
Sayısı 11 Haziran 1942 
PERŞEMBE 3 

<uru~ 

YB.: 16 • SAYI: 8111 
ld&rc en: &lllEan C.... VNuı Yur- u 

teJe1011: ldare (%4310), Y&ZJ (IHU) 
'---' ı~: latanbal Va.&nı-Posta lmtmru:4fi 

Ytlkıek Ziraat Enstlttlı ada bir gDa : 8 

Türk üzOmlerini ve meyvelerini 
kıymetlendirecek yeni usuller 

1 

Milli ŞEF 
Alman 
elçisini 

kabul etti Avrupalılarca bilinmi. 
yen "Hardaliye,, ve "Zile 
pekmezi,, yapmal1. ve bun. 
ları memlekette yaymak 
§araba niabetle ~ok büyük 
muvallakiyet imkanı olan 
birer ticaret ıeklidir. Bu 
"Hardaliye,, lnhiıar idare. 
ri tarafından aatılmq olıa 
memleket dı§ında da bü. 
yük rağbet kazanacağına 
güphe yoktur. 

Yazan: Asım Us 

Kabulde Hariciye 
Vekilimiz de bulundu 

Ankara, 10 (A.A) - Rcl.slcUm
hur İsmet İnönü bugUn Çankaya 
kl>§klerlndc Alman büyük elçisi 
Fon Papcn'l kabul buyurmuşlardır. 
Kabulde Hariciye Veklll Şükrü 

Saraçoğ"lu da hazır bulunmuştur. 

\. ~ 

Japon 
şehirleri bom

balanacak 

BU CCJN 

VAKiT Her yer•~ 
6 ~-- 3 

Sayfa ·KURUŞ 

B o 111 b a. 
davası 
Gelecek çarşamba 

günü· karar verilecek 
Oünkü celsede Rus maznunlar saatlerce .. 

süren müdafaalarında masum 
olduklarını söylediler 

(Yazısı 4 !üncüde) 

r::_- *"lt+-

Geocn umumi harpten sonra 
1dT ~ok memleketlerde akkollü İ(
kilerin sarfiyatı azalmıştır; diğer 
tanft&D me;ı.·ya ı.arfiyııh gittik~e 
&11nutttr. Bir krsnn mf'y' alarm ,.ı. 
tamlni asarelerhule olduğu için 
liraya da rağbet gittikçe daha. zi. 
Jade artmıı.ktaclır. Bu itibarla ~ı
rayı prap haline gelmeksbjn mu
hdua oet.melk mühim bir mesele
dir. ~·içre, Alm!i.nya, Fransa ~bi 
IDemleketler<le şirayı tahammıı r 
etmeksizin mevcut en•afı ile mu
hafaza etmek için bir takım tek
idir w.11ıblua müracaat edilir. 
J;'abt ~irayı paıııtörize etmek esa. 
sma dayanan bir ne\i usuller ç{)k 
ldUfetlidJr. Ve bir fakrın fenni \e 
llaa&raflı ~futa lhtiya( ~öo;terir •• 

lngiliz ve Amerikalılar Çin. -

Halbuki dini memnuly.et bııkr. 
llbndan prap ~~ istemiyen 
2'lrlder lirayı olduğu gibi muha.. 
r.,. etmek için Avnıpahlannkine 
llblietJe ~k basit bir usul bulmuş
lardır. Bu asal de "lınrclaliye,, de
ltllen reyden ibarettir. 

Yiiksek ziraat enstltUsünde zira
at aanatları enstitü rlircktörü pro
feeör doktor Salt !l'alısjn "hanli
Uye,, c1enDen ve AvnıpalıJarca he
lritz bllimniyen bu usulü şu suret. 
le tarif ediyor: 
Şfn, J'Ul.İ meyvanm usaresi iptJ. 

da kaynatılır. Sonra hardal 
tohuma dövülerek içerisine beher 
litrmi için % 1, yaJıut l,G gıram 
llllktarmda atılır. Bu hardal tohn
lllQ kaynahlmr5 im üzerinde bir 
!:ok biyolojik tesirler yap9J°. Şira
nın bomlmaksızm, tahammür et
~elmbiıı dayanmasını temJn eder. 
Şira ,.,....p olmaz. Şiraya. bu su
retle hardal t.ohwnu atıl<lıktan 
&onm kn-k gUn bel<lenlr. Bu müd
det içinde olgunluk ba5lar. Kırk 
gtiııden ewel lı;-erfsine hardal atıl. 
Dıt§ olan §ha içllirse sarmrsa.k gibi 
kokar, ağız:t. da acdık \'erir. l'a.kflt 
lark gün g~tikten sonra. 
hem koku, hem de acılık yu-a.5 ya
\"af gider. HardaliyP, sodalı su ile 
~tmlnsa hardal koku~u da his
Sedilmez. 

hardiliye yapmak ve btmlttn mcm 
lekette ya~·mak şaraba nl!ibetlc 
ı,:ok biiyUk munffıı'Hyr.t imkilnı 
olan birer ttcar:et cıekliclir. 

<lerek inhi~r fcl:ı.remizin, gerek 

~arap imali ve ticareti ile me,gal 
diğer enstitünün bu gibi araştrr
maları ile ilgilenecekleri ,.e amtıli 
ı-ahada bunlardan faydalanaca'kları 
ümit edilir. 

Köy ôku?ları ve 
'enstitüleri kanunu 
Büyük Millet Meclisinde layihanın 
müzakeresine dün de devam edildi 

Ankara, 10 (.,ı\.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Dr. Mazhar 
Germenin başk:ı.nlığmda toplan
mış ve müz:ı.kereye başlanırken 
Kocae'li mebusluğuna seçilen Sup
hi .Artel ve Bursa mebusluğuna se
çilmiş olan Dr. Talat Simıen And 
i<jmilerdir. 

Bunu müteakip Nafi!ı Vekili Ge-
neral Ali Fuat Cebesoy söz alarak 
ru.zna.med~ bulunan şose ve köprü-

ler inşaatı için gelecek yıllara. 
.şamil ta.ahhlldc girlı,ülmcsi hakkın
daki kanunıın tercihan ve mllsta
celen müuıkcre..t>Jni istemi~ ve bu 
dilek ta'3Vip edilerek bu kanunun 
müzakeresi.ne ~I~. 

Kanunun maddeleri okunarak 
heyeti uınwniyesinin kabul oılil
mesi Uzcrine ruznamede bulunan 
maddelerd ı:ın kazanç vergisi ka
nun un bil"inC'l maddesinin e. ve al
tıncı maddesinin UçUncil frkrasınm 
tefsirine ihtiyaç bulunmadığına 
dair hUtçe em:ümeni mu.batası 

müzakere ve tasviJ' edilmiştir. 

de hazırlıklar yapıyorlar 

Japonlar 
.5ihirgalJa 
saldıra'Cak

lar mış ! 
Kalküta, 10 (A.A.) - Kalkü

taya gelen Çinli şahsiyetler A· 
merika uçaklarının Japon d~v -
let merkezine vaptıkları hava. 
a:kınındanberi Tokyo ü?.Cıinde 
kendini duyuran hava tehdidin 
den kurtulmak ümidiyle Viladi: 
vostoku ele geçironek için Sibir· 
vaya taarruz etmelerinin müm. 
kan olduğunu söylemektedirler. 

Çll\"DE HAZffiLlliLAR 

Çunking, 10 (A.A.} - Çine 
veniden İngiliz ve Amerikan ya
msmdan birçOk uçaklar geldiği 
resmen bildirilmektedir. Bu. 
Japon şehirlerine ve doğu Çin
deki hava alanlarını halen ole 
geçirımeğe çalışan Jaoon kuvvet· 
Ierine karşı yapılacak hava ta
arruzlarına bir başlangıç sayıla 
bilir. 

Ottava konferansında Çin bi
rinci murahhası general Şen Son 
~nlerde Cinde yeni hava alan. 
ları yapıldığını ve buralardan 
T?kyo ve diğer Japon şehirleri· 
n!n bombalanması i<:in u<:aklarm 
liavalahma.sımn kolav olacağını 
söylemiş, fakat uçak eksikliğin t 
de ilave etmiştir. Şimdi artık 
uçak eksikliği bahis mevzuu o
lamıyacaktır. 

Yugoslav Krah, 
kraliçesini seçti 

Akın l!'ln hA\'alanmıe bir lngiUz filosu •.. _____ , 
lilaska civarındaki 

lngilizlerin tavsiyeıi: 

Fransızlar 
deniz barbf nde sahil 

iki taraf gemi bölgelerinden 
kayıplarını , uzaklaşınız ' 

bl.ldı·rdı· • 
-0---

J aponların bir uçak gemiıi 
battı, diğer bir uçak gemi. 

ıi ağır hcuara uğradı 
--0--

Amerikahlar bir torpito 
kaybetti.er, bir uçak 

gemıs yaralandı 
Vaıtlngl-0n, 10 (A.A.) - Aleouclen. 

nes adalan dolaylarında cereyan et _ 
mckte olan muharebe ikinci derece _ 
dedir. Bu çarpı.,cmıaya i§tirak eden 
kuvvetler diğer çarpı§malardak.J gibi 
ehemmiyetli miktarda değildir. 

Fena hava, devamlı çarpışmalara 

mani olmakta ve neticelerin tesb!Unl 
gUçleşUrmektedir. 

* * * 
V11tlngton, 10 (A.A.) - Son rapor· 

lara göre, Midvayda Japonlann ka _ 
yıpları şunlardır: 

İki uçak gemisi, bir torpido muhr1. 

Amerikan uçakları Alman. 
yayı bombardımana 

bQ§ladılar 

\'aşingfon, JO (A. A.) - Diln 
Ruhr endüstri bölgelerine taarruz 
eden İngiliz uça.klarmm saymı 300 
ild 4('0 dilr. 

Vaşlngto", 10 (A. A.) - D~ 
Almanya Ü7.eıine yapılan hava 8• 
kmlarma birçok Amerikan bomoo 
uçakları iştirak etmiştir. 

\'aşington, 10 (A. A.) - Loo. 
dm radyosu. diln Fransa halkına 
hitaben ikinci bir dilekte bulun " 
muştur. Radyo, Fransız halkma 
sahil bölgelerinden çekilmesini, 
bunun gilçlü.kler yaratacağını. fa • 
kat buna katlanmalan icap ettiği. 
n~ söylemiştir. 

Radyoda §Ulllar ilave edilmiş • 
tir: 

••Son dakikayı beklemeyiniz, 3.. 
çerilere doğru hemen çı-Jdlinlz. 

Ensen hardal zararlı bir madde 
olmadığı için hardAJiye halin get i
ıtlmit olan meyva suyu sıhhi ba
bndan lezzetli olduğu kadar fay. 
dalı bir içkidir. Profesör Sait Tah. 
sin Şfranm bardiliye ~eklinde mu
hataza..'h usulilnü birkaç sene eV\·eı 
\'tyanada t.opla.nan koogırede izah 
~nce Avnıpalı Alimlerin fe'\·kali\
de alilkasnu uyandrnnıştrr. • 

Amerlkada 

7 dakikada 
bir uçak 

yapılıyor ! 

Meclis, bundan sonra köy okul
ları ve en"titil leri ~skilfttı:na ait 
kanun lii.)ihnsrnm müzakeresine 
devam e1.miş ve kanunun 'inni 
beşinci madd~i U?.erinde geçen 
uzun görüşmeleri müteakip 'bu 
madde encümene veribniş ve yirmi 

1 

altıncı maddeye geçilmiştir. 

• bl, batmlm!§, Uç uçak gcmlııt dört 

Odesada 
Sovyet 

çetecileri Dua enstJtücle bu maJUmatı ,·e
l'Cn sayın profesör bu u!!ule dair . 
bir kitap da yazmış olduğunu söy. 
lftllekle beraber bizzat hazırlamış 
olduğu hardAliyeden bir kadeh 
~rdl Sarımsı gayet berral,; bir 
l"enJ..-te olan bu hardaliye inhisar 
idaresi tarafından t.eknik usulde 
YaprJıruı \'e sa.tılmrs olsa memle
ketimizde olduğu kadnr memleket 
dl§mda da bHyUk rnğbet kazana
~ğma ~üphe yokhır. 

Amerika harp bütçesi 200 
milyar dolar oldu Meclis gelecek toplantısını cu

ma günü ya.paclt?r. Va,lngtoıı. 10 (A.A.) - Atn('rlka 
harp bütçesi 200 milyar dolara çıka... • 
rılml§ bulunuyor. Şimdi Amerikada 
her yedi dakikada bir uçak, her 12 
dııklkada bir tank, hergün bir harp 
gemisi, her iki gün 5 ticaret gemL 
slin§a edilmektedir. 

