten soıı 
ra )lünilıc v:ır:ın YC heclef üıerin
ıle ı]i)rt s:rn l ıı~·•ın bir hoınlın uçağı 
nın pilotu elemiştir 1 i: 

'1iinilılen uzakhşmadon evvel 
fıirçok y:ın~ınlnrın kızıllıkl:ırmı ''C 

diirnıın sütunl:mmn vükselmckte ol 
dtıHıınu göreli.im. Ri;çnk binı:ıların. 
nlevlcr içinrle ıılcluğımu iyice müş;ı 

1 

hcrie etim. 
Şehir milcl:ıfo:ısı ;-[ıyifli. Proje;; 

törler :ı:ı: ,.e ııçnl.~nı·~r :ılcşl rlc hn· 
fifli, F:ık:ıt ııcce arıl:ırı hav:ılnn -
nııslar YC hir /.(ece C'v ı·rl olduğıı 

pibi bullıtl:ırın ii7:C'rinrlc hn'l"n ço!.: 
:ıçık olclııi:hınrl:ın ll"'nkl:.ınmızl:ı 

'iavnş:ı tuluşmıı~l:ırclı·. Rircok ı-nr -
pışrırnJ;ır nlm115 YC lıİ(' rfeğil~e iki 
,11~~--·· ~ ..... n ı~ı,.-;.., c 1 .mistir. 

ALMA?\LARA GÖRE r:ısı birinci daire reisliğiyle il<inci vszi nesı varsa onun da yuzı:Ie kır~ al:Il, onları ııarstlme.z bir •rade Ue kaı 
Berlin: 23. (A.A.} - 21 /22 İlk clnire reisliğine Salah:ıddn Odabaşı kını alıyorduk .. Hep beraber ~e:fı· JıJ&n:ağa hazırdn'lar • 

kanun gecesi lngiliı: uçakları :'ılü- ikinci d:ıirc azıılıkhrına ela Rasiıı:ı mele ve Cümh~~rıycte. ''ardık; but~n So:c günlerimizin en bUyUk acm 
nih üzerine yaptıkları :ıkınrln ask<! Ars:ıl ve R:ışit Çelebi se•;ilmişlerdi~·· fedakarlıklar odenmış oldu. Sı~e yanı zelzele felaketler1dir .Erzl.neıu 
r1 bakımdan hiçbir muvnrf:ıkiye~ Jkiııci daire reislini inlihnbınd.ı dünden de misfıl söyleyeceğim. 31• saı·suıtısmdan zaten zarar görmllş o. 
elde edemmişlrdir. ekseriyet hasıl olmaclığından lrnna liyorsunuz ki, hükumet ç'Ctçilerden lan Nlkaar ve Erbaa'da, yeD1 darbe-

DNB Ajansının 3ğrenrliğine ı:ö- nit ~eçim gelecek toplantıva bırakıl yeni mahsulde yiizde yirm!bcş aldt. lerc uğradık, Mllidimet bUtlln vaaıta-
re, Alnıan gece nvcılnrı '\'C ur.::ıks:ı~ mıştır. .. Dolnşırken b:ızı köy!~r gördüm. V'l·' lan ııc !ela.ket yerincıedir • 
var balnryaları 12 fngili:ı uçn~ını Rantion ~onra rınn:ımeye F:cçil':! tandaşların kendilerine yetmeye- Vatandaşlarımızın acılannt p:ıy 
dü~lirnıuşlerdir. Bunlnnn 8 i L:ın- rek llcvlet Hnva yo~ları umum m~ rek mah<;ullerini Rihtererek yüzdt". luşm:ığa çalışıyoruz. Memleket yı · 
ca'ilcr tipinde dört rnotörlü bomh:ı rliirliiğii HU2 yıJı hUtçe~inde de/.: 1\ yirmibe~leri nasıl Yı:?receklerini sn- kılan yuvaları süratle ay :;a kaldır· 
uçaklnrile Slirlin~ v~ Halifax tiple- şiklik ''e nıiinakale yApılması hak~ ruyorlordı. Ben ilkönce deT"letin ~a. mnk için herşeyi yapacaktır. "Jı· 
rimlcld bo~ba uçatdarıdır. İngiliz kınrlaki konun liıylhnsı)'ln hudut VP. lebi yerine f'Ctlrilmesini ta;siye et- sötlcrimle derin lccssürlerimi söy
harn kuYvclleri bıı 12 uçakla birliı< sahiller sihhat umum müdürlüğü tim.,, Vntandanşlarm ihtiyacı vo )erken sizin asil duvgul.tnnızı 'Ji ı 
te mürettebatından en az 80 ki5i bütçesine 3500 lira rcvka13de tahsi derdi halk hiikuınetinin gözü önün- ifade elmiş oleyonun. 
knyhetmiştir. nu kayıp İngiliz bom sal verilmesi ve 134.000 lira.hk dedir. Vazifesini ifa eden vatandu Aziz arkadaşlar)'tll, 
Jınlarının y:ıplı~ı hasara naınran rr.ıınzam t::ıhsisat koıınlmasın:ı nit darlıkta ve çaresizlikle hırnkılmaz., Kongrenize işlirlk etmek tieninı 
dalın ehcııımiyctlfdir. Hava ınuhar('o Jiyih:ıl::ır müzakere ,.e kabul edil - dedim. İşte o feklifler böyle takip fçin bahtiyarlık oldıı. Gördüm iri 

helerine islirakcdcn lıütün .\iman ıniştir. • olıınclu. burada memleket meseleleri seH\hi 
•f ve olunmaktadır. avcıları üslerine rlönmiisler<lir. ,, emur Tc müstahdemlere '°erile yetle TC a 1, yürek1e konuşuluyor-

nu smelle rliişmı:n 36 sant için . cek fevk:ılflrle zam J rklnndaki kı- DEVLETiN SELAMETİ tÇlN du. Vatanımız hür vaf:ınrfıı~lnrın 
rfc 32 ııç:.ık kaybetmistir ld. hunh nun11n 9 uncu madcksinin sonun:t diyarı olarak kalacakhr. Fedn'!a~ · BUtUn memlekette de h1ı;blr tell§lt 
rın hiiyiik lıir kısmt 4 mo'örlii ağır bir fıkra eklenmesin.-, posta telgrqf vazıyete dll§Ulmekaizin herıte.,n ib.. bir cemivetin in-;ıınt ,·e meclent v·ı . 
bomlrn ucaklarırlır. i , ve ldefon umum miirliirlüğü suvııri ı:vacx temin edilmektedir. GörUyor- sı(Jan. giizel f stan1 ·1lumnron m.!!1· 

C. H. P. lstanbul vilayeti kongıresi 
mlivezzilrrlno yem bedeli verilme sunuz k1 devletin ael!mett icab etU. yetTerirlirler. Size sclHmlanmt """ 
si, Dc'l"let konscrvn~uarı, tiyatro, o- ği va.kıt bllyük fedakArlikıar zarurL sevıtilerimi söYlerkcn bütün f-:f:ı., 
peret, •c halci şubelc.rinden mezun dir Bu vazifeler aıruına. göre, 111 ve.. bullu hem~erilerime (le "'evıtileri. ı' 
ol:ınlarn elbise Tcrilmcsine, havn j"& bu bölgeye, ıu veya bu meslek ve saı.rgılarımı h"ldirme'' ··ttvorunı 
sınırı mnsupların:ı verilecek zam vPya sanat sahlbl.ııe teveccUh edecek. Sizc'len Anlrnrayıı ~:rımlar \'C i: 
ve ta7.minlcre ııit kanunun bazı macl tir. BugUn CiftÇjye, yarın tüccara ve. Tnfih:ıhr götiir,.,.~~·..,, 

1 {Baştarafı 1 incide) 
- Arkadaıılar, ~wngwc.miz en 

~ercfli günl.inü yaşıyor. Bizi huzur-
1 arile taltif eden Milli Şefimiz, Re. 
!sici.ımhurumu.z büyük lnönüyü 
yük.sek heyetiniz n,:ımma tazimle 
ı:elamlıyara..lt mesaiye devam edi
yorum . ., 

n:dikten sonra dılek encümeni 
raporunun okunmasın!\ devam. e
dill'. i nir. Milli Şer. cilek encüme
ninin rapr.runu büyüle bir alak:t 
ile takip buyurmuııl:ırtlrr. 

Dilek encUmeninin raporu okun 
C:uiJctan sonra Milli Şef kongıre 
başkanından söz istemiştir. Kongc
re ılıa~k2.nı Refik Ahmet Sevengil 
azaya hitaben: 

- AI1ka.'1aşlal', kongıremizi şe
reflendirmiş olan bliyUk şefimiz. 
oYDI zamanda müzakerelerimize 
iştirak ve bize hitap etmek lütfun
da bulunacakla.rdtr. R?lii lbu .sur~t
le mesut eden şefin emirlerine 
muntazır bulunuyonız. 

Demiş, Milli Ş!'f, co~kun alklı;:lar 
la mikrofonun ba.5cna gelerek 'bir 
hitabede 'bulunmu.5tur. Hital)e sü
r.ekli alkışlarla sona enni~ Ye bi
~Hhıre Eminönü kongıre aza!!ma 
muvaffaltiyetle!' temenni ederek 
iyi intibalarla sa.fondnn ayrılmış -
tardır. 

İKİNCİ CELSE 
On dakika fasrlaradaıı so:ı ra. 

ikinC'i celse yine Refık Ahmet ;:;:. 
vengilin başkanlrb .altında topla
narak nıznr.menin müzakeresine 
devam edilmiştir. Dilekler mcv -
zuu etrafrnda söz alan Emin ,,\Ji 
Durmıoy milJi birli'k etrafında çc..K 
kıymetli bir hitabede bulunnıu, 
bundan sonra profesör Fahrettin 
Kerim Gök.ay oo:z: a.lmr~ttr. 

Profesör Fahrettin Kerim GC.k
ayın çok enteresan olan sözkri 
btiyük bir alfilca ile ka~ıl~nmı~
trr. Prof~sör umumi bir .sosy&.l a~ 
ra~tırmanın yaprl.nıasmr, ev1eıure. 

yi kolaylaştU'acak ve artırac3k tc<l 
birleTin alınmasını, evlenenlere 
:vardtmda bulunulmasını !hu su1':t
le nüf~un artacağım, ~ile mef -
:humunun yU:seleceğini, çocuk ba
knn yurtlarının kurulınas:ru, içki 
i1e ~iddetle müca.deJe edilme11ini 
ve bugiinkö.l. içki zaxnlarınm lllL.u
mi vaziyetin avdetinden sonra da 
devam etmesini, köy bakkallarına 
içki ~attlmama!mr, çocuk düşürme 
işile meşgul olunmasu~ı. düşüren 
ve dü,ıntenlerle şiddetle mücade
le edi!mesini, hastabakrcı bu lmalc 
müşkillatmın ycrdJmesi için hasta. 
la!kıcı yetiştirilmesir.i gezici se.ğ
lık teşkillltcnm, okul .sıhhat te!}ki
~atJnın, takviye edilmesini temen
ni e!mi' v~ etraflı izahat Yermiş
tir. 