Bir Türk subayının 
BİRMANYA 

BATIBALABI 

Ltbyada 

Şiddetli 
hücumlar 

devam ediyor 
Profesö1' Salt Tahsin Hardaliye. 

elen ı.,ka bana bir nılktar "Zile 
Pekmeil,, getirdi. Bu pekmez de 
kehrübi sanhğmda \'e gayPt nefis 
bir leraett.e idi. En<ıtitiidc bonon 
haldan da da ayn bir kitap hazır-
1-mr,. Memleketimizde simdi YAZAN 

ita/yanların arka arkaya 1 

bq hücumu pü•kürtüldü Yogoelavya Kralı 
llbahdat ban yerlerde mahıılİi "a- ~. Loııdra, 10 (A.A) - R!Syter ajanaı.. 
bat halinde yapılmalda olan bu ishak Jeller nm Kahlredeki muhablrlndcn : Bugün Lonctra, ıo (A.A) - Dally Skctch 
l»ekmez ll'i 4c ıe,kilatıandınlacak- 191f harbinde esir ve aıbhlye me. öğleden sonra alınan bir telgrafta gazct.eai Yugoslavya kralı Pier ile 
lll~. muru olarak Blrmanyada bulunan . deniliyor ki: Helenler kralı George'un yeğeni Pren 

2'iin lstbnterhlt laymetlendlr. t&hak leller Uzakearkm ook meraklı DUn Birihakeme k&?'§t yapılıı.n hU. ses Aleksandra arumda kuvvetli bir 
ın.k ~ ._ zamanlarda §arap lçyUzün8 tMIJlt etmııttr. cumlar, bu bölgede flmdlyc kadar ya. dostluk duygusu olduğunu 6ğrenmek 
bnaıt &erbfıet bırsllolmr,trr. Bu ted- Bir kaç gime ka4ar ıe119ııa ~- pılan hücumların en olddetlllerl ol- tedir. Preııae3 20 YBflDdadır. Harpten 
bbi RllJ1lk Mlllı!t M.eeftsiade ı.n- ğimlz • ,.....,., me Usallplta '* muttur. 1101Dr& W.iDill ~leri mUmldln 
lıit elealer e1ıth. Ralba1ı:t 1:1lksek 1 TUrk ~ .... '* as .._ l'l*8rtllea ll t- '*-il• ~ nm 'tr h ~ -
...._ emtJtUsUnıle yapılan tet- raftartyte !9aıtaeaktft'. IAlldra, 10 (A. A.) - UbJ'8da ..... .,. .....,_ püt .... _..,. 

ldklerln \'erdiği neticeye göre ü- -============:.! z:ırhh Alma.n kuvvetleri tdddetle 1 6nemll styaat bir olay mahiyetini ala. 
.... lllf1IDdaa Zile pekmezi Jlo .. (Devamt Sa. !, Bü. 6 da) C8#ı sanılmaktadır. 

kruvazör, Uç zırhlı ve birkaç nakliye 
gemisi ağır hasara uğratılmıştır. 

Bir çok uçaklar da tahrip cdilml§ _ 

tir. 
Amerikan kayıplan ise, batan bir 

torpido, hasara uğrıyan bir uçak ge. 
mis!le dU§Urillen birkaç uçaktan fba. 

rettir. (Devamı Sa. ~, Sü. 6 da) 

Yeraltı mahzenlerinde 
mükemmel tesisatla 

çalışıyorlarmıf 
(ra...~ı 2 nci sa.y/ıımı:::aet > 

Köyün beklediği iki 
şey: Bulut ve okul t 
Hazırlanmakta olan köy okulları ve köy enstitülerine 
dair kanun layihası, nüfusunun yüzde yetmİf dokuzu 
köylerde yatayan, fakat nüfusun'.ln ancak yüzde onbe. 
Şini okutabilen bu memleketin kalkınma, okuma di.vi. 

11nı ıüratle halledecektir. 

Yazan: SADBi ERTEM 
..,. Millet Meelİ9l bagllaler- kanun köy okullan , .e köy mstitıı • 

• -1eılre* ma.··n clMa-11-1 laattk_. hlk&llerl lltiw. et· 
sile ilgili mühim bir kanun üze- mektedir, 
rinde incelemeler )'8Plllalrt.ach. Ba (DelXIMI ~ Dnt:ü sayfada) 
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Doğu cepbeıtnde !Şehir Mese/l!leri: tJask& clvarıadllEI 

ıt- s- ıttl 

Bulgaristandaki 
den1iryolu 
heyetimiz 

Tramvay Ve tu··nel .anız barbladı A imanlar ( BUJ}taratı ı ;nc1 ıayfad4J 
h kk d 

Japon~ 

a Çz"vastopola tarifesi a ın a Tokyo, 10 (A.A) - İmparatorluk 
_ umuınl kararg&hı tebllli: 

Tramvay tlael Japon harp gemtıeri kara kunet-
Bugün şehrimize 

dönüyor 
77 kilometre ' ' ıerıyıe ı,bırıııı yaparü 1 1autrud• 8l8ktrlk amam Aloutıenne adalarmda 1- dOf!ll&JI 

'~düfe bağl ı roman.tik vak'a. 
ile teel görüşün boy ölçüştüğü 
h ikayelerden biri de "Pazarcı .. 
dır. İnsanlar biliriz ki en rahat 
oldukları anlarda b ile hallerin · 
den şikayet eder; vaziyeterinin 
müşkül tarnflanm savıp döker

rrmda kaldığımı. ıröre Andersen'
in _ "Kibritçi kız .. isimli hika. 
vesi de buna benrenlez mi? 

Edime, 10 (Vıd<ıt) Muhabirinden). 
Dokuzuncu i§letmc müdürü IIayrlnin 
reisliği altında ve Edirne Emniyet 
mildUrU Kemalin de dahil bulunduğu 
Demiryolu heyetimiz bugUn saat on 
altıda Sofyadan trenle Karaağaca gel 
mlş ve Jstasyondıı biraz durduktan 
sonra tstnnbula hareket etmiştir. 

m es atede ld•-ıııı A mevzUerlnl ele gJÇl.rmlflerdir. Bu böl m ua- DuD gede herekAt devam etmektedir. 

dlll 1 Mldvay adam etrafında bebert do. 
Müstahkem mevki etrafında 

göğü• göğüıe kanlı 
boğu§malar bCJfladı 

ver cevap kuz bin y1lz toııilAtoluk ":mtreprla. 
Tezler müşterektir, fakat ara. 

larında dokunuş farkı var. Aynı 
düşünce etrafında yazılmış olan 
bir di~er hikaye d e "Apartıman., 
dır. Bunda da his evveldir. Yal. 
nız diğerinden farklı olarak va· 
ka toz halinde yayılmış. Okuyu
cuya sıkıştırılmış, tertiplenmiş 
seriler hissini vermiyor. Hikaye. 
cinin işlediği ımaterval : serveti. 
ni, fakir ve mazlumların hakla· 
rını vermekten cekinerek elde et
miş, taş gibi bir ruha sahin zen. 
g"İnlerin nclrctle andığımız ceo_ 
beridir. Baba - oğul, zengin kos· 
tilin, kat kat ap:ırtımand:ı ka lan 
zenginlik ve beş kurtı§un ctra . 
fında dönen trajedi, beşeriyetin 
5ırtında s ilinmez bir "dövme,. 
dir. 

Amerikadan gelecek 11e., unıtından bir w •'Jlormt. mm -
otobüsler nerede !mdo.n dığer blr uçak gemllıl batırtl-

Stoldlolnı, 10 (A.A.) -. Berlln
den gelen haberlerden anlaşıldığı. 
na göre, SivaatopoaL karşı yapılan 
son Alman hüc::umu, ~i nu.s 
ır.evzilerfnf;n gayet yalınun da gö. 
ğüsgöğüse kanlı ÇS..i>!~aln.rla baş 
lumrş bulunuyor. Savaşlar çok ei<l
detl! yspılmaktadu-. Ve Almanlar, 
üstünlüğü kazanmak için çok bU
yük hamleler yapmak mcvkliııde 
bulundırldarmı söyJilyorlar. Berlin 
bu saooh Almanlarm Sivastopol 
~ehrine 11 ve 22 kilometre yaklaş. 

l ı l .? mış ve 120 ucak dllf1ll'WmQfUlr. 
-.. ış etı me 1 • Dutch Harbour bölgeaiDde H dlll-

ler. 
"Pazarcı., da aynı karakteri 

taşıy~ halinde n şikayetçi, bu. 
lunduğu vaziyete asla alış'lımı -
van müteknit bir yüzba.~ıdır. On_ 

Y azan: Yek ta Ragıb O nen man u~ğt dU§1lrUlmQftOr. 
Japon kayıpl&n batan bir 1ll&k p.. 

Öğrendiğime göre hattın açılma to.. 
rihi hııkkmda henUz takarrür etmiş 

blrşey yoktur. Heyetimiz ınUznkerc 

neticelerini ult\.kalı makamlara arz..t. 
mek üzere !stıınbuldan Ankarayn gi. 
decek ve bu husus nncı:ı.k bı.mdan son 
ra kat'! suretle ko.ııırlaştırılmış ola. 

Bir hafta evvel bu sUtunda "CU. misi ile atrr hasara uğrayan dlter 

da an haklın değildir 
Bu "Pau.rcı., muharririn ta 

kendisidir dese-!: yadrrgananama· 
lıdır. Sabah:ı9 in belki yüzbaşı 
değildi; Pazarcılık da yapınamı~
tr, fa.kat orta.ya koyduğu bu h !. 
idi.yenin ka.b.ramam onun kafa -
smcla hüküm süren fikirlerin, san 
atın müoosse:ınidir. 
Kiraladığı eşekle kasn:ba kasa_ 

ba gezip makara, sakız, dügme 
sa.tan hayat adamı, an'ın insanı 
olamamıştır. Kafasının dar ku· 
tusunda. hill Arnavutluğun sarp 
kaya.lan ii2ıerindeki kalenin bur
cu, Yalvaçta. dedikodu yilzünden 
ayrıldığı ni.~lısı, meyhane pev. 
keleri ve gençliğinin Rum kızla
n faslı dolaşmaktadır. Sabahat_ 
tin de böyle değil mi ya? Bize 
aktilaliteden ve olandan uzak 
geçmiş vak'aları hikaye ediyor. 
Onun köylüsü bugünoon uzakta· 
ki vak'anm zeminidir. Yeni ih
tiyacı, yeni hayat görüşünü bize 

Apart.ıım:m sahibinin ~inli. 
iti ile hak olan beş kuruşu ver
memek'"..ıid haksızlık ve cimriliği ' 
tabiiliği gibi bnbanm merh~ 
VC akibel;, ÇOCt:ifun ihtiyacı ha· 
kikattir. Hakikattir amma bunu 
anlıyabilmek için insan olmak 
~rektir. 

VII 

Aldım saı;ı ıııktım gurbet görml"ğe, 
DönUp ;)l\rr. gddlm yti:r.Unı ııllrrneye, 

~e !Uzum var unu, bunu eormıııta, 
Senden 11yn ne hııl oldum, &'Ör bcrıl. 

tanıtmaz. Onda, geçmişin hika. diye, saf bir Anadolu türküsü 
yesi günün evvelindedir. söyliyen san'atkann "Ses,. ini 
Yaşanan zamandan uzaklaş_ memleketin romantik kıyılarında 

mak hikayeleri hiç de eskitml dinliyor, kendi kendimi?.C tekrar 
yor. Yine aynı güzel heyecrun. tekrar okuvoruz 
aynı vak'a sıralanışı verH yerin· "Ses,, ne kadar gür ve Anadolu 
dedir. vapısındadır. Yirmi yaşlarında 

PC1Z31:cılarm "aiksa.ta,,yı bitirip b1r amele delikanlmın cadır ö. 
yola düzüldükleri sıriı.da karşı- nünde. yan yatırılmış bi; el ara_ 
larına çıkarak hepsini soyaµ eş. bası üzerinde saz calarak meh
kiva, mütcikait vüzbaşmm aske-· tapta derllcnmesi i;Yi bir rooıan
ridir. Hatta askerden kaçtığı i_ tik dekordur. Yolculuğa cıl;an -
ç in divanıharbe verilmiş, §imli Iann sabırlarını patlatan tren 
valnı:ibeyaz sakalı b-alan, bu ken beklemek, boş ara;ba bulamamak 
di halindeki pazarcınm yardımi· l?ibi sakatlanmı~ kamVQ~hı.ra te. 
le kurtulm~ ye bir ay kadar da sadüf etıınak de kaderdçndir. !ştc 
onu~v ernir.berliğini yaj)llll§tır. böyle aksi tesadüflerden birinde, 