Bundan sonra profesör Sadi Ir
mak gençli~in terbiyt"Si üzerinde 
enteresan bir hitabe-de bulunmu~
tur. 

Kongtre başkanı dilekler etra
fında E.ÖZ P .. J.nmı olan ba.zı cı.z.ala'l"Jn 
baklan malfuz olmak ii~re dilt>k
ler h:ı..kkrndaki ml.i2alterenin ki.fa. 
Yttini reye koymu,~ ve tasvip edil
miştir· 

Kongıre bugün saat 10 30 da 
tekrar toplıınarak müzakeresine 
devam edecektir. 

DHek encümeninin mazbatası 
umr Şefin te~riflcrinde dilek 

encümeninin tesbit etmiıı olduğıı 
dilekler .sağ!ı:k. maarif, au, yol, 

:Moskova, 23 (A.A) - DUn akşam 
ki Sovyet huaust tebliğinde geri anıı
dığı bildirilen Kamenskl ,ehrj Mille. 
rovo şimal batısın& takriben 160 kilo_ 
:metre mesafede Popovka çevres:nde 
bulunmakts.d?r. 

köprü ve rıhtım işleri, çocuk bah
çeleri ve rar"ıı:lar evkaf i§leri, zira
at işleri, mezarlrk işleri, :ıştk işle
ri, çeşitli işler olmak üzere } l gu
rupta toplanmıştır. Bunla:r arasın. 
da okulların tamiri, Safra köyün
den :!.Skere alınanlara yardnn e -
elan alkll)la.rile ;ırnrşılanmı~ur. Mil
li .sdin Kadrköyiine heykellerinin 
aikilmesi etrafındaki temeıınileri, 
ı=.anatoryomun Hey'beliarJada top -
lanrnasr. diğ".'r adalarda yayılma -
masr, ada çamlam11n muhafaza e
dilmesi hastalıklarla mücadele e
ö;!mesi ve yeni bir sistemin kurul
ması, yapı kooperatiflerinin teşki. 
li, adalarda. :ıpartnnan inşa.sının 
öniine gec;ilınesi, !s~anbulun 500 
üncü yıl dfoü.nıü progra.mrnr ha. -
zırlamak üuııe putililerden bir 
lıeye!in kurulmasr istenmiştir, Ve 
umu..'l1i kongıreye de nikahsız kim
selerden olan çocukların. himayesi 
hakkrndn. adli bakımdan maddt: 
ilıiv~~i. !kaz:ı drongrreJ~rinin iki yıl. 
da yapılması dilekleri vardır. 

Zelzele 
(Başla rafı 1 incld~J 

Evim tamamen yıkılm:ş ailem.le 2 
çocuğum enkaz &ltnıda kalarak öl 
mtişlerdir. BASRİ 'ONAL -

SDDIAT VEKİLİ SARSINTI 
BöLGESlNDE 

.Ankara, 23 (A.A) - Sıhhat ve 11:. 
t!ma. muavenet vekili doktor Hu11lsi 
Alataş bu sabahki trenle yer ııaram. 
~:st bölgesine doğru .Ank.aradan ay. 
rılmıştır, 

VAKl'l': Fel!kete uğrayan bUtUn 
yurddaşların acılarına iştirak eder
l:en kıymetli ve çalışkan bir uzvu o. 
ınn yazı ailesinden Basri 'O'naı•a da 
1.ıaş ~ağlığı diler, unutulmaz acıınna 
:~tirak eder. 

SON MAL°OMAT 
.Ankara, 23 (.A..A) - Tokat çevre. 

a:ndeki zelzele zayiat ve basan hak. 
.kında alınan son maIQmata göre, AL 
mus .nahiye.sinde 3 ölU, ı yaralı var. 
d1r. 14 ev tamamen ve 46 ev kıııme-o 
~ıkıınuııtır. Niksar ka.zas!llda 63 öUl 
12 yaralı vardır. .UO bina yıkrlmı§, 
4~0 bina da ha.sara. uğranıııtır. Er
baa kazasında ölenler 418 ve yarala.. 
ııanlar 484 kişidir. Bu kazada 2155 
blna tamaınJyle, 1654 bina da kııımen 
yıkılmıştır. 

delerinin değiştirilmesine, subay, ya emaf& fazla kUlfet ytlkleneb·ıtr. * * lf. ----

~·iiksek miihcndis, askeri yüksek '\-atanda§ devletin taleble1'1ni iyi yQ • Aziz Milli Şefimiz parti kongt-
miihcndis ve askeri miihcndislere, rckle ve iyi ntyeUe k&rFiamaJ.ıdir. Bu resind~n sonra Hayı'farpaşaya geç 
verilecek ihtisas ücr~tlerlne ait ka vatanda herkeıı aim<Uye kadar eımıL mişler ve saat 17,20 de hususi 
nun lfıyiha1:ırıyla fevkıliıde ihtiyaı; yet ve huzur içinde kazanınııı. yap • trenleri ile Ankaraya hartket bu
lar icin Milli Müdnfııa Vekaletince nıI§tır. Bund&n aonra da dalma da. yurmuşlardır. 
yurd:ı sokulacak maddelerin vergi, he,.kes cUmhuriyet k&nunlarmm hl- Millf Şef vali ve belediye reisi. 
munfiye!Ieri hakkındaki Jıanun ıa mayesinde ve em.niyet lGl.nde çs.lı§rp Örfi idare 1.stanbul kmnandan1. 
Yihası dn l\fcclisin buı.ıünkü top1an kazıu.acaktır. Her vatand,,nı devlete emniyet nıildürü, ~n.crailer, ıre
tısınrla nıiizakere ,.e kabul edilmiş- kartı vaz:telertırl iY1 niyetle, clddt o- bus]ar, parti vilayet erkinı ve ka
tlr. larak itaya ç&lıımaıanm ıatemek dev Jaba1t'k bir hallt tarafından u~ur-

fspenciy:ıri ve tıbbt müstahzar. !etin haklmur. lamnıştrr. 
Jar Jıakkınd:ıki kannnun bazı mad
delerinin tndiline ve hazı hükiimler 
iltive<ıine :ıit kanun C'ncümene iade 
edilen dört maddesi lıarjç olmn'k 
iizcre diğer maddeleri kabul edil • 
mi şiir. 

.:\feclic; gelecek topJanlısını cu
ma günü }·:ıpacaTdır. - ----o-------

lbver memleket. 
ıerlnde kona maıar 

(Ba~daraft 1 incideı. 

le Alman kontrolü altına giım.I,. 
tir. Artık bundan sonra lata Frarı. 
sası üzerinde Almanlar her i~te. 
di'lderini LaviUsiz de yapa.bilir. 
Net.ekim bir Jmç gündenlıt-ıi bü • 
iün Fransız demiryoUarı Ve tica
ret gemileri şimali Afr&lıaya yar. 
dnn için gönderilecek Alman kuv. 
vetlerinin emrine verilıri~ bulun• 
maktadır. Bu itibarla İt:ılyan Ha
riciye Nazırı Kont Cia.nonun Al· 
man umumi karargihınoa tulun• 
duğu bir sırada Franscz Başvekill
nin mtıer tarafnıdan kabul edi1-
mi'5 olmasını büyük eheı:nmjyeti 
lıaiz siya.~i bir rneseıe §eklinde te
lakki etmeğe mahal yoktur. 

Fakat vaziyetin askeri mama• 
rası böyle tleğjldir. MmlJ' cephe 
sinde mağUlp olan mihver lruvvet
lerinin gerileme Jıareketi f.iarp 
Trablusu hudutlarına kadar gel· 
dijij halde henüz dunnam.r~tır. -İn
g~l:ılerin sekizinci orduları Bingu.. 
2ıdm sonra Sirte körfezini almak 
için tnarruzfanna de\'tlm etmekte
llir, Hatta İt~lyanlann Garp Trab
Tusunu da bo~altaralc burııdaici 
kuvvc-tleri Tnnusa ~ötürdüklerj lıı. 
le söylenmf'ktedir. Almanlann 
Frans~ Jimanlanna mütemn.diven 
ktn'Vet gijnc1ermeğe çahşmııla~ da 
~imali Alrikndaki vazi)'ctin milı
\'er ordulan i~in ehemmiyetli bil' 
d~rmnda oJduğnnn ~österecek ma. 
hıyettedir. Bundan bnı:ıka Ruslar 
~ark cepiıesinde yeni bir taıtrruza 
gcçmicıtir. Bu taarruzla Voronej • 
Rostof hattı üzerinde buluna n 
Kanfamiravka ile Bo,r;uçar'ı zaflt~
tlerc'k Rost'>fcı 2fl0 k.ifometre Jıa. 
dar ilerledilderini ili.ıı ediyorlar 
Ru itibarla Alınan ,.E' İjnlyan f!,e~ 
nt-11rurmaylarr arasında ciddi ola· 
ralc tetkik erlibcck meseleler \'ar. 
clır. ASIM US 

JAPONLARIN MiSiLLEMESi 
Kalkütaya yapı ~an şiddetli hava 

hücumların·n manası nedir? 
Ş:ınkay, 23, (EP) - Japon u

ço.kları Salı günü Kalkütayı üçüncü 
defa olarak bombalamışlardır. Hin 
distanıo neşrettiği tebliğde, birkaç 
düşman uçağının ge ·e yarısı şehlr 
üzerinde görünerek l!omlıalar attığı 
bi!dirilmekledir. Hasıl olan zarar 
lar hakkında henüz hiçbir malftmat 
verilmemiştir. 

Cenupta bir Japo~ 0.ssü: 23. 12. 
42. (NPD) - Japonlann K:üküth 
ve Sitagongdaki İnı::Uiz iisleri üze. 
rine yaptıkları son :ıo. Klinun ta. 
ıihli hnva hücumlan ha1'kında Ja
pon ordu sfö:ci.isü demiştir ki:,. 

Bu hücumlar, İngilizlerin Bir -
manyn ve Siynmda!ti sivil ahali ü
zerine y:ıphkl:ırı merhameto;iı hava 
alanlarına ka~ı misilleme olnrnk 
yapılmı~tır. f nı:ıilizler şimdiye kı\. 
dar birçok defalar Japon hudutlan 
içindeki sivil ahaliyi uç:ıl<lnrla d
limane homhal:mnşlnrsa d:ı. J"a,on 
lar, Hindlileri mümlr.ün mertebe c;I: 
yanet eih>bilmek için bmriine kn:hr 
:ı"ni şekilde rnukali •le etmemişler 
rlİ· Bununla Jıeraher f nı:ıilizlerin mii 
l<'m:ıdi:nn 'Rirm:ınl'B ve Sivnm ab::ı 
U-;ini tayyare hlic•ımlorı ile feler 
l'lmpc;i ii1E'rlne .Tıırıonlann sabrt ar
hk tiık<'nmi~!ir. 

F ührer karargihında 
Vişi ~ 23. (EP) - Lcıvalin Fiih

rer umumi Jrnrarı:tilhmı ıfyaretlne 
dair neşredilen resmi lebllifde, Lll· 
valin bu göriişmelerde AllT'.,nı·:ı il' 
işbirliği mürr..ıkün cı .. bileccltine ve 
İtalya ile beraber haro1,ctınin Frnn. 
sa için hayali: hir zaruret ol<luğun:ı 
kanaat getirdiği bildirilmel<ledlr .. 

İngiliılerin bu nu:rlıametsi:ı: h~
rekeUeri dolayısiyle bava harbinin 
Ilındistana da sirayet elmiş olınn. 
sından ölilrü çok miileessiriz. l\h
ma!ih, Japon tayyarecileri Te .Tu 
pon makamları, -:,ıılnız askeri he 
deflerin bombalanması ve sivil h • i 
kuı korunması Için l:et' türlü ted . 
hiri alacaklardır. B•ınun için, Hin' 
Ii halkın İngiliz üsleri 'Ve &!!:'kert t,. 
sisah yakınlerından uzakta~maları-
nı ta\'c;İye ederiz.. ' 

Hindlilerin ou h:ırbe karışm ,_ 
y:ıcnkl:ırınt ve vat:ınları.,ı İngiliz 
askeri hareketlerine saha yapmny:ı 
cakfarını ümit crleri·'·,ı 

~ .. ~ 
Berlln: 23. 12. i2. (NPD)' -

R'.alküllıııfan hildirifi~·or: 20 flk'·!\
nunda vnki olan ve iki sııat sllren 
Japon hav:ı hürumıınun mevdann 
ı;{etirdiği tesir bir felılket halini :ıl 

nıışlır. Knlkütta şehrindeki uçak 
oıavar bataryaları tnnıamiylc bozuk 
bir halde işlemiş ve hiç bir tesir 
yapamamıştır. Bu ııuretıe Japonlıır 

iki saat mü!ernnöiye'IJ. ve rahatça 
bombalarını evvelce tayin ve tes
hit ettikleri hedeflere \ atnbi1mic:Jpr 
dir. Dam dum mev!dındeld fn~ifü 
lııyyare meydanıncla iincmll hn~arn• 

vücuda gelmiş, Kidderpore ve Gar
den.Rcachcleki liman tesisatı da 
mühim surette tahrip edilmiştir. 

Birçok mahalleJer saatlerce alev Vf! 

dfiman içerisinde kalmış 'Ve hafi( 
nra~ınd::ı büyük bir pani'~ ~ıkmı~
tır. ~'rt -v 

4•• 

Fcl!kete uğt'ayanlar <;adırlara ve 
muvakkat barakalara yerleştirilmiş • 
ıerdlr. Tokat, Samsun, Sivas ve Amas 
yadaD gönderilen çadırlar da halka 
datıtı!mıştrr. Telgraf ve telefon haL 
larr ıslah ve tamtr edUmi~. muhabere 
tem.in olunmuştur. Sıhht heyetler zeı. 
zele mmtakasmdakı köyleri dolaş. 

maktadırlar, Yaralılardan IUzum gö
ı1llen!er Samsun ve Tokat hastaba _ 
nelerine gönderlldlğl gibi ha!lt olan. 
lnr da mahaller!nde tedavi aıtına alın 
~!ardır. Ylyecek, g1yecek ve diğer 
levazım datJtılmasına devam edllmck 
tedir. Sıcak yemek verilmesine de 
baş!anılmıııtır, Tokat vali.si, Erbaada 
bütUn tertibata bizzat nezaret et _ 
raektedjr. Halk hUktlmetin gösterdiğl --------------
çabuk ve §efkatıı al!.kadan ve civar Varlık 

Telıliğrle bildirild'sinc göre, b•t 
seyahat bir hıırekcl noktası teşkil 
ctmektedır ve bu görüşmelerin müs 
mir olabilmesi için lıi!tün Fransız 
Iarın kendi üsllerine düşen vazife 
yi anlamaları gerektir. Fransa, Şi
mali Afrikad:ıki ihanet yüzünde'l 
uğradığı zararları ancak meşru ve 
Jisiplinli hareket sayesinde telftff 
edebilecek ve bu suretle ma;:tHi.biye 
tinin fıkibetlerini hafifletmde ça
lı~:ıcaktır. Vaki görüşmelerden son 
ra şimdi de mlitehııs~ısların müza 
kereler! başlıyacaktır. 

Y~ni D-?lhf, 23 (A.A.). - Neş

redi~n rt"srr.l tebliğ, Ka~ta ~ev
resine karşr yapılan Uç Japon ha. 
va akını S<lnunda bilindiğine göre, 
!<ayıp sıwıs•nın sim<liye kaı'far 25 
ölü ve 100 ı'len ıız yanılı olduğu

nu izah etmektedir. Hasar hafif 
Cllmuştur Bir kaç Yt-rde yangın -
Jar çrlon:rı:;~~ da sUraUe söndül"il.t .. 
mUştür. Hal'km mane~yatr mil • 
kemmeldir. Sivil ha.lkrn tahliye .. 
sine lüzum görlllmemişitr. Ma.ğ'a. .. 
zalar ve ticaret evleri mutat ol
duğu ilz~e açik bulunmakta.drr. 
Ak~nlara. iştirak eden Japon w:ak
larrnm sayısı gittikçe ~tır. 

vııayetlerln derhıı.1 imdada koşmala. 
ver ısı 

rmd:ın çok mUtebaııslstir. 

ORDUDA 
Müessif bir ölüm Ordu: 23, (A.A.) - \7arlık ver

,-.ıisi :listcll•ri düı1 ''ililyctin her ta-
1\Iemleketlınlzln tanmmııs yıığ rafıncla iian edilmiştir. Du listelere 
Tüccarlarından Fabrikatör 

göre, Yergi tutıırı 230.750 lirası mcr 
Mazhar Said Basmacı kez kazasına ait olmak üzere 42ıl. 

:MtlptelA olduğu hastalıktan kurtu. 000 liradır. 
ıamıyaralt vefat etmiştir, Ccnazesl BURDURDA 
bugünktı per§embe gün!! 'OskUdar 1'urdur: :?3, (A.A.) - Dün bü-
ts~elt- camiııinde öğle namazını M- ilin vilayet içinde neşredilen vor
drl'cda Karaca. Ahmettekı ajle kab. 1ık vergisi listelerine göre, vJlAye~f 
r:ı::to.nına. defncd!leceoktlr. Merhuma 1 ıni?:e rfii~cn yergi htlnrı 172. 409 Jl
mağtiret, ailesine sabrı cemil dileriz. nın bulmaktadır •• 

AL)IAN 1TALYAN GöRÜSl\ffiT,ERt 
BeTlln, 28 (EP.) - Berllnde bildi. 

Tildlğıne göre, FUhrerln kararg!hnıda 
yapılan Alman _ !ta!yan g6rUşınele • 
rın:n başlıca mevzuanu Mker! mesele .. 
Ieı teşkil etmiştir. 

Salahiyettar mak&mca. betlrtllıll!t 
ff.bl. b ugUnldl cepbelerı!elt~ btıtun ft. 

ztyetter ve bunlara ait btltlln noktala.! 
uzı.n uzadıy& görll§Ulmil§ttlt. 

VAKiT 
Daima halkın men1aa
tini düşiinür. her sayı. 
s:n'ila en seçme vazılar. 

nesretltt 

.. 



Ankara, 28 (Vakit muhabjrin. 
4ıon) - ~~on Papene aulkast yap

'4ktan suçlu Pav1ot, Konıilol, 1111 • 
fmaıı ve Abdurra.tıman haklarında. 

~davaya bugün aat 9,50 de devanı 
'dild!. 

Avuka fakir Ziya gelm"m~t..ı. 
Re!a Sabri Yold&§, SU!ııymana mil. 

e.taumı yapıp yapmıyacaı:ını ve 
lıt:ı;ka b r dlycceM olup olmadığını 
llDrdu. ~uıeyman c~ n ccuıede oldu 
il- gibi ı.ercUma:ısız mUdaiaıuımı y; 
hııı:yacatını blJdlrdL Bunun uzenr.e 
l't:a geçen celsede mlldat:ıa.ıunı nasıl 
h.ptığuu SWeymandan 1JOrdu. SWey. 
llaaıa: 

- Geç.n celsede de mlldal3a.mı ya. 
~ olarak yapmııtım. Ha!bukt lfmJ1 
lettda yazdıracak p::ram dahl ;yoktur. 
-er beni tercüman vuıtaaile dinler. 
"1ı!z mUda!aamı 7apmap bazı 
ltırı_ dedi • 

PAVLOFUN M1lD:\FA.4SI 
lteiı BWeymana bu ı.ete:tntn evvel 

la de reddedUmlJ old .. fUnu hatırıattı. 
llıandan aonra Pavlota mUdafauını 
hıımaaı bildlrlldl. Pavlof: 

- EvvelA bir i•Uda veriyorum. Bu 
~ daha dOAl'a müdafaamı Y• • 
hcatnn, dedi lat~Juı okundu. 
lıu 1.9t.1dada geçen U!' eda SUleymarı 

11.ratmcıan iler1 ıtlrlllen ta ebin redde. 
'1.Ninln hak " aaalete aykm bu. 
._dutunu ve bu ı .. .1 k..nsnnı bayret_ 
it brııJadıtmr blldjrmek•e ve ıuUd • 
4tt11mumı muavlnl Kema Bora tara. 
faııdan l'f)Çen ce!Jıede Dert sür1llen n.. 
lfrıere cevap vererek: 

"-Dokuz aydanbert bU•urduğumuz 
~tan dı§arı çıkamadık Ha.piııba. 
'8 Dılld11r1Ugtlnden b r çok defalar 
~de gezmemize znnaaade edUme!ll. 
111 rica ettiğimi% balde b\! talebimiz 
lwC.dlldf. Bu kadar aıkı kon trol al 
~ iken .ıaııl oluyor da Süleyman 
lıl IOrtlf tllğünıUzU, onun uwm telkl : 
~ altında kalarak bu ·f~aatta bu. 
lıı.aıııak ııtedlğinl müddeiumumi mu 
~Kemal Bora Uert aUrUyor, anı 
~Bu hokk&~ık karşıauıda. ... ,. 

ilde Sabrı Yolda§ burada mtldaha. 
.... buJUlldu ve Pavl fa ihtar ec:ıerek 

- Bö)'la "hokk&ba.Zlık. gibi keli. 
ıııı...r1e 1.aUda verilmez. Eğer iallda. 
Ga ı... kellaıeler bulunwaıı. bakk !lda 
'rnca takibat yapa~. dedi. 