. Dıgc~ pazarcı arltadaşlar bu ro;:nant1zınin bütün sihriyle ha_ 
bırdenbı:e meycla.na c~an, dost- , kim olduğu bir ~cede dinlenilen 
luktan §llphelenmışle~ır. Kasa - yanık halk tilrkilleri, şehir in
ha.da hemı;n rneseleyı k arakola } sanlarının i~üzar ruhunda, sak
haber verırler. h bir san'atkü.rını bulup c:ıkar · 
. ~yılı kala~ ~nlerinin en i~i- m ak arzusunu tutuşturur. Bu ar. 

sını yaşıyan ihtıyar, daha şchrın zu bir dereceye kadar sahidir 
hududun~ girer gimı~ •. yaka!~:- de. Çünkü d inlenen "Ses" pınar 
!1ır~ ~ıyala~ ha~ılık ~ttıgı suları kadar berrak. ptirfü.:.süz, 
ı~dıa.sıyle ~e7'kif edılır. Belkı ha: uçsuz bucaksız yeşil ormanlar 
kıka~ Y~~ı.n~ ~l~~tı~: f~at 0 gibi e~rarlı . ana.oğuldan ziyade 
tevkıf edılışının üçuncu haftası ,·erlidir 
foinde hatıralarına darılır, ya. · 
şamaktan nefret eder ve bu ?.an Sekiz yıldır uğramadım 3ıırduma, 
dünya.sından uzaklaşır. Burada Dert ortat" arnmadım derdlmr., 
vak'a canlıdır Bo"ıe bir dostluk Gel~.ekııen bir gUn d\\slip a rdımn, 
ihti!ma1ini içm:ıwne makul gören Kuldan de~n. yıldı7lardnn or beni .. 
kaç kişi vardır? Hemen hemen diye uzayan mısraların arası.ıula 
hiç! Öyle ise pazarcının arkadaş.. srkı§llllş ahengi tamarniyle his
larmm, sovulduktan sonra şehre sediyoruz. Fakat şehire gelince 
e-elir gelmez, ka.rekolaı haber ver i§ de~ir. Tarlası başında, doğ
mcleri çOı< tabirdir, Ve yine pa.. duğu toprak yakınında efendi o· 
zarcmm bir dost eşkiyaya rast· lan köylü, şehrin parkelerinde a . 
laması da, biraz tesadüfe bağlı yağını sürüklerken, yamın mcn

4 

olmasına rağmen müm.'!.cündür. dilinde düğüm altına girrni6 çı
Bu imkanı bir aradaı harcamak kmmı uzun bir sopa ile omuzu· 
hakikaten snn'atkftr o1mağa bağ- na asarken yadırganır; noem.ilik 
hdrr. çeker lşte o hoşnutsuzluk, o a · 

c11ktrr. 

Odesada Sovyet 
çeteciierı 

Bükreş, 10 (A.A.) - Gazete. 
ler, Odesadnki yeraltı Ui.hitleri 
hakkmdaı tafsilat vermektedir. 

Vuku bulan muammalı hildise
lerle suika.stlnr Romanya mn· 
kanılarını ara.5tmmalar yapmağa 
sevketml§tir. Bu araştırmalar 
neticesir.tle, Odesanın meşhur 
veraltı mahzenleri bulunmuştur. 
Meydana. cıkanlan bu dehlizler. 
tam manrısiyle ölü saklamağa 
mahsus yeraltı mahzenleri değil , 
taJ] içinde oyulmuş, birkaç asır . 
danberi mevcut ve birçok kolla . 
n olan, içinoon cıkılmıvacak de· 
recede dolambaçlı ealerilerdir. 
bu dehlizin bü ün çıkış noktaları 
vani kapıları duvarla örülmfüı. 
tür. Ve bu surct ledir ki tethişç: 
ler, kanal, mezarlık, mahzen. 
vey~ deniz k~nanndaki dik kaya· 
lıklara giden gizli çrkış nokta. 
tarından kaçma~a çalışırlarken 
yakalanmışln~. 

Tonlantı mahalli olan bu deh· 
liz1erde tethişçilerin makine tcsi 
satı, cereyan verici elektrik m~. 
kineleri, radyo verici istasyo~
lan ve mutfakları bulunduğu 
göfülmüştür. 

İtalyanın F ransaya 
taarruzu ihtimali 

Fransada hudut ıehirlerinin 
icabında tahliyesi 

emredilmİ§ 

Londra, 10 (A.A.) - Dolaııan bir 
ııayiaya göre, İtalyanlar harbe girif • 
!erinin ikinci yıldönUmU olan 10 ha. 
ziran t<ırlh!nl Fransadan tstedlkieri 
topraklnrın alınma:!lı zamanı olarak 
tesblt etm~lerdl . .ıtakat ltalyada ha. 
zırlılt a.JAmetleri görUlmedlği için he
def tutulan bölgelerde duyulan korku 
ıızalmı~tır. 

Dört hafta evvel Londraya. selen 
bir habere göre, Chamonlx ve Savoie. 
nJn diğer Franaız ııehirlcrlndeld hu • 
susl komlacrler, 10 haziranda İtalyan 
lkıtalnn hududu geçtikleri takdirde 
tahHye hnzırlıklan yapılması için VI. 

şlden emir nimııılardır. 
Savole'nin İtalyanlar taratındıın ııı. 

gali takdJrlnde .lt"ranaada vaziyetin 
ne kndar nazlkleııc-ceğinl bilen uıva.ı 
bu mesele hakkınd!\ müzakereye gir. 
mek blle istememiştir. 

Uvlllln bu hareketi, görünU§B göre 
Romada büyUk bir tesir brrakml§trr. 

· hklarmı ve Alm~n tayyarelerinin 
~ehri ağır z.urcte dövmekte olduk. 
larm1 söytiyordu. 

Tabiye ~önderiliyor 
1\foskova. 10 (A.A.) - BugUn 

cepheden Pra.vda gazetesine gelen 
t.ir telgırafta Almanların Siv.ıslo
pola karşı t:ıkviye kuvvetleri ge. 
tirmeğe devam ettikleri, mUdafi
lerin de biitün hticumlan muvaffa. 
kıyette püsktittüklcri söylenmek • 
tedir. 

Dir Alman :ılayı dağrtlhlı 
Moskova, 10 (A.A.) - Sovyet 

tebliğine e..~: Sivasıtopol kesimin
de topçunun yardımı ile hareket 
ec!en kıtalanm17. dilşmanın bir pi
yade alaymı dağıtnuşla?' ve kıs. 
men imha et.miŞlerdir. 

Alınan t.ebliğl 
Berlin, 10 (A.A.) - Alınan or

dulan ~ komutanlığmın teb!iğl: 
Sivııstopol öntınde yapılan şid

detli muharebeler ınre..~da. ve ha. 
va kuvvetlerinin tesirli yard;mı 
mycsinde yed irtfJıkimlarm ele 
geçirilmesine muva.ffakivet ha&] 
0r1muı:tur. · · 

1lmen gölünün cenup doj?'usun
da cerey3n edc.'l mevzii muharo • 
belerde ti~ hazirandan 6 ha.zirana 
kada.r 484 dil§man tankı tahrip e. 
dil~t.i.r. 

Vol:kof cephesinde dUşmanm 
bir köprü l:ıqma kar&ı yaptrğı top 
lu hücumlar Alman aS!kerlerluin 
kahramanca. ha.reketlerl neticesin
de akim kahruştır. Bu keeimdeki 
AJman krt.a.sr göğüs göğiise yapr • 
lan muha~eibelerde sekiz ve do -
kuz hazir.:uı tarihlerinde 2-1 tank 
tahrip etnı.lşlerdir. D~ yap
tığı ka:rşrlık taarruzlar kendisine 
kanlı ıkayrpla.r verdirilerek püskür. 
tülmüştllr . . 
' Hava kuvvetleıim..iz dUn gece 
Grit-Yarmuta hücum etmiş ve ağır 
çapta bom1ıela.r abJmıtır. 

Denizalttlarnruz Amerikan .su
Iannda 41 bin tonilito tutarında 
dü~an ti.c&ret ,gem.isini ve ayrrca 
bir devriye gemisin! batrnnt~lnr 
ve diğer bir ticaret gemisini tor. 
pille hasara uğrntnu.,1ardır, 

Kanada S3hillerinde iki ba.lıkçı 
gemisi top ateşiyle batırılmrotxr. 

"' ~ · · 
Vi&f, 10 (A.A.) - Rus cephesinde 

Alınanlar temlzleme ameliyesine de. 
vam etmektedirler. Berllndcn gelen 
haberlere göre, merkez C"'pheainde 
bir Ruı mlUtahkem mevkii l§gal edil. 
mlı ve 30 kazamat içindekilerle bera· 
ber havaya uçurulmuttur. 

*. * 
Va,tngton, 10 (A.A.) - Slvastorol "Ara.balar beş kuruşa,. başlıklt ôemi andır ki muvaffakıyetsiz!i. 

hikayeye gelince; bu. yazıda ilk ğinin asıl sebebi olur. Oturdu_ 
olarak tezin, histen sonraki pla. ğu yere uyamaz. görclüğü ~eyle 
naı atılrnasiyle karşılaşıyoruz. ~ra.sındaki yabancılığı hisseder. 
Mcvzuun cerçevcısi çok dardır ve Bir çeşme suyu §trıltısiyle söy- & • 4 • 

hikayeyi bitirdiJ?imiz .zaman göz- !ediği türküler. boğazında boğu- nın yeknesak sevrindcn ayırmak Va§lngton, ıo (A.A.) _ sıvaatopol 

önUnde cereyan eden çarpı&malarda 
Ruslar 11 inci Alman ordusuna ağır 
kayıplar verdlrml§lerdlr. 

terimizin gayri .ihtiyati yaşardı_ lur kalır. A 9rk havada halka hayvanım öldürmek, l>Ulluğunu kalesine k&r§l yapılan hava akmları 
ı?mı hissediyoruz. Neden? halka yayılan nağmeler, bu has· kırmak ona yapabileceğimiz dl.iş. Karadeniz bmgeain1n ıtmdlye kadar 

Çünkü hikayede birbirine zır\ tahaneye benziycn odada kırık rruµı.hğın en büvUğüdilr. "Kö- görmeClğt bir ~ddcttedlr. 
iki kutup yany J.na gösterilmiş- dökük birkaç notadan ibaret ka. oek,, hikayesindeki tez bu hak 10 gün içinde sıvaatopol üzerinde 
tir. lır. lı görüşün biraz daha işlenmişi. 70 .Alman uça#J tahrip edllmietır . 

Biri gnyri nıe.3ru kn.rm azdır. Mekan, zaman ve nihla bir dir. • • • 
dığı, kozmopolit Ust tabaka; di- münasebet arıyan bu hikayede Köylü ile temas modasına uya. Londra, ıo (A.A.J - Sivaatopola 
"feri hayat ca.munmdan vapılınış Alinin san'atk"ftr nıhu gayet git rak, söylene söyene eskLTUiş sual kar~ı Almanlar olddetıe hUcum etmek 
can bulmağa çalışan kırık dökük zel önümüze serilmiştir. ve nasihatlarla kal1iısındaki in- t.edirJer. Şimdiye kadar bu taarruzlar 
ı ld heykel. "Apartnnnn,, hilrnvesinde na- sam küçük gören zilppe mUhen- pUsk1lrtülmUştnr. Aımanıarm kayıp. 

Çamur heykeller acizdir, mü· dan zenginle, mütevekkil fakirin dis ve n~anhsı, biitün şehirlinin ları çok afırdır. Son günlerde Al • 
tevekkildir K.ozmopo!i': onun sır incelenmesine h cn7.emek ii2.cre köylil karş sı:ndaki ruh hd.letini manıar 2.500 ölU verml§lerdlr. 
tına nalçasını indirir, t~<mcter. "Köpek,, başlıklI hikayede de t emsil etmektedir. ' • * * 
. bu satırlarımızın zarranla ve saf. kendi haline kövlü ile bir Onların aptalca gururu vnnın· J\foııkova, ıo (A.A.) - Slvaatopoı· 

martesi ve pa.zar a~amları Emlnö • 
nUnden Beyogıuna traınvay kaldırıl. 

malı,. ba§lıklı ııır yaz:m çıkllllftı. E. 
iektrik, tramvay, tUnel umum mUdUr 
ıuıu, her zaman olduğu gibi bu yazı 
He de yakmdan llgUene~k kısa bir 
zamanda cevap v.ırmek nezaketini 
göaterdl. Umum mUdUrlUk verdiği ce. 
vApta §Öyle diyor: 

Haziran oaşın<ıan itibaren t&tbik 
mevkiine konula.n vazıyet dolayialyle 
malzemeaizilk ytlzUn<reıl mlkdan azal 

mıı bulunan arabalarımız göz önUn. 
dl' tutularaıt Devlet deniz ve Demir 
y< •lları, Şlr4CeU Hayrı:·e idareleriyle 
mutabık kalınmak aureUyle koordine 
edUr.al§ bulunan yazlık tarit~·mlzde 

her gUn saat !?il de Emlnönilnde.n Be
yti)ğlu cihetine araba 

0

hareket ctt!rll 
dlği gibi tUnel seferleri de saat 22 
ye kadar uzatılml§tır. Pazar gUnlerl 
ia4 son vapurların köprüye muvasala_ 
tına kaüar yolcuıarı İstanbul ve Be.. 
y'>ğlu semtlerine ta§ımok lçın Bahçe. 
kn.pıdan ve Emlnönünden arabalar 
ta\ırlk ~ciilmekte olduğu glbl tünel se 
!erleri de 24.,15 ıe kadar uzatılmış ve 
Beyoğlu tUnel ba§mdan bunu kal"§ıla. 
yacak muhtell.t tatikametlere arr.~ _ 
larm mevcut olduğu saygı Ue bildiri. 
lir. 