BOKKAnAZ NE Dl•:JIEK? 
Jlav1ot bu glbf kelimelere benzer 
~r buJunmadıfuu blldlrdt. Kornı 
.. 61 • alarak: • 

- Bu ı.t.daya ben de imzamı koy 
tıı.. Klluade edin bu .. hokka.bazlık .. 
~ baklanda bir lk1 18Y MSyl! • 
"ıı.: 

illa 1ıa keUmeyt tahkir •dedlnde 
!lllldtlr. Blr ,eyi diğ'ert ye, 

Jndlaamalr ··---·-l;ln bu bUIU8UD tur h1n1 ve bu 
-~·ı .. u.bta ıeçtzllJlıMirı. rtca ede • 

1 modala* ettlı 
- Rica ederim reı• bey, dedi, bu 

'-tda eneı& ~lfen tıeyet.i hlk•mece 
~:UUD. bu stbl keltmelm' var mı 
- mu, anlaflldıktan sonra llt danuı 
~ oJaıpmamun. bir karar • ._ 
..... dedl. 
ll&kimıer heyeti tıu talebi kabuJ e. 

~I& mııabre odaıuna ıeçtl. yirmi 
ilklka atıren blr musakereden aoara 
~aya tekrar devam edlld . Gere 
' d\ltOnllldO. -- kanUDUDllP 426 Jll 

• aaddeei mııctbınce taU.Jada bu g bt 
...... tell&dDt edUmNlnden dolayı 

aum okutulup okutuımamaaına da 
it bir karara varmata eJueriyeUe 
"'-., ftrilerek Pavlt:'ta aııtatıldı Tek 
~ mtızakere odum& çekilen hlklm.. 
llıt be7eU on d&klka aonta fatıdaıuıı 
"-met •yfunun ıs QncU aatırmın 
~k dlter utırlarm okua_ 
'-aına karar "r.ldtllDl o>tldirdt. latl 
~ okunma.mı& dıwam edildi. 

IBTIOANJN MUllTEVİ\'A'll 
Pavıot lııu lattdaaında berhava olar. 

IUuatan kalan parçalardan bu pbsın 
_,ll1lmuı olmadığmı takat doaya 

rıııaıu1arı .... 1tıııclan anlqlld tına cere 
a..ıerlll mtW1lman oldutunu. en ao-ı 
'81.ymu tarafmdaD Uerj se:. en it 
"at~ 4lül lDftlAktan eonra Omerl 
'-'ken ~remer oıdutunu, faka• 
'-ı iddlamn tabatı lGtn lmkAn verilme 
tı ~ ba lfpatm kenı!DerDe blçbtr 

olmadltml. '9A ~ 

"»eıılbı vakit peme.ır.fftlr DODablllr. 
~n. teklinde Abdurrabm11n taratın • 
dan keııdlalne atfen ~ylenen a6&ltrtıı 
ta.:na men yalan olduğl.Du. A bdurr&b • 
ıı:.annı ba aöalerl söylemek itin SWey, 
ır.anm ıııaatmı bek'emete neden 111. 
:ı:um i'ÖrdUıttiDO blldlr:nekteydL 
kttdanın okunmaaını mUteakl' 

Pı..vlofım uıı mUdafaaııına alt ol&!ı 

evrakm okunmasına ba§lanınadaı:ı ev. 
veı hakareti bav ke!iıııeıer vo cümle, 
ıer ~up olmadtğmı anlamak le;: n h& 
kjmler beyetl tf'krar muza.kere oda • 
ııına çekUdJ. 
Yarım •l.t allren bir mllzakerder 

ııonr.: mUdataanamede yazılı olan v.r 
hlkln!lcr heyeti taratır.dan kırlDJSI 

lttJ.Jemle altı çizilml§ yerlerin okutuı. 
• u.)arak diğer kısımlanı:ı okutuınıuı 
nıs karar verl!dl . 

Pnlof bu müdafaa karouııoda. p 
çcn cel.ııelerde b1r çok defalar tekrar 
ettik• tlk,r ve mUta eaları Ueri atır 
u.ckte, kendllerlııjn bu tşıe a.atlyer 
Mr allkaıı olmadıfmı. bu tılllD bir 
sı:ıkaııt tll&lll bulunduğunu Abdurratı 
'l ıı.n Ye SUleymaıı taraflarından ller 
ıürUlcı. .dd aJaun gntapo ajanlar 
to.ıafrndan bazırlanauş olduğwıu bu 
hac!.se ,le TU,.k • Sovyet mOnuebat 
eı 1nın bozulmak lattndlğ!nj bildir . 

mekte ve fU iki nok•a tızertnde bD • 
•ıusa duruhnası icap ettlf!Di lfadt 
e .... l:l. ~ ydl • 

J - Atılan bomba ile ton Papenkı 
e;, fürlllmek iateıımeal ne suretle tee. 
h!t edllmi§ ... 

2-Pa vlol ve Kornııotun Omert bu 
ika.atı yapmag& tel9ik ve tahrllı 

ett't' ne aureUe anll.fll'lll1ftlrT 
İıtida.d" bu ikl ırualjn mDtead41t 
a.ıar soruıduğu ve 40akat bunlaruı 

CAn P l-ını almanın blr tllrlD mllmldtr 
olmadığı bu ve bul'!& benzer mtıra

caıı tlarııl mllddelum·.ımı muavtnı ıc. 

m11.1 Bora tarafından derhal reddedil 
m .. 111 talebinde buZunuldutu beyan 
edjlır ekteydı 

KORNILOFt:N tsTLM LERl 
MUdafaanm okunı::"sı sıruınde 

t.lkımler heyeti taı11tmdan kırmısı 

kalemle Vlsllen sa.tız•r euçlulara bil 
d!r'"• lı: okunmadan çtlmekteyc!L 

Mlldataanamenin dflV blr yerinde 
Korn•lofun Anlcaradll balwıdutu ld 
1 a olunan tarihle~ tat.aııbuld• ba 
.mm.tu ve bu bu111111 20 Ttlrk fl.lllt 

le i•bat edeceflnt K"rnllotım beyar: 
etmeat llzertı:ıe bu ta.l°'blıa de reddedil. 
~·ttnı. halbukf bu noktanın mtıdatu 
bskrmrndan çok bOytlk ehemmiyet' 
bu'undutunu. Omerm akralıal&rmn 
ıoa~tt llfa.tlle d•nlenrn•l•rt IQ'D J&PI 
lan mUracaatm da na.zan •t ıı.ra aJm. 
rııaaığnıt, bu ve 'tıunı ben7At' blrc:o11 
ı.1Lracaatı11.nn redde,1•1me9fnden dola 

7iHlft utlcefer ... bı'arlara ft 

"ldt~ı bildtrmekt•Ydt. 
Pavlof mlldalaııamflıılnc!e MSzSerlnr 

Soldan Sala: 1 

1 - Bir \ 9J'111)a dCl'V"letinln mer. 
keıf. Olur manasına. 

2 - Millet, kışın eot olur. 
S - Bir ATrllpa devletinin mer 

kezi, fasıla. 

4 - Keder, dudak ID&lluınadır. 
&- Sa. 
e - Dilenci, Ara~ lyet man3 

ına. 

7 - Eski bir harp ileti, hlr 
ıaz babanın yansı. 

8 - Cihet, taraf, fena ruhlu. 
10 - Becerikli, tabpan, topra!< 

tan t't1ranlır. 
Yuknrrtan aşaltı: 
ı - Adı ceTiklile mfsaJ olan lcil 

efil· bir haşere. 
2 - Rlr balkan devleUnfn hntu

met merlu•d. 
S - Askerlflı: tabiri bir dernek 

'ntlt.nm. 
S - Ô!manlı fmparaforlnltunul" 

hl5yflk bfr narr.ası, en tok hOnn~te 
Jblk varlık. 

4 - Mahltem .. nfn 'kannnı bil
dirir karar, Arapça ııslA manasın!, 
erkek. 

5 - Onsuz yapnmaa. al~iıte 
bohınmalc. 

6 - Rlr ) ahudl adı. 
7 - Bir nota, vermeli. 
8 - BOytlkler, Pnmak. 

9 - B:ıkanın sonu, anıt. 

10 - Büyük ced, };ayvanlar, ya
şar. 

Dnn'kft Eulmacan1n h1lm: ..,. 
, - Barbal"OI. T. 2 - As, Ar 

cami, S - L6t. 1. Acar, 4 - lr. A· 
zak, Si, 5 - Gaile, Kıt, 8 - L, t. 
mar, 7 - A, Aşilı:tr, 8 - Yenice. 
Pır, 9 - As. Tan. U, A, 10 - Ka· 
bale. Azak. 

Salllaıt 
nlhııyet \•erirken bu güne kadar do~. 
n· ''C b.ıklı bir davayı mtldaf'aa ettlt. 
n•, dalma hakl:ın ve adaletin tecem. 
ıılııe çalııtığııu, bOtUn cel!clerde hl • 
kl~ler heyetlnln dotru bir karar aıa. 
l>Umclerinl temtne ıayret ettiğini ve 
bınunaleyh bakkmda beraet karar. 
verllmeııin;n, dotnı, muhik bir hare _ 
ket olacatmı ıtade etmekteydi. Bunu 
ıııUteaklp Kornl?otun mlld&.taanam..ı. 
nl ok~ t.atendl. KcrnUof "Ben mtL 
dafaanamemi tUrkçe olarak okuyaea. 
~· m. KOdataamda hakaret mahlyettn 
ce bir py yoktur. Keınıllf9ti bana a. 
ittir., dedi • 

Krmal Bora meaullyet( kabul ettlğl 
.akdlrde mlldalaanamentn daha ev • 
veı h&klm1er heyeti ta.ralındaD okun • 
uıa.aına lDsum ol:nadtfnU, tahkir ma. 
b1yetuıde llÖZler oldu&u takdirde ta • 
IUtat yapacağını ve binaenaleyh bu 
yolda bir karar verDme.ajnt blkfmltr 
teyetinden istedi. 

HAklnıler beyetı ta~ı amam gel • 
mıı oldUIUJıdan ötle6en aonra uat 
ı• te durı11maya devam edilmek OH. 
r• oaı.,e n!bayet ftt'dt. 

tKtNct CELSE 
Öğı.dtll sonrz. saat 14,80 da dU• 

nı~rnaya tekrar ba~landr, ATUkat 
Şakir Ziya Karaçay da hazır bulu
nuyordu. 

Kornllof mtldafaanamesfnf oka· 
maya başladı. Bu mftdafaanamede 
bombanıD paUadılı stndaki ı-azf 
~ anlatılmakta Te bu hadisenin 
hle bir saman bir suikast sayılamı
yaeala, -ortada "1fkastl icap ettiren 
delillerin ulunmadılr, hadise IÜ· 
nil lnfUatın Ttlıkubuldulu yerden hi 
raı uzakta Alman sefareti !tal}emlli 
terinin arabasının buJunmasının, 
bir tesadfif eseri olrnadıAı ve bfraı 
sonra sefirin n kansının bu ara
baya binerek sefarethaneden eılc. 

tıklannı a6yJedi. 
KomUof bundan aonra 11ahlt 

Fahri Uçann beyanatına temas e
derek banun tamamen uyduıma ol· 
dutunu, hadise :yerinde bulunan ve 
mahkemede clinlenen phitlerln lıic; 
birfıl btdlseJe tabddllm eden vak 
alarda bir adamın kırmın bir bne 
sarıh olarak bir paket tetıdıklanaı 
görmediklerini, bunun ılbl vaka 
mahalllnde bir kırmızı beze de rast 
lanmamıt oldnlunu, Sov;ret sefare· 
tine aft kırmıaı renkle bir ıraba d:t 
buJunmadıltı halde bö3le uydurma 
\'e yalan delillere dayanarak ehli 
hibrenin rapc haıırladığım ve 
Mttta T.ıratmi ~ "9llt lf9dele 
re g3re meydana ıetfrlbllif o1dala
nu söyl.,_.t ba ıalkasUn Sov'Yet· 
1er Birli~ Ue Tilrklyenln aralannı 
a~ak gayreti tle tasni edflmfs bir 
lntnAk hadlMıSI oldn-.ınu del•Uerf. 
le lsbata 09lıttı Te ı!Sılerlne denm 
ederek dedi ll: 

S'UtKA!llT Dl"..OIL :ıwlYJ>t! 

Şabltlerfn titr tanesi olaan bir 
llUltast 7apıldıltnı bildirir bir be
)'anatta btılunmadı. Ebll't'Ukufun ha 
nrladıltı rapor, bombanın Jrudretf
nl Te hıftJattan ııonra meTeat par. 
oatann mahiyetini anlatıyor. Fakat 
bu matddın bir sulbst yapmak i
çin yapıldrlını bfldlrmf}'Or. Buna 
inanan ve blafm haklnm1zda isnat· 
Jarda bulunan tek ac.tam mttddela
mumJ mua'lfnl Bay Kemal Boradır. 
O, kendfıhıe bas debdebe " n..., 
sf lle bu nkalan telife talıştı. Fa. 

·---

davası 
kat seçen celsede Suleyman tara
fın dan Yukubulan ıf~aat onun bil
tün neşesini giderdi. 

Kornilof ölen ~alısın Ömer olup 
olmadıtı hakkında seten celselerde 
ilerf silrdil~ fikir '"e mntaleal3n 
tekrarladı. Baş, boy, renk, tenasül 
unu Tesalre batmıındnn ölen adam 
hakkında ehlivukuf raporlan He 
dosya mftnderecatında bliyOk len:t 
kııılar oldu~nu ~~·t.di. 

Kornilof bundan sonra Süleynıa
nın beyanatına temu efti. Bu ifşa. 
atın nasıl olup da dinlenmek isten 
medllinf, neden o 11nne kndar dol
ru s3yledig kabul olunan Süleyma
nın ifpata başlar ba~lamu 'alan 
s3yledl•i ileri sürült'rek bu itirafın 
reddedfldflfnl ınlamadı~nı beyan 
etti. 

Kornildf sözll tekrar l\lilddeiu· 
muml munlnl Kemal Borava na1'. 
!etti ve onun mahkemede bir mfid· 
(!efumnml gibi de~l, kendisini mıh 
Hm etmek ieln ealuıın bir ı,ıhit 

şdbl hareket f't•lAfnf, dinlenen ~
bitlere yardım dtti~nl, onlar <'C\'an 
veremf'·~ıkce kendisinin cc • P 'er· 
meAc kalktıltını s5yledi. 

GENE TAHKiKAT 

Reis Sabri Yoldaf da ben daha 
~vvel işi ~ahsiyctc dökmemenl sa. 
na blldirml§tim. Eler ileri tılder -
sen senin için iyi olmaz, deuı. 

KornJktf, ~lm lcin yirmi •
ne m:ı~miyet lararı verilmfşUr. 
Ben de bl1diklerimi •f ı;ördO:derf
mf aynen ıı6ylemele çab,,ıyorum .. 
Sizin kanuıılannıza f.'Öre mf\ddııt 
hakkı mnlcaddesttr kesilmez. 

R .. !s - Tecavilz edfYorsnn. 
Kornflof, hıvır, nsıl 1ec8\·üıe 

ut; )lYan benim. Mahkemenin bana 
vrrdfli ~irnıJ !ıenelık mnhk6nafyet 
karan en büyük bir tecavüzdür. 
Ben maznun sandalyesinde sadec .. 
kendıml müdafaaya calışıyonım. 

Bunu mftteatdp J\ornflt>f mfidı. 
faanamesfnl okurken l'Oruldulmtn, 
sö)Je;crek biraz dinlenmesi için 
va' ıt verilmesini rkı ett. On ·d:ıki 
ka celseye fasıla verildi . 

On beş dakika sonra Cfnnışma· 
maya tekrar başlandı. Celse nihaye 
tmde büyük heyeca"lcrla müdafaa. 
ııını yapan ve mOtemadfyen elin! 
alnına ~lilrerek terlerini silen Kor 
nilof mildafaasını kmylz mahkeme 
el taralındaıa ....,.Jleo brarda ken· 
dOerl hakkında te't'll)'e oJunH " 
)'llpılması latenflen hususiyetlerin 
yerine ıetırJJmodlltnf bJJdlrdf. 

BiR iHTAR DAHA 

Bu ıırada Silleymanın işkenee 

ıordfllll hakkındaki ifadesinden 
bahsderken de caniyane hareketler 
sözü üzerine reis Kornllofa tek
rar ihtarda bolundu~ 

- Gene etrafa isnatlanh bulu· 
nuyor tecavüz edil orsan. 

- Ben kJmseye tecaviiz etmi-
10nım. Sftleyman bu sözü Jtallanı· 

70r. 
- Fı*at bo ıhler c!o~ o1aca. 

lı rft>I yanlış da olabllfr. 
Bunlar da zabta geçti ve Komi· 

ki mildafaaıını yapmııla de'ftDI ~ 
ti. 

RAlmJer heyetinden bu mtldı
fa&'fl tamamen bitaraf bir mtıf&hi.l 

1. ........_.Eli ellllll:lfaC.W~p.. 

... 
' .. 

•l 
~ 

""'* .................. 
Kma lılr m9Met ..... ...... ••• !I fılr ... 
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........ıtllJle .......... Talalr ....... ...,.... ....... 

oaa111lllll'lftl'llı 

- llll&Dtuan .............. •I •-~ L 
... ._ _.. .... ea'4• .._!fer~ mır. 

......... ~ ..,...... ... ıaı, .......... -*"sa.. 
ıuaı ..a. lıa ~ IAilret ft ..aıeret;tme 1llrala.. 

~ ••• 
.,o lılr ........... .,._ .... ,. -·· p .... 

8'nt INlıttqw •*=•: lllfadl ortada 1llr ....., ...._. la,; 

lıe4I. ..._ ...... lıalıla ....... 
Bir .... lllılr llark!IBdP ......... .... lıdederl 

J.eJdePkea ....... re.•ındt aldata 1llr ..... ..,...... 

h. Atam, ..._.,. ,....... Mr IDektalla 'mW+e ı-Ja 

.sereır ,.... ... ~ 
........ meldalla 8'IP olmduı 

.. _ N'lıaret caJJll"•nnn 88lllerell glSrtlldl.. Tahmin et,. 

t!ğlm 11bl tbnı Kah&D Deminin orduluna bqJmmandan ta.. 
yln edtld . Bu •tıı1an -.na JU&rken tbn1 Kalılıı ile ku. 

2nıır.da ettlli ordu Bllgdad f8Jırlnden sls!ıı1e m.allarebe et. 
11ıe1ı: iç~ pyOl'dll. Ordu llmc!l fllll! tsbcllıılllws "-d 
Elemin ıellp tbnı Jlalı1m tent etml§U. Baldadm lı&aı ileti 

pJenJm, Horua.nll:&na orduu daha mllJremme'! ft dalla 

'llll7tlJr o1&calnu ~- Z&TIDJ t1ıal 1lalalD llonlanJr,. 

lllatill biden 17119 lelkl.k etmel-=-
rinf, zabıt nrakaltrı Te ilk tahJd .. 
kal eYrakı üzerinde biriblrlne aıJ 
olan ctmııeıerfn ve fikirlerin bulun 
duıu neticesi ortaya cıkarılacaAını, 
mahkemenin 1arafsızlıltndan kati:ı
yen şüphe ctmedfAinl, fakat bu mn 
ele hakkında yapılmuı zaruri gö. 
rülen fiil ve hareketlcrın reddedıl· 
diği ni görerelı: !ster istemez mahl<e 
menin bltarafiıAınd:m şiıphe etm~. 
le başladıAını bıldlrdi. Kendisi ta
rafından kanun .. istinaden Ye mu. 
dafaa zabıllarının da reddedil
diğini sil:ı leyerek, an;kattan sonr:ı 

tekrar söz alacağı ı so:)leyerek o 
turdu. 