İdarenin verdiğl cevap tatmlnklr . 
dır. BugünkU aılu§tk vulyette bun • 
dan !azlumı istemek haksızlık olur. 
HAlklkaten bu pazar gUnU akp.mı 

kUprU üzerinde blr saato. yakın blr 
zaman t.r&mvaylarm gellş ve gidişle. 
rini tetkik ettim. O zama:c daha ida. 
reuin cevabını almamıştım. KöprUye 
fa.tılalı surette yana§an Boğaz, Kadı
köy ve Adalar vapurlarından çıkan 

yl\zlerce insan köprU üzerine çıkmca 
bir ı<ısmr tünel tsUnmetırı:ae yUi11 _ 

yC'r, geri kala.n ve ck$crlyeU teşkil ~
de.nler ise ltramvay bulabiliyorlardı. 
H'ttA bir ara öyle oldu ki Emlı:ıönUn 
den dönen bir kaç tramvay arabası 

b'1'Ş bir halde geçip gitti. İdarenin ye.' 
nl hazırladığı tarifenin benim pbl cu. 
mt.rteei ve pazar gUnleri &'ezmeye gi. 
den ~ehirllleri de memnun ettiği mu. 
hl\ltltaktır. 

İDARENİN GETİRU~Ot 
OTOBtJSLER ME~ELESİ 

Tramvay, elektrik, tUnel umum 
mUdUrU saym Bay Hulkinin Ankara 
dl\n döndükten sonra gautecilere ver 
di(\'l teyanattan öğreniyoruz kl Ame.. 
rl'ı;aya ıiparif edilen 9 otobUa vapu. 
ra. y1lklenm!f !.ir. llattA. bunlar yola 
bile çıkmıştı. Umum mUdUr bunlann 
yakm~a memlt!ketimlze geleoefinl ve 
b\ınıarın derhal veea.lt sıkmtıaı çekL 
lem hatlarda işle tileceğini eöyıemıı. 

tir. 
Bu mUnasebetıe §U noktaya !§aret 

et.nıekten kencilml alamıyacağım. O • 
tobli.,lerin tramvaylara nazaran çok 
ailratıı bir vasıta olduğu göz önUne 
pUrilerek, bunlan virajlı, dar ve ya. 
hut kesafeti fazla. olan yerlerde l§let. 
mektense dUz '\'C geniıı yollarda daha 
kıa:ı mesafelerde gell§ gidişe tahsis 
etmek yerinde olur kaııaatındeylrr, , 

Yani demek istiyorum ki otobUslerı 
Ş~li _ Fatih, Akc;aray • Harbiye gL 
bl uzun mesafelerde değil, Edirneka. 
pı _ Beyazıt, Ortaköy - Karaköy, 
Taksim _ Karai;)y (bu hat çok lrı. 
zaııdır, taraftar lleğillm. 1''aknt ihti
yaç bakımından lşletileblllr) Maçka . 
Taksim _ Kcrtuluş _ Taksim, . Şl§li • 
Taksim haUa.rmda 1'1etllme1idlr. Oto 
bUsler sabah • alqam bu hatl&rda sık 
gidip gelir!enıe bu hatlarda ifleyen 
tramvaylardı.ki keaa!eti azaltırlar. 

Bu hallnrd'ln tasarruf ediletek tram. 
vay arabalan diğer hatlara ilA\"e edL 
Jlr. 

İdarenin otobUs Ucretlertnl teablt 
ederken varidat teminlni dil1Unmiye. 
rek aehrin münakale aıkıntrsnıeı gl • 
dermek gayesini tercih edeceğini ve 
fiyatları şehlrllntn kesesine uygun 
bir nlsbette rakamlandırılacağmı tı. 

mit et11tlmi de aynca 1111.ve ederim. 

yanlı~ ibir dü.5tinc" İİ (? karıştırıl- tlirlü onun derdine ortak olanu- da, "köylünUn mert ve n~ır başlı dnn alman con haberlerde mUdafilerın 
mamasın tekrar dikkat naz.arla_ van züppe, yapımacık meraklısı cevaplan ne iyi se<;ilmiş t-ezad. mUthiş tazyike kar3ı sağlam bir mu. 
rmııa bırakırım Maksadımız hi· şehirliler aynı ccrçeve arasına. !arıdır. O cob~n ki nezaketi hiı:: kavemet gösterdikleri blldlrilınekte. 
k-.iyeni,1 Zl'-"'ninini tahlil edh' be. alınmıştır. · bir zama n onlar kadar bilmez ve ci ir. Almanlar buraya pek çok miktar 
lirtmekten ibarettir • • Eskidenberi sUregeleıı b,ıı anla· tatbik t e edemez. Öyle olduğu da piyade kıtaıan tanklar ve tayya. Mıstrda pamuk yerine 

bir uçak gemlstndea n kem& bu&ra 
uğrayan bir kruvu6rle OalerSM dön
meyen S:S uçaktan Uıarettir. 

Londra, 10 (A.A) - Japon l!Dpa. 
ratorluk umumi karargthaun ra4Jo 
n~ yayılan tebliği. J'apon dala 1*' • 
llk!erlnin Alaakadıı Dutch Barbour'a 
ve Aleuslyen adalarına klU'fl ' ve 5 
haziranda bir baalmı taarruzu yaptık 
larmı blldlrmektır.dir, 

Tebliğ, 7 haziranda ordu kuneUe. 
rlyle sıkı i§birlJll yapa J'apcm den1s 
kuvveUerlnlıı Aleusiyen adalarında 

birçok dt'.şman mevzllerlnl suaturduk 
ıarmı ve bu çevredeki dUJmaıa deniz 
takviyelerine ağıl' baarlar verdlrdik
lerinl Ullve etmektedir. 

Japon kuvvetleri, b!r uçak pmlaı 

kııybetmıoıer ve k eza blr uoak pmhıt 
ile bir kruvnzörlcri de huara µtra. 
mıştır. 

Berllne slre.-
Loııdrs, 10 (A.A) - Berlln radyo 

su, Pasi!lk merk91erine att olarak 
neşredilen Jnpon tebllğl etratmdalu 
yayımında, Jap:>nlarm A.leU8lJ'en ada 
ıarınd& bir çok dU§JDlJl mtbtabkem 
noktalannı i3gal etUkleriDi bildir • 
mektedlr. 

Libya b21'1t~ 
(Ba.ş!a1a/ı 1 inci Bayfail4J 

hücuma ge~m.iş!erclır. B: 7 İtalyan 
hücumu tıl''<l ::dil:ni5tir. 

Bı'r 11::.~mmi müdafaa eden 
kuvvctkri:ı komutam r.neral Kö• 
nlng ze:ı~ı·a! Ritchie'ye ru telgra. 
fı gör.deımiştir: 
ŞiddeU.i bir hücum bcklemekte

yi.7.. T.fızmıgelen malzeme geldik • 
ten sonra hiç ko~z y<'ktur. 
Znyfatınuz hafiftir. 

tlk defa olarak ... 
I.onarn, 10 (A. A.) - Evenlnc 

Stnndard gazetes'.n.ln Llbyndald 
ınuhnbiri !)Öyle yazmaktadır: 

"Toplu bir halde yapdıı..n bir 
:!rrhh Alınan taarruzunun ptlaklll"' 
tOldUğü ilk defıı ~rUJen bir va • 
kadrr, 

Son 2-1 saatte cereyan eden çar. 
pışmalar muhar~ hattında bir 
d~ğişikllk yapmamJJt!r. 

Cenupta, Biri ffakelm hlll da• 
yanmkta ve kıızan kaynamakta • 
dır. 

------------0-D---------
Çin naul bir sulh İa\:İyor? 

Konnecticut, 1.0 ( A.A.> -
Yale iiniversiteeinde söz alan 
Çin hariciye nazın Sonng §Ull" 
lan söylemiştir: 

As"a. mahrec ve imtiyu ffa. 
deleriyle veyahut kauçuk, ka,lay. 
oetrol kaynağı olar* ft)'&hut 
ı.la h<ı.m maddeleri iflemek Jç!n 
insan veren bir yer oluak anxt. 
ma.k.tan bıkmış, YQl'ulmlJltur. 

Ç;n barışın milletler cemfyetf 
veya buna bemıer bqıka bir vaar 
tııyı tensik edihnif l'lld!de tek. 
rar faaliyette bu&U1UlcalJ Uml
·Jindedir. 

Çinin harp amaclan eunlardır: 
Asya i~in siya.si hürriyet ve.. biri 
o:madan öbürü.BQn ~ 
sine imkan o~roıYan illtllaıcl lda.. 
!et. ( 

Amerikada iki balon 
çarpı§b 

N ovyork, 10 ( A.AJ - Bide. 
şik Amerikanın §aıtc .Ulnde 
bir cleniz istasyommchn bildiril
diğine göre, 18.hil nmha'aa 
servisine mensup taınareJer, dDn 
gcee havada çarpıprak dtlleD 
iki kabili sovk balonun ımirette• 
batından dokuz kifiyi aramakta.. 
dırlar. Şimdiye kadar baloalar
dan birinin sepetinde üç ce1et 
bulunmuştur. 

1935 senesinde Acım balon• 
kazasından kurtulan ~ IC" 
lintov ölenler araamda bulunmak .. 

Akşaım üzeri, mektepten cıktık. şa.mamazlıl\. beseri davalanmı. halde her sorulana cevap vermiş . reler getırmi§lerdlr. 1 •• 1ğday ekilecek 
tan sonra oyuncak arabalar sata· zın tohumudur. Kıııın soğuğun_ sıkıldrğını mümkün oldµğu ka.. L?ndra, w (A.A) - Pek yakında ============== 
rnk geçinen ana oğulun ıztırabı da, yazın beynim ize iri ayı!klari- dar gizlemesi, buna mukabil oto- kabul edileceği umulan bir kanun ıa... 

tadır 

ne kadar derindir. Fakir <:00uk. le basa b:lsa geçen sıcağında mobilin gürültüsUnU vadı~ıya - ııır--·.,-0-.. -9-m-ı::we•ID-l_U_? __ J .. ylhası Mı.sırda.ki bUtun toprak aahlL 
la, kozmoPolit muhitin küçüğü durmadan calışan insan, pek kü~ ralı: cama saldıran köpeğin bir ~ &~ U leTini topraklannm en az yanamda 
aynı sınrftadrrlar. Bir akşam tc- cill< menfaatler:den artan emeği· kurşunla vere boylu bovunca pamuk ekimi yerlne buğday zerlyatt 
~adüfieri anında, QOCuk muhay_ nin en fazlasını b iz şehirliler i. cansız serilmesi ~k acı bir ha· Akşam arkacta.şımızcıa b.r !ıl:1ranm yapmağa mecbur tutacaktır. Bu tak. 
vclesinin kudretivle konuşabil · cin harcamaz mı? Onu köpeğ'i, k tkattir. !ki ile "Bevlik .. cümle Da§lığı: . , ıı.tct.,lııit. dlrde Kanada. ve Hindlatanda.n Kıaıra 
dikleri biraaç kelime, her ikisi. pullu~u ve eğer varsa birka,. konuştuktan sonra o mert insa. Sayfiye? "'"'J'ın-~ buğday ithali taydacs olacak ve mut 
nin hayatım <;İziveren fırca dar- koyun veya öküzündcn başka a. nı en ~evgili dostundan nyırma.k Sayfiyeler dllba yazlık oimadr mrT tetikler bu lthalAt için binlerce ton!. 
bele ri gibidir. Küçük iken be_ lakn.dar eden arkaön51 yo!<tur. insaniyet midir? (Yazlık), demeli, (sayfiye) deme. lAtoluk gemt kullanmak zahmetinden 
men hCRJmlzln okuduğu · hah. Bu :kanaatkar insanı, hayatı. (Devamı var) me1ı. '<urtµIgıuıı buluuacalUardır. 

fuzuli'~en •eS!!!elerı 
Bende ınecnancl:la tll6a 11*Jı1r 

llltlMtl wr, 
Aşık.! aldık 1ıen1m. •ı ı ..._ 

...aıldlWl'I 
Kıt tefAhur kim .... .._ ftl' ...... ........ 
L&yU'nln mecnllna, lllWla ... 