Bundan sonra ~öz alan R\'Ukat 

Şakir Zha Karaca,·, sözüne maz
nunlann bup:üne kadar nasıl yalan 
n enlrlkalırla kend!Jerlnf kurtar. 
maya calı,tıklar.nı, bnna bir de'ıl 
olarak Pavlofun a~·Jğındald si:ı at'
gin artık temamen seçmiş o1duln
nu söyledi Ye mftdafaa sadedlncl• 
So'"yel maznunlnra mildafaa tarizin 
den dolayı iki deta hakimin ihtarı 

na marGz k'lldı. Rehin yalnız mü· 
d:ıfaa~a ıa '!l\k ed•·.., mrıtalealan 
!!:ÜV}emesl ftzerfne a\•ul.al milekkili. 
nin hir Amme şahidi sayıh1J11111 JA. 
P.Jtn seldl!ı!n( sö:rJevıı>, beraatlnl is
tedi. 

AJIDURRAHMA~IN SÖZJ'JERI 

Abdurrahman Sayman ıı6z ala
rak SÖj Jemi' oldu#u sözlerinde te. 
na1mzlar olaıbilecdini fakat yalan 
söylemedi~inl hlldırdl. Avnkatı'l 
mftd,ıfaosına JştirAk f'ttf~nt de ae:r: 
Jcrine iUıvc etti. Bu sözler 1erctı • 
man ,-nsıtaslle l'avlofıı anlatıldı. 
Pnlof ayağa kalktı Te dedi ki : 

- Avukatla mtınaka,ayı tene•. 
:r.ül sayanm. Söyledi~i sözler onuıt 
(!eğil, onun patron1rnn111 s3ılcr'· 

'dir. Dlger tanwftan ~en celsede 

-·-
rildl. Bır J>ucuk ıaat bdlr aüru 
l»fr mOzakeredea aoua. Terlleıı ka
nr okundu. Ba kararda btıttın ha. 
dise bfştan sona kadar htllha edil
mekle, ve öyle denm kle idi: 

KAR\R 

"Pu Ion , Kom lofun sabit -
lan hadise sıı asında olen ÖJ'IM:r 
Toı.adı Fon Pnpcnc uikast icrası. 
na tam de.. cede te ·bbils c tirmck 
fiillcrınd n h rcketl ıne uylun bu 
Jun:ın ceza kanununu ı 64 ncü mad
desı delülcli ile 4;,0 nci bendin 
te' fıkan olum cezası ıle teczi:ıcler 
gercklı ısc de film tamamlanma:) ıp 
tam leşebbiıs derecesinde kalmuı.ı 
dan dolayı 62 nci ı, adde mucibin 
cc :ı ınnışer sene muddetle alır ha 
pisJerme,. denmekte ve suciular le
hine kabul edılnıesı tdalete u~lu:ı 
görulcn bazı noktaldr .belirtilere 
gene ceza kanununun 84 ncü mad 
desinin son fıkrası nıuclbince hu 
cezalarının altıda Nrl fndfrflere~ 
)akalnnıp nezaret allına alnıdıJı:Ja

rı tarihten itiharıen 16 pr sene se
ldzer ay mGddetle alır hapl.ıertne 
Abdurrahman Saymanla, Stlleymaır 
Salolun Jse bpnlann c1a Ömer To
kadı ha fiH f,IetUrmele aımetmlf 
olmayıp sadece diler mehılan 79111 
dım ettiklerinin dbutu aebe!>f 1141 
keııa ceza kanununu:ı 45() ne! ma& 
dulnln 4 netı fıkraın muctl>hlce .~ 
-)in edilmesi fe&p eden 81tım ~ 
11 yerine 6~ ncl m:ıddeoy.e ~ 
20 şer ııene alır hapis eaala~ 
85 nd madde mucibince ya~ 
indirilerek, yakalanıp neaftt .a/1 .. 
na alınd.klan terllıten tttbtıren oe 
ıtene •Aır bapblmne ve eüfdea fa 
yin edilen suç1a1d nıftkteseb hlıll-' 
lınnn binaen adli3~ eerfı tarlletl 
kanununa tnfikan tayin et!tlen .11 
tı bin kurut d~a hıırcı'llua bel 
'd8rt ıutlu arasrnd:ı pa~ la~ 
cezalan nlsbetlnde 111ınmu1m, lı:• 
bill tenıyiı olmak Ciıere karar Ye. 
rilmtştir. 

Konferam 

"Dalta mıt geçmemiştir. Dft· 
nebiJlnln,. ıözJmnl Abdurrahman, 
otıomoblJde söyledllfni l&yltlyorda. 
Halbuki, JnıgOn bu sözleri eeza e-1 
vlnln sundunnsın 11Jtıadfl ı&yledf. 

ilini il&) Jll:ror. Du da onan ne de· ,. ı _ 2U2.N2 pertembe ctaİ aat 
receye kadar dolru ıı&~edllfnl h. ıs de halkev\mlaln Tepebapndak mer 
hata kliNdlr. Zabıtlar kanştınhrsa kea 'binum4a, Prot. 'l'evftk A.li Çma 
hancf.mfıin yalancı oldulu meydn· •arafındaıı "Ham madde JraYJıatı o
na eıbr. lan orman,, meftulu m1Datm bir kon. 

Pavlofu mOfeaJdp Kornflof na feram nrllecektll'. 
aa kalktı. Abdurrahmanın nasıl o
lup da b&~le ablAksız yalanlar uy. 
durdu#unu hayretle karşılad·~ını 

cftnkQ ceza rrf nde otomobilden J. 
ner fnmeı ıardlyanların onl. n ıı. 

Jıp ~ •8UlrdOlllnll "• Jılnaena
!.,-b ona bir ..,- sfiylentlNldJlin!, 
~6:rlenmeafne tte lmlrlln bulunmadı 
ftnı s&yledf. 

KORNbAOFA IRTAft 

Burada reiı ıene mlldabaled! 
}ja!unarak abJAksız deme.. s6zü Chıe 
rine Kornilof 1JU cevabı verdi: 

- Ben yalana ahliksız diyorum. 
Reis, Yalana ablwız denmez, 

münasebetsiz denir dedi. 
Komııor da: 
- Kusura balmıa;rın, iyi Tt\rk. 

çe bllmiyonmı, cevabını verdi. 
Kornilofa cevap nnnek isteyen 

Abdurralınıan· 

2 - Herkea selebllf't. 

Banndırma odalan 
İstanbul maarif mUdtirlub'ii her 

74 olclula sftıt bu yıl da bumdlr· 
ma odal2nna bDyök blr ebfmmi
Jet vt'nl'ri~tlr. Hi:mrl&Datt Jlftllft"' 
ma gore oialar ~ faaHye. 
te batlamrşJaror. Buralara iloi go. 
eukl.an ka'hul edi~ektk. İle P. 
den a.mıe ve babala1' !:ocukJennt 
saba!ı iıJe gh1~~en bunya bırllla
ra'k akşam dönilate 3ine bo.:mdl1l 
a1acaklardrr. 

Odalar qafıdald i1koln~l'Ja1* 
tesis edflrni~tir: 

E~ 36, ~a 13, J!eN
lu ıe, 'l'a!*aPr 3-4, Be-yollu e, !J:nl .. 
nönU 3 ve 8, tf9'klldar 30 mı.c.J.11' 
oktı11al'dadw. 

o 
- Bu s3zü otomobDde söylediAi 

mi hahrhy rum. Hem m~le söy- Kanmpqada af evl 
Jene.n yerde delil, sllrün kendisin Diler aemt1ıer4e oldufu. gibi, 
dedır. Kuımpatada da fakir halka 7e-

Başka fahkfk edıJecek lilr celse mek tevzi etmek 1!Rft dan Mr ..,. 
olmadılzndu d~aya IOD ve- 1 eYi ~Jlmltn'. 
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Bir haftada büyüdü 1 

lırael hazır elbise satıyordu. Bir 
gün oğlu Muiz dulrk5nın önfinde 
muşleri kollarken leliişla babasına: 

- Davidle oğlu gelı)orl 

Leııi ile Salomon 

Levf, çoktanberi ortağının ka
rısına aşıklı. Kadına her ne kadar 
mücevher ,.c para vaad etse de bir 
HirJü mur:ıdına nafi olamadı. Nih:ı 
yet lıir giin kadın, !ki hin lira ,·er- 1 

cliF!i takdirde kendisini bir glin e
ve alacağını söyledi. 

Diye hnhcr ,·erdi. 
- Honjur hrael! •. 
- Bonjur Dnvıd !.. Ne iı;tiror-

sun 1 •. 
- Çocuğa bir ı;ey al.ır.ığıın .• 
- Çamaşır mı? •• 
- Hayır, elbise .. 
- htdiğınclcn Alhı '"ıır! .. lşle 

sana ketenden bir l :ıhrile elbise.! 
1'ek de bahalı deAildir. 

- Kaça? .• 
- Başk11larına 10 liraya satıyo-

rum nmn: sana seldıe veririm. 
- Saı!lam mı bui?. 
- Ölmez ol!lu ölmezi 
- Yıkanırsa çeker mi1 .• 
- Elini yıkıırtılhn 7.aman çeki· 

yor mu? .. nu dn övıe .. 
- C::ırnnli eder misln1, 
- Tııhlf ... 
David, çor11!t11nn hnhriye eTiılst! 

sini salın aldı. 

Sığırlar çalmaz 

Kan koca gece geç vakıt eve 
dönü) ordul:ır 

Karı ı sö)lendi: 
- C!>k gcdktik; çnhulc evimize 

gidip rahat edelim. 
- Hiç de gecikmedik. Daha sa :ıt 

şimdi onu çaldı. 
- On mu'! •. Ne diyol'8un '!.. So 

ai yalnız bir dera çaldı. 
- Tahil hlr defa ç:ılacak! .. Sıfır 

ı.rt dn çalne11k değil ya!. •• 

Lord Çesterf ild 

Jngiliz muhanirf J..ord ce~ter
flld fakirlere pek yardım etmezdi. 

Bir gfin muharririn evine bir p:ı 
pes gelerek fakirlere yardım talı< 

blnde bulunmuştur. Fakat Lord. 
hle lstırini hnztnal ıırnk, imzalı re-
91mJerJni pftpauı verdi. 

Papu, mtıhanire pek oo1ı: içer 
lemfştl. Fakat yapactı~ı bir ~.ri ol 
medıtı !çJn J..ordun ımzalı resfmlt"' 
rlnl bir l:nç para toplayabilmek !. 
~ şehrin zengin lnsıınlanna da~· 
tır. 