~arı 



• .. 
'YAKJT 

~K· :h~ ~· lldld #it#"'': M :] :Jf •J ! #4 ,g 
oy n e e ıgı D . ·ı·k 

iki şey: enızcı ı bayramı 1 Hu.susi olarak Barış sözleri 

Bulut ve okul! hazırlıklart başladı ~~!!~~~~~~!!1! 
Bir Tem.muz Denbcilik b&yraınıdlr. O gün Taksimde ve Be§ikt&§ta yn. ve §ehir harici mmblkalarmı te&blt 

t::n hii,>"W. t;ııJıd,qqıa&ma kaııır· 
gaları ara.<ımdayı~ Doğuda, Liby&. 
da, uzak §&Ikt:ı, Çin smırlan için. 
de, 1M18ifikt:e bn gövdeyi götüriı. 

( Ba.,.~cıfı 1 mci sayfada) 
Bu kanun nüfusun yüzde yetmi~ 

dokuzu ktylerde y:ı.o;;ıynn fakat bu 
'ii!usun oncak yllzde on ~ini o
ilutabilen bir memleketin Uratle 
'-ııaıuna., slimtlc olmma ılnvssmı 
!ıauedecokUr. enelerilenberi pro
ltsi bazırlsnan "koyu <fn.-uhll8ıı, işi 
t.~-anonl.ı. hfüi~etlni hulmaktn-

llu .kaı1nn on scnc> onra bütün 
lraylerde ü:nmiU[."1 lioJcUnclen kau. 
Acah ve on yıl sonra ümmiliğin 
'te.ruıe kanı tıf,'llJI göreceğiz. Hu 
ltanıe, seraba benze~ en emin bir 
~ikattJr. Biz onun ~e11:e~leştl-
1>1111 göreoeğtz. Yo.rnttı~ı hıwatm 

~rmı eyredeeeğiz. 
.. )femı~-etin mruımrnsr, teocf. 
'" art.lan, dünyaya bakı \'aZI. 
l'eleri dci,-f~ek, ufuklar genişle. 
1ece.ı., tahammül edilmez, maool'i 
~ lstep olan larbr iyili~e 'e gü. 
"e}llğc blmz dnh!ı yııldas cak, rilz. 
~rlar mllsmkbeI, mesut~ golgeli 
·~::leseıyc. zclm)a, tabiata. kıy. 
~! veren bir yasa), m .,esini dağ. 
-Oan clağbm naklcrleccl•. 

İsi hıuıgi balamdruı giYz onUne 
~anız; o.lmr yaptıf?mız işin, 
~llttuğumuz lO!un giizelliğine, lyl-
ilne. üstunlUğline inanmaktan 
~ka ne yapabilirsiniz? Şüphe et
lıaC<Jen, hiç bir l)eytan iğ"asmn ka
~dan lılLk oldul,"1lnn inanahilc . 
~thnız tok davn budur. 

~ .. milli müdafaa bakı· 
"1.ıııclan mı tetkik etmek i tJ) orsu
~? Ummillklc mücadele ed1:n, 
'-biat -ı·e m:ıkine hnkkm<lıı fikir 
ı.._ibl olan genı; kö) m 'at.nndaşn 
"-owr, makine '\e tayyare gibi ha. 
111culicJe, Jmmısknnşık 5ronetlerl 
~de bir pan gibi lruUımı1ığuu 
-s&\'\'Ur ediniz. Artılı millet mu. 

~asından, en bü)iik cesnretle 
~debilirsinlz. Uflnı g.enlşlcnıiş, 
'"'Prağmm \'erimini a.rbrmış, t.op. 
l'ainıa hakim, tabiatın efendisi ol
~ bir insan için 'ııtnn mü.da.. 

~ ,:sı ne kadnr ehemiyetli bir me\·
• tir. t ter eniz köye mane' i eep
ttlen bakmız. Bileği modeni la
~le 1 leyen ht anın nıhu yent 
~eUerle sağlam, \i<ıtün bir hüVI. 
~t bz:wıro rtrr. 

t l7 eni Türk vnt:ındnsı millet için 
~j olm:ıyı, ml1ı<'t hnyntmdıı kay. 
~m zevkini hem bir fikir, 
~ lılr :iına.n olarnk (iğretecc-kttr. 
ı~'uhu böylece nğlnmlanmış O· 

~insan blr batar~adnn daha kuv. 
~~tlidir. Ç"ünkü ~e ynpbl:;"lllı bi. 
~. ölümü bilerek göze nlan in. 
~ suur uz bir dihıyo.dau daha 
""!ilamdır. 
Gcnltı topraklar U time yayılmı<ı 

:!-rıh Türk vnt.nnının en büvlık :O -
~ 1'oylerden mUrckkept r. Bu köy 
~tin pek szı dünyn piynsalıırıııa 
lll hns,cı bir haldedir. ı•ck Ql)k kı • 
t t, kendi iptid:ıi lıaynhnm 1.anı. 
~lLeri üst.tine Jrunılmu<ı muztarip 
~ me,·cudiyetUr. Bu lw~ kendi 
>'\ dine ldfayet etme!. itin ihU
ı..._çla.nnda.n sıyrılmn.ktn \e bir 
i;"116" \ e bir hn'lmda:ı mnhrum bu-
llınakt dır. 

~ ile "otarşlk,, kö~·ler coğrofyanm, 
~ liltUrUn, gadrine ul,rnıdıklnn için 
~atlan bir dram kimle geçmek. 
l)j lr. P.anlnnn hayntı için J.-ıı.nun 
\ t ışık, bir :rehber, bir kurt.arıcı 
aııresbıi görecektJr. 

Rir kısmı köyler \llrdır ki "\'a.. t ota112ik., bir hnl<lodlr. Bu l•or· 
fcinde yeni ile eski, anane ile 

ti ~llllik mürodcle ihnlindf>dlr. Bun. 
at· · d bu ı ~· ırın a :.anun bir yardımcı, 
t ll' kurtnncı ve ruhlannı tese\, iıs. 
tt.n knrhı.rnc:ık bir un ur o• \C'at,. 
~t. 1\öyü oldnl,'tl yerden vül. el, 
~t irtifa ı;:ı'lmrnc:ık Mrtl anin ta. 
'kkukn süphrslz kemli ı.rn rnc 

~nynca!rtn. o, anc:ıl• bir r_lıclin 
1' çnlL5J11anm <' eri olnmk ger. 

CeJıJe~ktir. J< Ö:)'ii mücln fan 
'lekctin iktısnı!i ktı\"\ et 1 nıe 
~eni e\1ye 1 ha'kmımd:m lt"l'lmı 
._, tacnı1 olan bu t~cbbiis nn :ıl. rl 
"itliği ile, ümmhiklc mücnctc'n i in 
11~1an bir seferberlikle miiıııl • 
cılabitir. 
I İHzim köy esırlardır j(,j SC\ hcl;. 
.. lllcl.-tedlr: 
\"nğmur getl~ek bulut' 
'Ve okul! 
bunmra ka\"DŞrn.'l.'k için onun yaıı 

~'Yncnğı hfç bir fedn.kfırlıl< ~·ok
fJ~r. Köy bunu !ıe>\'kibbfü;;Jeo hisc;r. 
':t'or. 

Scidri Ertem 

Altın fiyatı 
l>tın bir aıtmın fiyatı 83,5 llra. kUI. 
~ altmm bir gıram fiyatı ıse 452 
~t~ 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl d.a bayMm j pııacak mer:ıslmden ba§ka aynca 'Mo etmek üzere DalDıt encUmendc tetkilt 
şehrimizde zengin bir p!""-~ramla kut. 1 dada de.Diz sporlan mllsnbaka1an da lerde bulunulduğunu ya%111lfttk. Sey. 
!anacaktır. P.rogramın esıuılarını tE'.B· ı terUp <ıdllecck ve halkın deniz bay • rllse!er işlerlyte meııgul o1an EmııJ • 
bft etmE>k tızero dOn belediyede vali ramma daha gaılş ölçüde fşUraktnl yet altmct şubo dlrekUlrU dUn, taksi. 
ve belediye re.isi Doktor LOttl Kırda.. temin için gece deıılz. eğlenceltn ya. Jcrin durumu &tratında baz.ırlaml§ ol 
rm Bqkanlığı altında bir komls,Y"OA ı pıla<ıaktır. cfimeDde 

)Of. " 

Bahar büeamu için taeaıtanan 
günlerdeyiz. Düuyanm her tel'afı 
yonanlağla.rla çevrilmiş gibidir. 

Tablo bu iken, yine tJUradan bu
radan hiç umulmu mflar ~doyor. 

toplanmıştır. auğu r~ru en okuyarak f. 
zahat vermiştir. Bazı memleketlerde hayal made

niadf'.n banş bıaberieri dökülül'Or. 
c;el'!:i bu haberlerin .;oğuade Mr 
damla akıl yoktv. UmalmM bir 
takım müjdelerle ortalığı SU'lllj'Or. 

lar. Ama, her nedcme, yine ban . 
larda ho'6 ~iden bir ~1 var. 
Galiba, btttttn dtin.ya •n.şt.lııa QMR 

flı. "l"ıldınm .. ~lfl _..yan 

Gümrük ve tnhiıarlar 
Vekili şehrimize geldi 
Gümrük ve İnhisarlar vekut Rait 

Karadeniz dün !jehrlm!r.c gelmi§tir. 
\"ekil, bıı· muharrirlmizc, §ehrlmi%de 
bir hafla kadar kalarak tPtklklorde 
bulunacağını, tetldkler!nln netice.sini 
matbuatn yapacağı beyanatla hildire. 
oeğini söylemi§tır. 

Naftalin fiyatları tetkik 
ediliyor 

Böıge iaşe mUdürlllgü, naftAUn fi. 
yatlarını tetkik ettirmektedir. Nafta. 
Un bol olduğu halde gizil aatl§larda 
kilosunun 2 liraya ltadar satıldı~ ıı.n· 

laşılmıştır. 

---o----
y oğurçular zam 

istiyorlar 
Yoğurt 11.ınılleri. tıcaret vektlletin. 

den yoğurt flyatıanna zam ıateml§ler 
dir. Son konan fiyatlar şudur: Yağlı' 
birinci nevi kil08U 50, Az yağlı 35 ku 
rı.Lf. Yoğurtc;utar bu tlyatlarm &A
tlrilmesinl Lııtemektedirlcr. Bu fatek, 
bölge lıı.şe mUdUrlllğUne haval edil. 
ml§tir. 

Pamuklu mensucat 
kuponu dağıtmak için .. 

'Muhtelif sebeplerle mensucat ku
ponu alamayanlara bir koıayltk temin 
etmek üzere BOmeı'bank ,-erli mallar 
pazarlan mQe.meaeJer mtldllrlOğO, na. 
hiyelcrde dabıı1 memurluklar ibdo..ıı 

e~. ~· bugUııdm ttiba. 
ren çaııpata bqlayae&ktır. 

lllcokullarda imtilianlar 
İlkokullamı. tmttbianlan yarın ta. 

mamlanacakt.ır. Haziran deV1'Ulfnde 

imtihanlara ııeklz bin talebe l§t1nL1ıt 

ctm.l§ti.r. İkmal imUhanlan aym 26 
smda yapılacaktır. Ya.rmdan itibaren 
ilkokul scrgtlert açılacaktır. 

Yapağı talimatnamesi 
İktisat vekA.Jetı btr bölge yapağı 

talimatnamesi bazırlamaktadır. Tali • 
ma.tname çıktıktan sonm satıolaro 

başlanacaktır. Bu aenen!n kırkmıma 
lstihsal mmtaktltarmda devam olun • 
maktadır. 

Pragda 41 Çek daha idama 
mahkiim oldu 

l,,ondr.A, 10 (A. A.) - Dün. 
Prag radyosu O Çekin idam c • 
dildiğini bildirm~ir. Böylelikle 
Heydrichc y:ı.pıla.n suikastten beri 
idam edilenlerin AAy1sı 275 c ba. 
hğ olmuştur. 

- Bandi, dedi, neyin var! Bir 
m!lddettenhn...ri pek meşgul, pek 
<!UgUnceli görünüyorsun.. Yoksa 
dniredeki işin mJ iyi değil .. ? 
• - Hayır nnne o h~ust:a hiç rne 
l'9k etme .. 