Nihayet gene bir ~On papaz mu 
haıTlr:I ziyaret ederek J..ordo fakir 
lerfn vulyctl g{lndcn g(lne katül~ş 
tl~nl: ve mnhnklcak surette yardı. 
mı DlUhtaç oldul.:larım ml\nnsfp bir 
llsan!a anl:ıtmn#a çalışır. 

J;ord, ~uknnlıu~Ja papaza soJ 
l'M': 

- fmzalı :rcsfmlcrimden bfr şel" 
e!de etkımedlnfz mi1. , 

Papa~, teessürfo lfoşını saila}'a., 
ralr: 

_ Hayır, rlendlm dedi; resim--ı 
1'ıie orfftnal nrnsındıı hiç bir fark 
~t. 

Yeni elbise 

- Efendim, dOn ~k111m Deye>ğ. 
kında hanım efendiyi 1rördiim. 

Öksftrüy0rlardı. Evet, haıtA bir, 
AT. fazla 5k.51it;'O:rnrdıı. COnkil. her
kf''l dllnilp dönüp ke ıdlslnc bakıyor 
du. 

S:ıhrılılryin, erkenden J.c\·i, Sa
l:ımon:ı lrlefon elli: 

- Yarın se~nlınte çıkacnıtım; öl 
lcı'lcn sonra gelip para al:ıcalıım : .• 

Hakikaten öğleden sonra yazı -
h::ıne;)e gelerek orta~ındıın iki bin 
lira aldı. Ve do~nıcıı sc,·gilisinı: 

koc;tu. Kadın iki bin linıyı görünce 
söıiinde durdu ve I.eviyl içeri ald•. 

I.evi, evden çıkınca ort:ığı Sa
laıııona trlefon f'lll: 

- Se~ahnllcn ''OZ geçtim; iki 
hin lirnvı da knrına hırnklırn. \'n
rın J:<'lirim ! ... 

Bir hnflıı ~onra, ı::rnr ~lııiı tıa·' 

hıı~ına koşara'c 

- naha, hak: D:ıvicllc oj'.ilu ftP.• 

livor. C:ocıı~ıın elbi~e~i adam nkıı. 
lı 'lnnılmı, .• 

Hakikaten, b:ılıriyc pantalonıı 
nıın ıtl'niş pnça'iı clilclilk sibi ol • 
111U!=IU. 

Dıı~ fct. m:ığaıanın on ünde dıı

nınr:ı. 17.nırl ko~n knşo çocuğu ka. 
cakl:ı' :ırnk hnvkırrh: 

- l\laş:ıllah •• A~lnn gibi olmuş! 
5ckiz gtindc hü~ iıclü. 

Tom Povel 

Tom Povcl. birkaç arkııdaşfle 

Hindistana kaplan avına gittL 
Zavallı adam her nasılsa kapln· 

nın Maman pençesine düşer. 
Arkııdnşlnrı ölen ::ıclamın nilcsl

ne hfr mektup ~·n7.arnk vıızl~ eti an
lotırlar. 

Rir miidrlct ~nro ıışnğıd:ı'ki tel
grafı aldılar: 

"Ölüyü gönderiniz,. 
Arkndoşlan lhım ıtelen hnzırlı

~ı yaptıktan sonra cevap verdiler: 
"Emanet yoldndır.,. 

Tom Povclin nile.ı;f emaneti ııl
mok için istıı yondıı bekleşlrlcrkcıı 

hayretler içinde kocaman bir ka -
res jçinde gayet lıüyfık hir kaplan 
gördüler. Hayvan, müthiş homurtu 
Jar çıkarıırıık kendllrelnc bakıyor
du. 

Rir yanlışlık ihtimalini gözünün 
de tutarak tekrar H!ndlslnna tel • 
graf oekliler: 

"Knplnn geldi; fııknt, Tomun 
cesedi ~ok!,, 

Ölil nvcının arkadıışlı:ırı telle co 
vııp verdiler: 

"Tom, knpl:ının fçindcdir.,, 

Görmediği için! .. 

Hindlstann, Kaplan avına giden 
~fic;ter Anderson, \"eni gdmişli. 

Arkadnşlıınnd:ın hiri sordu: 
·- Hlndistnn<lnkl knplnn avlnrı n 

dnn memnun kaldını~ mı h:ıri. ?. 
- Evet; rlclden, çok memnu • 

num. 
- Nasıl oldu? •• nlrar. ıınlatsnnı 

Y AK 1 \ 24 BIJ'fnclkAnun 1~ 

Pazar günü yapılacak 
maçlar 

lst. Futbol Aianlrjjwdnn: 

Fenerbnhçc Stadı: 
Saat 10.30 Da' utpaş:ı Rcyko:ı:, 

Hakem: Reşat, Sadık, Semih. S:ı:ıt 
12.30 1-'enerlııılı~·c-·ı aksim, ifa kem, 
Adnan, l\luslııfn, Bülent. Sn:ıt, 14.30 
lst. Spor-Knsım.rnşn, llnkcm: l\lıı
zııffcr, ScJiuni, Muhtar. .. 

Şeref Stadı: 

Saat 12.30 Sııleymnnlvc-Yefn, 
Hnkem, Şazi, Bahattin, Halit. 

Falih Staclı: 

Saat 9 Unknpan-Kurtuluş, H:ı
kem; ''ecdct, Zeki, Hıza, Saat 10.30 
'fopk:ıpı-R. Hisar, Jfnkcm, Münir, 
Zeki, Hayri. Saat 12.30 Bcylerhc}i 
-Alemdar, Hnkem, Eşref, Fazıl, 
Faruk. Snnt 14.30 Dcmirspor-Gnla
ta, Hakem; Feridun, l~ütüf, Ruşen. 

-.o
Voleybol turnuvası 

Eminönü Halke~inden: 
1 - Spor §Ubemizin 1942 - 1948 

yılı için terUp ettiği voleyboı tumu. 
v~ 3-1-1943 t&rlbınde ba§lıyacak. 
tır. 

2 - Üç kategori ıizel'inde ) apıln
cak olaı:ı müsabakalar bUtUn tc ek.. 
kUllere açıktır. Neticede her katego
rı blrlnclııl teıckkül ve oyunculıırma 
mUkAtat verUecckUr. 

8 - Kayıt muamcl~i tı:tn 1.1.ll43 
cum.r gUnUne kadar 11por gube81ne 
mUracaat edllmC!l, 
Beyoğlu Hıılkc\1ndcn: 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRAll Kl. D 

t;a.at 20,30 da 
BtlYOK lH I'lLAJ 

Yazan: 1 Homaln llollnnd 
TUrkçetıl: M Kh'fat 

KOllEI>J Kl 1\0 
:YE KURKUM YE 
Yazan: Roberı Neuner 

TUrkgcaJ: ()eınU Oa.blt OE-m 

Her pcrııembe gllnU ıaat 16,SO da 
TarlhJ Matı.ne 

Onun haberi yok ki .. 

Cabi ofcndi erkenden çırtesini 

omuzlayarak arknda~ile ava gitmış 
ti. Liikin, her nasılsa .. Fişeklerin: 

e\'de unutmuştu. 
Birdenbire Cnhl efendinin önü 

ne koskocaman bir tavşan çıkınca, 

adam siliiha davrandı. 
!.ilkin, arkada'jı pilr hiddet: 
- Yabu! .. dedi; çiftenin boş ol. 

duğunu biliyorsun. Hem de ateş et 
n'de hazırlanıyorsun •. Bu ne biçim 
iş? .. 

Cabl efendi su~lını a anık: 
- Su , be adam su5; diye ha '· 

kırır. Çiftenin boş oldu~ınu sen 
biliyorsun. Tavşanın nereden habe 

U)'iANUUl. HUH~ ~:slNll'\ 

2S-l2-9l2 Ftyat)an 

Londra 
Nevyork 
Cenevre 
Madrid 
Stokholm 

1 Sterltn 
100 Dolar 

100 l.svlçre Fr. 
100 Pezcto. 
100 İsveç Kr. 

öapanış 

~.22 

182.-
29,971; 
12,89 

81.135 

ll:SHA:\1 \'il IA.U\ 11.A'I 

lkramlycll '1> ıs 93ı; 19.
lkrnmlyeli 'C 5 033 Ergani lll.
c;o 7 984 Sıvas _ Erzurum 2.7 19. 
941 Dcmjryolu I, l!l, 

OH Dem ryolu n. 19, 
'1ı 7 BinnCi tertip M llt mU. 
dıı.faa lstikrnzı 10. 
"(, ıs ikrnmjyclı birinci tertip 
M!lli mUdafnn 10. 

VAK 11 
Gazetede çıkan bUtDn ynz.ı \c 
reslmlerln hukul u mahfuı.dor 

AB01''E TA RlPEst 

llteml ket Memleket 
(çtndo dı~mdn 

Aylık 150 300 Kr. 
8 aylık 400 800 H 

6 aylık 750 HOO " 
1 yıllık HOO 2700 ,. 
Tarifeden Balkan Blr!iC'i iı;l.ı:ı ay. 

da otuz kunıı dtışUIUr, Posta b!r. 
J'ğlnc girm,ycn yerlere ayda yetmıs 
bq,ıer kuruı zammedilir. 

Abone knydmı bfidircn mektup ve 
telgraf tıcrct!ı:ıf abone partı.Bmm 

f<>-'ta veya baı:ıka De yolla.ma Ucre. 
ı:n! idare kendi tlzcrlne alır 
TUrklycnin her posta merkezinde 

YAKira abone yazılır. 
Adres değ;ştirme tıcretı 25 Kro. 

:iLAN :OORETLER.t 

,, 
1 

-~ 

llR~Aı: 
BANK.AS, 

1 

SENEDE 28,00D LiRA iKRAMiVE 
.ttraaı BankaıunM kumbaralı nı fbbannz t.asıırruı beeablarmıla eıı 

a:r 50 Uraııı bulunanlara bir sene lClnde aşatıdakt plAııM ~öre (kramJ)'f 

\'erllecekttr 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Liri' 
2,000 •• 
1.000 " 
4,000 •• 
5,000 •• 
4,800 ,, 
3,200 " 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

,, 
,, 

" 

500 
250 
100 

50 
40 

fJ 

,. 
,, 
" ., 

.. 20 •• 
Kar'aJara eenede ' defa. 11 Mart, 

l1 BlrlncjJ;Anun tartblerlnde celdl~ttttr. 