- Yoksıı bir kadm meselesi mi .. 
Oiye $arlot sordu .. Kelcmen kar 

d,şine b3.k.arak: 
1 • 

-. Hayır hayır kadm me9Clesı 
trğil .. diye cevnp verdi. Kacim 
xeseleei değil, dalın mühim. büyük 
hir iknmıiye meo...ıelesl. Büyük İk· 
Nlmiye ••• 

1 h tiyar nnnesi içini çekti : 
- Oh büyfık Allah mı! sen ta. -

m:ımen aklını kaçırmı.r;sm Andre .. 
rledi. 

Cevap verroodl, çllnkU eysı 17 
nci ~OnU olduğunu bir Uç glin 
sonra m~tat s.r.kadaş toplantıs: 
,·rpılacağını ve 90Dl'3 me.yrs niha-

eti ve haziran ipUdast geleceğini 
ı şünmli§tli .. 
Oh. şl>ylo yeşil bir çayırda gü. 

neşe doğru yatmak ve o mesut gü
nU beklemek ne güzel olurdu.. 

:xnı 
Haziranın UçUncü gilntl Kele

men Parist~ SJJ8ğlıdeki telgrafı 
aldı: 

"5 hazir!m g~esi şark ebpresi 
:le geliyoruz .• Odalarm tutulmnsı. 
m rica ederiz... Kadar •. ,, 

DördUncU günü sabahı vazıyeti 
haber alan .. Kafadarlar., o gece 
bir kaç daldka. konuşnaık Uzere 
tClplanm1Şla.rd:ı. Zatoni, KeJcmenin 
te-sirile milaf"ııitrl yanln bir tek 
kitADln ~ ~ llV:vıel " 

Parti genel sekreterinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bu1UJ1an parti G'enel sek 
reteri Memdub Şevket Escndal. tet
kiklerine devam etmektedir. Bugün 
saat onbeştıe partide viltı.yct kaza 
idare beycti başkanlıuiyle bfr toplan_ 
tı yaparak partl çall§lilalan etratmda 
görilfecekUr • 

İa§e bölgeleri 
hazırlandı 

t~ belgeleri, bölge i8§e müdürttl.. 
~üne teslim edilmiştir. Belgeler, hal. 
km Jaşeslne yarayan maddelerin da. 
ğrtma ofisi te§ki1At:ındtu1 almmıwru 

temin edecek ve karne vnzlfe.sinl gö. 
recekUr. Bu hususta dn.ğltılmam ka.. 
rart&ştırılan beynnnamelerln tcvzllne 
bqlannu§tır. 

Karacasu' da güzel bir 
müsamere 

Ka~. (V&kıt) - Kaymakam 
Hikmet Akmanm refika&I Bayan Ni. 
gar Akmanm riyasetinde yenı tqe.k. 
lı.Ul ede.ıı yardım sevenler cemlyeU, 
yalmz kadınlara mahsus olmak Uu:re 
bir :müsamere tort.tp etmiş ve orijinal 
ve faydalı bir mevzu temsil cdllmlşUr. 
Mevzu, ilk 1ğneal%. devirden, yani iğ
nenin :icadından evvelki tarihlerden 
itibaren zamam.nuza kadar geçen a.. 
.nar içinde kadmlarm giyinme seyir 
ve teUmOJUn1) gösterir mUcesseın 

tabtolan rnuhtevt idi. Bu meyanda 
Çin medeniyetinin ba§langıç, yUkııeU§, 
aık&mill ve gerileme sathalan yine 
tablolarla. fZah olunmtı§tur. 

)ı[Ulameredo mUcesscm tablolan 
K&raca.."'11 kızlan temsil ediyorlardı. 

Bayan NJ«&?' ~Jıimanm OOk takdir gü 
ren bu mUsamercsl yeni bir mtlaame. 
renin daha hazırlığına vesikı olmak. 
tadrr. 

Buldan halkevinin 
faaliyeti 

Erıcilme:n bu ~ın Uaerinde tetStlk 
lerlne deY&m ederek yakmda taladlc. 
rin nerelere iŞlı~. bu ifleme bl'!'. 
zmrn §ekillarhıf teısblt ve UA.n eclett.k. 
tir. 
Diğer tarattan öğrendiğtmhle göre 

vl!Ayet kazalıı.nnda Çallf&n bazı tak
silerin ıtehre geıerek hwıwıt otomobil 
§eklinde kullanıldığı anl&§ılml§. bun. 
Jar ·hakkında yıeni kıımrlıı.r 11lmmtu1r. 
na lDzum gönnmt4ftUr. 

HAlen tşlemekt.e olan talt81.ler:ln tOO. 
~ zil de malzeme noksanıığt dolayı. 
siyle garaja çekilmiştir. Bunlarm ek. 
sik mtılzeme~ teminine ~tr.,tla. 
calrtır. 

----<>-----

Rakı zehirli miydi? 
Maltepede iki arkadaı itret 

masumda öldü 
Evvelki gUn &Krtaı K&ıtepeainde 

garip btr zehirlenme 't'&kaaı oımuo. 

eğlenmek tçI.n :rakı muaın bafma o.. 
turan iki arkada§ ölmtl§tUr: 

Mattepede ÇVIJllleydanmda meyba 
necilik yapan Seter. aynı caddede ar
kad&§ı ta\"Ukçu TeTftği dükk6ııma 

çağıruıı§, blrlikte TeTfi#in getirdiği 

bir §ite rakıyı :tçmete bft§ıaDU§lar<lır. 
Faka.t birkaç kadeh içip blr mikta.r 
da meu yedikten sonra ııer lk1 ar • 
ka<Saa, oturduklan yerden yere yu • 
varJamnı.şlardır. 

lkl arkadaf mütbif eancılar içeıilıhı 
de km'ana laTraDa. bağtnnağa bqla. 
ml§lardrr. Nümune hutınleelnoe :nı • 
dınlırken de ö'bnllfJerdtr. 

Vakaya Oııktıd&r, mOc!deıhımaındar 
luet, bizzat elkoymuş. Ka1"tal h&ki. 
ml Naci, Jandarm& konnıt&tıı Faik 
Uğur ve hllidllnet d~ Ali Rız.a 
tarafmdan yerinde )'&Pdıan ke§U -· 
nunda Scler Ue Tevfitfn uhtrlenerek 
öııit.ı itleri tenblt edllmi§tlr. 

JllD JnaneUI Bıtimal n.lcda zehir 
buluımıamdu' kl, rakıyı da, Tevtığe 

bir mtıddettenbert arası açık bulunan 
berber Alinin hediye olarak gfinder • 
diti aııl&§ılmı§tır. Berber Ali nezaret 
aıtma alrnmıo, tahkikata bqlanmıı. 
br. 

ve gitt1kçıe ağırla.,araJt, !OOftanda 
kötüriimleşen harp, berke§t.e vı 
bir şiipbfJ ayandımuş balaaayer. 
Stefani ajan.-.ı, dün İtalyanın ftlfl_n. 
t ü nmha.rebe yılma girdiğlai llÖf
f erken, ne kadar istebjz '5onu~
yonlu !.. ''Daha knV\·etJlyjr.! dı". . " yor; fakat bunun hiç bir v~lkası-
nı ortaya koymak liizumunu dın·
muyordu. Bu barpt.e İtalyan m'"e. 
rj, anla.c;rlan böttin delifterin u._. 
tünde bir ~e~.ektJr. 

t!JVeÇle t~lefon konll1'ft'alan ke
~ihniş. Bu tttrtu ~~terin ~ 

Tramvaydan ve ağaç· 
tan düşen çocuklar 

K112gUDcukta Tomruk aokaimd& 
7 numarada o.:aıı ~ sıkt..ıtı erik 

at&cmdan dÜflDU.. aol ayatı tanldI. 
ğmd&n hutabaneye lıaldmılmıştır. 

··~ Eftnltöyünde h.&t :boyunda 15 llU. 

maralı evde otul"aD 10 ;yqlannda Re. 
tlK, vatman Y &ltubun. idarcıCndeki 

"tnmvay arabeslm aadmJ§. ayalı lta. 
yarak dflflDOltOr. Vtıcudnntln muhte. 
llt yeriDden yaralanan çocuk b1111tıh6 
Deye~. •: 

Beyoğlu HalkeYinin 
"sanat ayı" 

Beyofhı~: 

Halkevimiztn tertip ettitl ..aeıt a
ymm ikinci ha.ftuI programı: 

115 Huiran H% puarteal gGati -.. 
at 18 de, BeyoğlUDda ı.tikW cadıle • 
Binde Nuruziya· 80kağmda parti bin&. 

.mıdakl aalo:ıumuzd&: 

l - Prot. Ahmet Ham.dl Tanpmar 
taratmdan "l!ll?lat., m~ kon -
feraruı, 

2 - •"Peyizaj., sergiahıl açı:§. 
Evvelce davetname gönderdlğlmiz 

zevaUa, arzu edenlerin tepitle:rini rl. 
ca ederiz. 

Boldan (Vakıt muhabirinden) 
- Kazamız hatkev:l tıemsil şubcsl 
tarafından 30 mayısta. Bay Vedat 
!'\edim. Töri.ln "Kör., piyesi oyna
nmıştır. 

Tem.<ru Q<olµ hemen, hemen her 
e.y yeni bir ()Ser çıkarmaktadır. 

Bir ahlaksız üç seneye Belediyece ihale edilen 
mahkôm oldu yollar 

Yakmda oynanacak eserler nra. 
smd.a ''İmmlmm insa.nlan", ''C'.öm 
düğtlm o el.han,. ve ·~eapıa.n oğlu., 
vardır. 

Bir müddet evvel oduncu Sa
dullahın beş yaşındaki torunu_ 
nun ırzına. geQmek isterken ya
ka.Janan Halit'in ikinci ağır ce. 

* •"' zıı mahkemesinde devam eden 
Bulda.nda. dokumacılık günden muhakemesi bugün eona emı.iş 

güne çoğalmaJktadır. Halkın hemen Halit, üç sene hapse, Uç sene 
~18!- ~ll'lda iştigal et-. amme haklarından ma•.rumıse
mextedir. Bu yüzden kasn.'bo.nm te, 38 lira mahkeme masrafı 
ma:li vaziyeti çok iyidir. öderneğe malıktmı edilmiştir. 

Galatasaraydakl eakl karakolun ,11. 

kılması,, Bebek _ ı.tinyıe yolunun i
kinci kımıı, Edlrnekapı • YedUrule 
yolu, Kartal • Pendik yohın~ infaatı 
De Topkapı • Maltepe _ Halkalı, SllAh 
tarağa _ Kemerburgaz. Uak1ldar • Şi 
ie :rollarmm eaıuılı surette tamiratı, 
38 yolun katran kaplanma.ııı JUn da. 
im! encümen tarafından taliplere iha. 
le ed!lml§Ur. 

şUnüyor, fakat bu gurur yerini 
çabucak içler'indeki gizli dilenci· 
ve terkediyordu 

Trenin gelmesine yirmi dakika 
kala hepsi toplanımış, hazır bu-

Yazan: F ranauva KörmenJi Çeviren: Mcaoller Acar lunuyorlardı. Bu bey:oelmil<'l 
tren koca Peşte istasyonunda an. 

-90- cak yarım saat duracak ve hiç 
f;Üphesiz bu pahalı katardan an.. 

<l~n hazrrla.mnış olan otele get:ir
mcslni teltlif etti, bu şdk.ilde mi· 
s~firleri ürkütmemiş olacaklannı 
~ bu ~tlnyremm da Kelcmcn 
olması doğru bulunacağmı ilave 
etti. Buna mukabil eokseriyet Si
monun fikrine iştirak ediyordu. 
Simon istikbalin resmi mahiyette 
C\lamıyacağuu kim isterse gidc:bf
l"Ceğini söylüyordu. 

Kelemen güçlükle yutkundu, son 
~ renk vemıeden: 

-"Tnbii. dedi. Hepimizin bir
d~n ~ılaması en tabii şekildir. 

N"ıhayet kim ist~rse gece ynnsı 
gdecek trcnl beklemek ve misa • 
f1 rlcri ka.rşılama'k üzere saat on 
himen sonra kahveye gelmelerine 
v~ birlikte istasyona gidilmesine 
kl\rar verildi. 

xıv 
Saat on bire do~ tabii bUtun 

knfadarlar mutat mMalan etra
fıAda toplanm1151a.rdı. Rona çizgili 
#ıtolon ve siyah ceketle gelmiş. 
ti. Arkadaşlarmdıın birinin m~
tehzi nazarlarilc ka.rşılaşmca ti
yatrodan çııktığnu söyliyerek va
ziyeti tevile kalktı. 

Ka.fadarlan birbirine bağla.yan • 
lar san1ri o gece ~ kop "' 

~ gibi pek az konuştular.. bu cak bir Jki yolcu ine~kti Bu 
baglar hepsini yaka!ıyan içine münasebetle gar hemen hemen 
ala.~ bir örümcek ağından başka. tenha idi. Bütün kafa.darlar do· 
birşey değildi amma, biraz fazla laşıyorlar, pek az konuşuyorlar, 
2a.yıftı. Port Eliza.betten gelen hallerini heyecanlarını birbirle -
bir mektup ve Pa.risten gele!\ bir rinden saklama~ çn.lışıyorla.rdı. 
telgraf a.ratanndaki bütün bağ·· Fa.kat hakiki ruhi halleri sigara
lan k~armıştı. Bunu ciddiye al. tarından belli oluyordu. Kimisi 
mış olacak ki hadiselere karşı sigarasının dumanını asabiyetle 
tedbirli bulunmak 18..zımdı Fa.kat savuruyor, kimisi d~ sigarasını 
11~ olabilirdi ki? Milyoner" Kadar dudaiının kenarına takmış, dal. 
biraz ~akit geçirmek için Peşte gın düşünüvordn • Kiminin de 
ve gelıyordu ~e gönlünü eğlen· sigarası perma~ı arasında titri· 
dinlikten sonra tekrar gidecekti vordÜ. 
Hemen heosinin gayesi altın to-· Birden büyük bir heyecan bep
zu ile kaplı olan bu adama. hir, sini avnı zamanda sn.rstı .. ilerid'! 
olm3'Sa biraz sürünmek, ondan g-ann giriş noktasından iki ışıklı 
biraz bir şeyler kopannağa mu- f>"ÖZ göriinmüştü lokomotif ve 
vaffak olabilmekti. Fakat mu. sonra va.,.,<"Onlar (!Ör\lndiL Şark 
va.ffa:k olabilecekler miydi? za ekspre$f bir kronometre do~ru
vallıklarını tamamen anladıkla.. luğu ile tamam dakikasında ırarn 
rı şu sırada hallerini belli etme- ~a.rma girdi. 
mek, zaaflarını göstermemek L Gözler büyük bir dikkatle YR. 
<:in konuşmuyoria.rdı Bazan gu· vaş yavaş ilerliven vagonların 
rurları hfıkim olacak vaziyete gi· nencerelerini dolaştı. Pencereıe· 
riyor, her biri: "Ben ki genç ve ı·in hemen hepsi karanlıktı .. ni
kabiliyetliyim nasıl oluyor da şu hayet Kadar BUkreş vagonunun 
Kadardan, senelerce nenguen di- merdiveninde duran Kadarı ilk 
ve eğlendiğimiz Kadardan bir olarak tamdı. Ve kolunu uzata
şeyter bek~Jrim .. ,, •da., rak: ,,,.._ ..,) 

mda!d fırtınbn hep biliriz. t1eri. 
ye atılaaal• ordularnı önünde böy. 
le 8Uküt bulutlan yürür. "Sh-as
töpol", "Lonin~t,, bölgelerinde 
ı,n,·ga· lnzı'5tı. 

"Kerç,, boğ:n.zınm geçil<liğini bil. 
di;ren haberler dola,Şıyor. Alman 
fopraklarul1'., yaJmula on binlik u. 
ı:ttk ordularmm -.aldıraC'ağmı res. 
mi ağızlar söylemektedir. 
.nuuın bu knu, ate-. ,.e ötüm ka

ı.ır~ası ~lne bir de ban.~ sözü, sulh 
müjdesi ka.nşmı,. bulunuyor. Ama, 
bunt\ ka.nşbra.nbrm kıfalıın da 
ııek ka.nşık. Çıinkü Almanya ile 
Rusys ILl'llSID<la bir bene; lehJmi 
t uttunna.ğa ~şıyor. 

Almanya ile Rac;ya iki J'll Öllee 
banş tntk!l1i1e değil, Htlfaık ok
llljeaHe birbirine kaynat.ıbrupı. 
Fakat çok g~ed<'n birlik bağllll'I 
"optu 'e ild millet, blrblıiedala 
Jı,ntlıa.klanna • atıldılar. Bir ... 
Baltık Juyılarmda., öteki Kamle
nizde u~uz but'Al.-s17 btr cephe-, ili 
harafm cena.zelerile doldu. B~ 
ynıdan sonra, bütün kıs çarplJmlF 

lar ke llntt!ıll Rejimlerden millet
lerin ylireWerine kılıç gibi dal• 
btr kadar keskin bir hın~ S<mra.. 
bdflemnez umulmaz: hsn,a pek 
dr akıl erdirilemez. Hem bun• 
~ynsi n:.sıl b1r c;e.bebi ota:blUr ki?. 

&ns sözU, saM<:e bir özl~'flll 
ifade erler. j~ o kadar •• 

Hakkı Süha Gezg~ 

SPOR 
İstanbul tenis 

birincilikleri 
Temll A~fuıdaıı: 
htanbul Bölgesi Tenis blrinclllk ml1 

.aabakalan lS Haziranda başlııyae&k 

ve %1 Haziranda nihayet bulacaktır. 

l411aabıı.knlara girmek isteyen heves. 
kArt&rm 11 Hazirana kadar J imleri.. 
Dl her gün sa.at 18 e kadar Dtığcılık 

kulllbQnc kayıt ettirmeleri rica olu.. 
1UP'. 

Beşikta!lı merhum 
Şeref günü 

~ Genç.ilk Kul&lııö Be!lkenb. 
~: 

KulDbllmüzUn yUkaelmesizıde m bU 
,.mc Amil olan ııevg111 arkada,fmm 
mertıum Şere:f'ln ölQmUnUn 9 ncu l'lt 
d&ıllmll ınilnasebetiyte ıs Haztra.n 
eumari.esi gtlnU saat H,30 da Şeref 
stadyomu kllJ'§L!mda Yahya efendi 
kabristanmda mezan başmda.ki ihti.. 
tale oou sevenlerin ve Azammın ifti.. 
rak etmelerini saygı ne rlcıı. ederim. 

Awann ıısıı.t 14 de Şeref stadnıda 
toplapma\ıln rica olunur. 

Bulgaristandan kömür 
getirildi 

BuJgaristandan mangal k~m1ıril gıe 

tlrmek Uzere giden be§ motörden iki· 
•i dD.n gelmiş ve Bulgaristandan 200 
ton k1'mltr gcUrmlştlr. 

lılahrukal onaı Atemdağt, Çıataw, 

Sillvrlde yen! odun maktalan bulmıtf 
tur. Bu mak:.alarda yakında faaliyete 
geçilecektir. 

Bir eroin dül'künü 
yakalan .. dı 

Sabıkalı ~rolnmanlardan .tbrabtm 
Fatihte gayri tabii vaziyette doll.§1!'
ken yakalanml§, üzeri arandrğt m_ 

man 20 gn-am eroin bulunarak, adH
yeye verilmlftir. 

1 25 yıl evvelki Yakıt 1 

11 Haziran 917 

Nevyork lnlalle 
Alman 

tabtelbabirlerı 
Amerlkaıılar Nevyork L1mam ö. 

nünde Jcrayı faaliyet eden Alman 
ta.htelbahirlcrinin adedini beş kadar 
tahmin etmektedirler. 

~ 
Pe,,embe OUMA 

il Hıu:lran ıı Ha7.lrıın 

> 
~ 
er (. e\"'\ t•I: 27 C. C\"'\"el: 28 .._ 

Hızır: Si Hızır: SS 

Vatcltler • e..an l':z.an\ \ 1'Nll' t';nsoı 

onııeoın 
4,27 8.·n 4.4!'7 8.4'7 

cloJtl,o 
Öğle J2.18 4.S'i iZ.IS 4.18 

1klnd! 16.14 8.8-1 16.14 8.84 
Akp.n1 19.40 ıı.oo 19.41 1%.00 

Yıdıel tı.4% !.M !UI t.t! 
ııma1ı s.n 1.61 2.ıt t.IO 
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Suikast muhakemesinin dünkü celseleri 
~n~ııra, ıo (Valut muhabirin. löylüyor, Halbuıki Süleyman tUrk 

den) - SuiıkMt :rıuıznunlarm.:ın mu çeden başka, bir dil bilmiyor. Ben 
Jıakemeler~e dün sabah saa.t 9,40 ise rusça, türkçe ve biraz fran -
da devam olundu. sızca bilirim. Şu. halde Süley -

Evvela Kornilof, türkc;e ol.a.rak ma.nla anl~bileceğimiz tek li • 
haZlrJadığı müdafoan~esini oku. san ve müşterek li.san türkçedir. 
mağa ba." lad:. Yalnız hakikati ifa• Bu mesele hak.kında da dalla 
de cdec~ğ ni söyliyef'ek uydurma birçok tenakuzları ifade edebili • 
t4ddett ği, her gün bir defa da.ha j rim " dedi 
değişti,rildiğini gördüğü Abdur • K~railof ·bunu müteakip, ken
rahma.nm ve Süleymanın ifadele.. di ha.kltınd:ı ileri sürülen :iddiala
rine dayansırak kendilerinin maz• rı t:ürütmeğe devam etti ve şun " 
ll!r:: mevkii.ne !Sokulduğunu ıfade lan söyledi: 
e\.tikten son.,.--a d.!di ki: - ld~anamede Süleyman 5 

- Malı.kene safahatında benim Mart 942 saaıt 18 de benim hüvi.
Rus gibi hareket ett.iğ'm söylen- yeti.mi biJ.dirmiş olduğunu mlidde
di. Evet, ben bir Ru.s vatandaşr. iunnırni söylüyor. 
;>ım. Beni bes1iyf'Il, büyüten, bana Halbuki 3 Mart tarihinde zabrt 
yaşama. h::ı.k.lı:ı Vt>ren Sovyet mil • vanıkasmda ise Süleyman benim• 
!etinin bir vatandaşı olmakla if- le Abdürra:ıuna.nı kendi<tinin ta • 
tihar <!der~.,, ıuştırdığmı Md:rerek hüviyetimi 

Ma,rnun buııd:ı.n sonra geçen ve eşkfil.imi bu zabıt varıı.kasmda 
celSGde Abdilrra.hm:ı.run. avukatı ifade ediyor. l5 Mart mnt 18 e ka. 
~akir Ziy:ır.m söylediklerine işa • fütr beF..im ~kfilimi ve hüV'iyc1.itrri 
~ ederek• bilmedikler:ni. söyiiyen Abrlümıh• 
"- Bu mudafaa ~bdür.rahman m.an ve Sil eyman, 3 mart tarihli 