ıı uazıran. ıı F.y1C1 •• 

DİKKAT: Bneablarınızdııkl pa.-.ılar bir aene tctl'!!ı '50 Ilradall 

aşa~ ılll~mlyroılerln lkrnmlyelPrl 3 'lO fn7.lalaştınlacaktır. 

Müvezzi alın,acak 
hınnbul l'. T. T. lUbılUrmfUnden: 

MUdUrlUı'tOmUz mU.1halleri tçln Ukmektep mezunu olmak ıut.ııe 
doğumlu veya c.skerllğlnf yapmı§ ve 80 ynşmı geçmemiş ola.Dlardan Dl 
vezzj .alrnncakt.ır. 

Ta! pter.n MOdUrlUk Muamela.t ktsmıı:ıa mUracaatıarı. (2308) 

Tıcaret Dl\nlarmm aııı:ıtlm - aatır. 

soı:ıdaı:ı itibaren UAn sayfalarında 

40, iç sayfalarda 150 kuruo. dördUncU 
sayfada 1; ikinci ve UçtıncUde 2; bt. 
rlnclde 4; ba§lık yanı kcameco 5I 
Urad~ V E l 

BUyUk; çok devamlı kll~ell, renk1Jlll•-e_n_ı __ s_e_re_r_: 
,HABER OKUVUCULA ı:M verenlere ayn tı.yrı indlrmcıler Yııııns Enırerılıı hayatı ve divanı 

yapılır. Resml illnların santim sa. _ Muharrir arkoclaşımız Scllımi 
tın 75 kuruıtur. l\liinir Yurdnlnpın hıızırlndıAı (halk 

Ticari mahlyetto olmı~an şairleri serisi) nin birinci kitabı 
KUı:lik 1l!nlar olan hu eser, Bozkurt kitapcvi la-

B r deta 50; lkl dcfaıır 75; beş rnfındnn neşredilmiştir. Okuyucu
t'efaaı 100 kuruştur. S aylık ill\.n ve. Iıırımııa hararetle tavsiye ederiz. 
renlcrln bir defası bedavadır. Dört 
ı.ntırı geçen Dtmtarm fazla aatırınrı 
JO kuruştan hesap edilir. Ve 10 de 
1a'sı 150 kuruştur. 

.Mektup ıı:tndcı gllndcrUen parala. 
r.n kaybolmıısındaı:ı ldafe mcs•uUyet 
J..abu1 etmez. 1 

ZAYi 
l\lihnliçcik ilk uımlundan 1925 • 

1926 senelerinde almıs oldu~um ş:ı 
hnclelnnmeyi zayi eltim, yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hük:niı 

yoktur. (42004) 

1 Y Jbaşı piyanroını 
ortaklığı 

Elli kuruşla siz de talihinil 
deney\nız, 

HABER, okuyucularının yılbaıı pJ 
, ngo una 1 Uraklerlnl ve tall.Jılerl 
nl hep bir arada denemeye 
\erecek blr teı:ebbUse glrfsmlstlr. 

rl olacak.. --------------
l\lilı:ıllççlk kazasının Medrese 

mnlıallc<;inrle 1327 cloğıımlıı Omınn ----DOKTOR ___ _ 

Nezaket 1 KEMAL OZSAN 
• Aiforn - Çok ricıı ederim hıınım idrar yoll:ın hR!fııfıklan 

efendi .. Beni 1.-npıyn ı:ötnrmekle ci:t müt~bH 
181 

olılu İsmail. 1 

Dr. Emin Şükrü Kunt 
- Ravır efendim: vnnılırorsn.ı 

ntn .. lJ:ıst:ı mıın df.'~il' Yeni elh;. 
e ıteydi de ondan bk~nrn.ror. 

7.8.. 1 

- l\nnlan gl>rmcınm 'ki.. 
arrl:ıtn),m 't . 

den rahatsız oluyoro;ıınuz.. l Tllnelba§l _ lsUkltı.ı Caddeaf No 
Kadın - Ne demek efendim? 1 ggo Obaı:ıyan Apt Bursa pazarı 

Nr nnhnlsızlık drğil .• nu adetli bir j - üstU. Te!eton: 11235 -
'Z .. \"klir! .• 

D:ıhlli h:ı tahklar mUtt-has ı ı 

HergUıı hruıtalarını öğlt•den sonra 
Bomontı tnımvay durnğı il t!i8k r 

Aııart. da kabul ı>der, Tı'I: 81'78ı 

Bugünden ıez.ı yok, al:ı de b 
fll'Mma katılablllralnir.. vereceJllll' 
elit kunı"l.o. llnber lduebaneafn 
"yılba&ı piyangosu ortaklıfl 

kuponları.,ndaıı bir tane edlneblllt 
siniz. Yalnız bu hlaseye tıttrak ıçt• 
<il;rJn llabcr okuyuculan &l"lllrtıd' 
bulunduğunuz.o, Haberin altı kUP"• 
nlle lııbat et.meniz IAzımdır. Bu 11:11-
ponlarınız mevcut detf~ llztllme ' 
~1nlz, bunları da bedeli mukabl.IJn 
Anlcara caddesinde Vakıt k11topbJ9 
nNt.lodı-n temin edcbntre!nlz, 

---
l'~k b0k1hoc!ar tqı1n Hanınurreştı! ~bl bfze dn,manlrk 

~ 1mdell intikam almap blkqına. 
Bfttftn bu llHzlert dlkkııt " alAka De dinleyen F.lfacD 

hlrdtıablre derin bir aylmdan ayanryormnş glbt bqmı kal. . 

dm, Belıı.&dm yüzüne baktu 

- Dofnı eöyledtn ~hzad •• Ne demek lstedittm anı&. 
clll.ll. Bakik&U oldafu gibi k65fetUı:ı. O güntı de dllşUnme. 

llJI&. 
Te biraz dtlfftndlllrte,. ıııonra fUDO 11Ave et;ttı 

- Jmkamdarlıft muhakkak HattmDerden bt.rlslne Ter.: 
-.ek meclıartyetJ.ndeyu.. Buı:ılarm MUJ en J'&lan olanl&n 

ı. Alntlerdjr. Hali hazırda. bunlardan Musa Elrlr.a'nm of. 

.. Alt aramızda bulunayor. lmamı Ali lbn1 Eltalib'ln ofla 

ım.&)tlda ahfadmdan olan bu zat çak akıllı ve dlrayetlldlr. 

~ da onu &ever ve hllrnw1t eder. Ben ıtbndl Mcmuna 

Mrt koprmı ona 'Vellahthp kabu letaln. Böylcltk.Ie Etme. 

..,n öldllkt~ ııonra bUkllmdılrlık ona intikal eder ve htı.. 

~rlrk hakkı AbbaAlterden aJmıp Alevllert'! Terllmlı 
........ Bu da bjdm lıtıytlk bir r.afer!mlz olacakpr. 

ElfadJm bllyttk bir heyecanla ııöylcdlfl bu ııfüJcrJ ıst

*:11 Beh7.84 -.mı ııatıadı: 

- F.111 ma'.kal lıarek t budur efendimiz. 

Biraz ııoırra s!tmek !ııln ayap kallmn Beh7.adA Elfadl 

ledt ki: 

- ..., lm:ın4a" bana benı:e.r ~ka bir mektup &'elil'M 

•na ı:-oste~ ihmal etme. 
Belua4 a\!Jlbmfyeftk cevap verdtı 
- na, c~ nfendlmjı:.. 
Behıad, on.dan ~ annc.tlnbı evine g!derkeıl beD 

-28'7-

M~ymuııeyt dllıJUnUyordu. Nihayet, Elınemunnn ailesiyle be. 

raber gelecel'lnl hatırlıyarftk mUteseııı oldu. \'e o günden 

ıonra EJrmımnnun aUe elrııdının relwcslııt sııbtriiı:rJıkLı bole 

ltmtıfe baııladl. 

-68-

1BN1 MABA.ılı"IN ORDU5t7 

lllcrl 195 yılı f>aolangıcmda, Eleminin ka:'df.'31 Elme.. 

.umu vellabtlıktan hal'ettU'ioe dair olan emlrlerı artık 

n:emleket•n her tarafına yayılllll}tı. 

Elemln, bununla kalmıyarak leınunon Bornsanda ken. 

dl uamma ~ıkardıft panıla .. ı da ort,n.<Ian lwdırdı, \'ellahtlığn 

tayin ettltı oflu Musaıım ııamrna 11ılnberlcrde hutbeler O• 

kutturdo. 

Dlfer oğlu Abıtullaha Ca ElkalmU bllhak lfıkablyle l\lıı. 

11&CJan 11onra hükümdar olmak tlzc:re ona biat ettı Ilöylellkl4' 

U~unun :r.l.trrlyet,lnl bllkOmdarlıkt,ıın uuıkJaWrdl. 

BUttln ba lıll.t'llseler, Bağdadda cereyan ederken Rom.. 

eanda bnlunan Elmemun cin ~ durmıynnık, Elfadfa kor 
tcıplamasmı mnrettj. 

Bu fırs:ıtı kaçırmak istemeyen Ellndl: 

- Etendtmfz! dedi. Vellahthft Hora ııudn hıılunan Şll. 

lerin r~ı AH Elrhaya vermek prtl~ 11.' size yardım ı>de.. 

bllhlm. 

Elmeman, her ne kadar bu teklifi nğır (:Ördü~ dl' bo. 

•s ltlraz edemedlı 

- E~r bu gjrbtı<'.el'fmlz ''aşfn mııuıfler cıknr. Eml-

11ha yerine tahta ~&(iz verhorum Ali Elrlz.a"" vcll. 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
-<üçük Cari Hesapıar 
1943/RRAMıt E. PLANl 
KES/DEL.ER: 1 Subat. 3 Mavıı. 2 Aiu•to.. 

1 lkinciturin tarihlerinde vaotlır 

1943 IKRAMfYEL~Kl 

1 M!Bt tU99 (4ralıll - 1999.- Lira 
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- 6116- • 

- ıııo.- • 
- '9'70.- • 
-= ısıo.- • 
-= 6500,- • 

== 3674.- "' 

'111.rklye it Bukaama para ~rmalda Jalnu para DtrUrt1rmlt " 
faiz alm" olmaz, •TDl zamanda talll.ı:ıbf de deaemlf olol'90Dll1 

mm-.-. ............................ . 

SAHIBlı ASIM US 

Umumi N~ idare .,,_ 

laııldı~ı yerı VAKiT MATBMSI 

tetiJc Ahmet s~ 