<Ve onun avukntınm k.!mler olduk- ifadelerindeyse !stanbulun kurlu. 
lannı biz~ gôs~rıni.' oluyor. Avu luş hayra.mı gün.ünde beraber bu. 
katın müds.has:nda AbdüıTahma- lunduğumuzu 9(;yliyerek hüviyeti• 
mn maswn olduğunu söyliyeceği mi anlatıyorlar. 
~~~de faşist pre-ru:.ip ' ımt;t V: 18.k. Bu bfrilXrin.i tutmıyan ifadeler 
tiğinl kullar.arak bize ve be.glı bu• iddi:ı ma.kam.1 için kuvvetli bir r 
lunduğumuz içt:mal prensiplere delil teşkil ediyo; e 
hüeı•m etti. Ş~ir Ziyan~ bugü - Kornilof söz eri~~ devam ede .. 
ne kaclı; hlçbtr dava takip etme.. nkSüleymsnm bir "fade$ind ken 
..rniş olmas1. Abdü~hm.anm para • rusmin ayak ayak ~üne a:tığmı 
arz olarak a.vuk:ıtlıgmı yıı.pm:ıs1 ve ve w a~ daim11 sa.llam:ı.k ~ 
bu sı.ra.da mütemadiyen ~rza "-t:~A- ı......lundug- ..-..ı.d· ~ 
h.. etm · .. . ~ f.-- 1..: '..ıı: .. l'\.AÇ ıvv. unu ....., • ıc ıgı 
u~um . em uzenn'\,l.e ~t1Ji..lrnf halde diğer ])Jr ifadesi:Dde ise gö• 

cdılecek b~~er noktad.Ir'.,. riişmelerlıı hepsi ayak üstü oldu. 
Kornllof, bunu m'lltealrip ınııhake _ ;r,_ ·--•-t birk d kik · .,. .._u, llCA<SA .a ve aç a a ı.. 

~enin de.va.mı sırasında. kendi aley_ cfııde görli§UldUt"tlrıU blldirdiğiıü, 
hine teveih. ~len iddialann teşrihini Süleyma.nm kend.MMm otunıl"ken 
y~ptı, mtiddeıumuınln!n delll olarak hiçbir Z&1IW1 görmed.iğhtl 9Ö ledi
soylemtş olduğu Mdiııeleri birer birer ğj halde kendi ·u tlarnun y ıl 
ele alarak bu hlldlııclerde glSrdtığU te- .-1 da 'a.ı:ı-..1:.. ~-" d nss . . -up ........,.;;,,...._..., ........ .., m an a.n. 
zatıan tebarüz ettı.rdi • l&tıJm• olduğunu, bu ittyatlıan • 

Bu arada Iddla makammın ,aJ)ft nm ancak bqkaları tal"".ıfmdaıı. 
!:dvart RomaruJkinin !116z1erlne tııaıı.- tf'6bit edil:rııek suretiyle ~
"ıl'nryarak SüleymanJa otau mttna.eebe_ D& anlablm:!f olmumm bir hald,. 
tini kendi kendine izah ederek iddta.. bt oldıığımu bildi2'di Sille 
da bulundutunu söyledi ve llA.ve etU: kendi.sinin bir ~ 

- Bir davada delil olursa, mildde... olduğu yolundaki id.dia.qnm da 
iumutXtl idd.lasmı yapar, ve mulltın .. yalaaı oldll,ğunu işaret ederek: 
!arm tecz.iyesini ister. Delil yoksa bir - G&nyorswıuz ya bay hA.ki:m
taklnı. hayaU h&.dfselerle iddia.da bu. ler, benim 118.Q.t olan parmağım 
Jıınamaz MUddeiw:aumt hl.taraf, ak11 bir _değil, :tJddi.r. Bu iki sakat pıu
ba§mda bir şahit olan Edvart ao.ua. magmı. «ık ln"4ktan bile olsa gi5. 
klııin §ahadetine bıa.m:ıuyor. Her defa riilmektedir, dedi. 
amda başka lCade veren yalana 91 .. Burada 10 dakilı:a celaqe nfh&;:vet 
leYQl8Jlm aözleıiııe f.n.aııı7or.,. ffri1d1.. 

Bundan sonr& KonıJlot SUle)Wl llıfDc.i celMd• lCOJ'!lilot Abdurrah. 
pollate verdlfi ifadelerdeki t.eu.u.n mamn itadeslndek.1 tezatıan ııaymap 
.lzaha ~ladı, ckdl ki: ba§ladt. Abdürrah.ınanm bir ifadesin.. 

•• - .SUieyman bJ.r ifadH!nde /llw. de keııc!!.slne htepanı t&ru§tırdığnır 
yet sefaretine gittigiıı1, i)lr ıııpr u.. aöyled!#f. halde bu tanışmanın nerede, 
duin(le gitmedifini. bir ~ ne vak:lt ve :ne mllna.sebetle vukubUL 
•efarette beni gör,dUfll.tıU bir diğer duğu hakkmda hiçbir ~ey söyleme • 
ifadesinde ise başka bir Sôvyet ene.. mi§ oldufunu anlataralt: 
muru gördUğUnU; gene bu ifadede - Ne sihirdir, ne keramet el ça • 
ey!Ul bidayetinde sefarete gitt!tlni bukluğu maritet:ın bu zabrtıarda blL 
.OyWyon iddia makamı fddiınam...tn has.ııa yer bulduğıınu B<Syledi ve §8-

ı!e bu görti~eııi:ı eylül sonıarmda oL hitlerin kendi hakkmaa aöyJediRt ~ 
duğunu bildiriyor. İ§te iddia makamı lerin maWyetine temu ederek: 
bu esaslara, bu bfrbirinl tutmryan, - Akll maHlliyetı tabibi adli ra.. 
MYal malısulll gö~e n bulu,ma.. ı>onmca teabit edilen Kf.rkorun 1k1 
kra dayanarak lddlasrnı: yapıyor. att- hatta ile altı aytık umanı tayinden 
leyma,rı ve Abdurra.hma:n k&rfIDJZd& Aciz, her torula.rı. suale "hatmmda de. 
7•1Jı.n mfittehim olarak durmu,.orlar fil, detteıtmcıe ,.az:ılıdrr,, yemtn eder 
•J!U zamanda iddia. maka.mm:m. bfsi mı.mı deyince ~ .. diye cevap 
jtharn etmesı !~ de yalancı p.hft 0 _ Teren .kendiııt idareden ve adını bildir 
Iarak bulunuyorlar. İddia.name be4. mııkten bile A.ciz olan bu zavaltr eo 
tan aşağı iyice tetkik edilecek olursa lık fhtfya.rm fladui iddia ınakam.ı ı~ 
görUltlr ki, iddia makamı bizi mah _ en ku"etU bir delil teııkll etmekte • 
k1lm Etmek için dalma. delU bulmak dir . ., 

keme safahatında hiç kimsenin kaml'd.an canin bulunduğunu ifade 1 na muhalif bulunduğunu daha son lsinde '1P'on Papene ve Fon Ri 
söyleıned1ğ1ni, kendllerinden ba.j ederek beııı.eti.ni :istedi. nı. ;vltpılan istievaplarm kanunsuz bentropa suikast yapılmak ist 
ka maznun mevkiinde bulunan . Kornilofun ô4 .sahifelik daktilo olduğun~ ~e il~ ~at atra.sm- n!ld~ğ-ini ~ildiroiği halde diğ 
Abdurralımanla Süleyman ve ile J.aztl:ııuş müdafaası burada da kendi !fn.des.ıne a.ı.t bazı kısnn- hır ifa.desınde kendisinn bu v· 
Pavloftan rica ederek: bitm.iş oldu. 1arm olduğu gibi ?Apta geçmemiş eyeti vuıkubulan lıadiseden isti 

_Beni ömerle beraber gören SffiA PAVLOFTA... olduğunu iddia ve isbata çalıştı ve nı.ç ~iğini ve bu 'lfadclerd 
varsa lutfen söylesin, onu bana Reis Sabri Yoldaş, Pavloftan ilaveten kendisine izafeten bazı tenakuzlarm tahkikat amirlt: 
kim, nerede, ne münasebetle ta.. mUdafaas.aıı ııastl yapacağım sor- b.areketı~.u~dure:ma.k suretile tarafından lüzumu kadar tetk 
nrştırmıştır. Bunlar hakkında ~u. P~vfof .. evvel&. rtl8Ça ?~YM8- ?..apta geçti.ğinı.ve bu zabrt v~ - ke tabi tutuhuadtğxnı bildir<' 
tek bir şey bilen bir kimse v~r~ ~nr soyle~. ~e~ reısı. heye- kalanının kend~ :ta~~da~ ımza.. 3. 16 ve 17 tariuli ifadeler .ar 
bunları hakikat namına şım<lı tın ~ bilmed:igı ı~ın geçen cel- lanm.am~ ol~ugu.nu soyledi. Bura- smdaki aykmh:klara temas e< 
olsun anlatsın. Bunu ne bilen, scde bu talebi.Din !'e1~edildiğin:ı d_a dc;el:se7le hır mtiddct fasıla. ve- rek: 
ne gören ne de işiden vardır. ı hatırlattı. Bwıun ÜZ1.:'11.ne Pa.vlof rıl ı. - Bu anlatılan §eylerin h"çl 

Korn.Uof bundan sonra. parçalanan b~ hususta ~.istidası • olduğunu StlLEYMAN NEDEN SUSU risi hakikati üade etmiyor 1 

1 adamm Ömer olduğu yolunda elde soyledı, bu Hı.ti&:ı.smm ıtm!Mız ve YORMUŞ\> münasebetle üksek alık 
kuvvetli deliller olmadığını söyledi ve pulsuz; olduğuna göN?, kendisinin • Yar:ıın saat oonre Oıkımmasma den bu m~Je . daJım keanl: 
.. öyle hUlA.sa etti: rueıça söylemek ıistediğinin ve ter- aevam olurtan müdaf:ı.-ına.rrı..ede ilk "'ekild +-hlc'k ~-· .a ~1 1 . 
" .. • · x.ı ..,, taJ:ık:•--t d ... ... e ı.;':'. ı eı..ıu=m.ı rıca eo ı _ Ehli htbre maktulUn so·•O ya. cuınesımn vereae6~ kftgıttan okun. ı..ıı..a smı~ a kanunun emret- r· r<;:...o~ı •• ki 

Ö m ......... •st...ı:ö-i . ·ı~ U! ı;n-· ha}A- k-..ı:....:_ :ı • ı.:m. uuıwUY<>r oynanın; şmda olduğunu söylüyor, ııs.ıbuld - ...,,,.u. .l "'"'"ö'nı ı tıVe ew.ı. ı """'• "~e verı.ı.nı:yen ve ._._ d · . . h' l 
R k ~-ıti~- 1 . ko t-L•-;:ı .. a.tm t 1. • . t' lD~nen ram JVl ar:r ar.man mer 23 yaşmdadır. e .... ..,. U<1}'a pu ve ı.mza Y- u.ı:'1',;ıı. • evs m~ ıcan et ıren hal • • i . . " 

2 - ;Ehilh1bre geriye kalan parça. ınamnı Pavlol& .söyleyerek cel8e.. lerın iaı:ııa.dnıa baş'andı. Bu arada ve artı:ıt{erd_ro!IerDmedi ıyı ~ 
dan bu adamın bıristiyıın olduğunu Ye ruhayet :verildi. tercümesıiıni istediği evraktan 00_ vemem.ış e tr • ., .. 
söytuyor, nalbuld, ömer musıumandır PAVLOFlJ.N İSTİDASI zrla.rınm va.'ttindP. kendisine veril- .~u:ıoan sonnı; S!l'Jc_v:n~m \• 
ve sllnnet olmuştur. Yarnn saat JKmra Pa.vlofun reise mediği iddia olun.nı:akta, bu 8 ebep- dıgı ıfa.delerdeki b~r:binnı tutm 

3 _ ParÇalanan adam kanundan rulsuz ve im?:SSız verdiği istidam t~n dolayı uğranılan mii§ıküH\t bil van kısnnları bahis mevzuu 
bir ameliyat geçirmiştir be.lbukl ö . pullu ve imzalı olarak reise ve- clırilmekte ve bundan müdafaa den P~ylo.f: . . 
merln aı·rabaları ve hala.ıır hlc;bir &.. r.iMi. Pavlo! istidasında her me- rıaded'ııde jddia makamından Şi,kA.. - Suley.ınan bir ifadeeınde 
mellyat g"eçirmedlğtni sı>ylUyor. deni memlekette müdafaa hakkı- ı Yet edilmekteydi. rner Ankaraya F-0t1 Pa1'eili t 

4 _ Otel katibi, ömerin altı nm maznuna verilmiş olduğunu ve Pavlof, yine ~za Usulü Muha iürmek için geldi, dediği hak 
kauçuklu ay.ı.kb.bı kullandığım Türk kanunlarmda da aynı h.':kkm kemeleri Kanununu zikrederek iiğer bir ifadesinde i:!e. Gme' 
wylüyor, halbul;,i evinde 14 gün ziy<le.sil~ n._azuna balıeedUd'ğini Süleyunanın neden mahkeme hu- ~~~~raya niçin geldi(';-~ni bil ... 
ka!d·ğmı söyllyen Süleyman. Öme ?apa.ca.gı mud:ıf8.3JJII1 tiirkçe bir zorunda tek kelime sövlemediği dı~nı ve ondan sorougu zaımı 
mı böyle bir ayakkabısı olmadı • kopyas:mm da malıkı-.me heyetine ni, sorulan suallere nicin ceva'n Talebe Yurduna girmek irin 
ğım bildiriyor. takdim edildiğine göre, m.Udma.a- vermediğini t.ekrar etti, Süleyma· 'raraya geldiğini öfu-emniş a}d 

5 - öm~rin ik.i kaş mrasında srru ~ ~nı.akta ısrer eıf:mek- nın bu sükOtunun muhakkak se ~nu söylüvor. Süleyman ve A 
bir ben bulund·ığu parçalardan te o~uguı:u b.ik!irmf"kteydi. bep!eri bulunduMınu. SüTevrna _ dürrahman. uydurduklan ibu İl 
anlaştlıyor. E'ıı.ibuki bazı şahitler Reı~ geçP.n cel~"de, rntidafaıtna. nm bilindiğ-i kadar il.iudala bir ielerle Türk pıolilııini ve Tı.irk A 
Omcrde böyle bir ben r,.Jnıadığmt m~in~ rusc;a_ okurımasmın rcd - adam olmadığnu, bazı kasıtlarla 1iyesini yanlış kararlar vemı~ 
söylüyor. Bu ifadeleri ve bu te.. dedi!miQ oı1duguınu tercüman va. ~ükutu tercih ettiğini bildirdi sevkediyorlar. Bu dava. b;it 
zatları daha 90ğalbna.k mümkün .. .sıta.sile P3.vlo.f~ ~ anlattı. Pavlof, bundan sonra kendisi- •eferruatiyle ayıdmlanmış değ-' 
dür. Pavl?f b~. ~ ~ü~çe ha.zır. nin hak ve adaletin tecellisi i~i ı- iir.,, 

Ölen adımı Ömerdir demek ~in la.tt.rgr ~ud.a.faa.namesmın arkada- bütün sanıimiyetle nasıl caJL.,c:tT MAHUT BA VUTJLAR 
bütün bu itira.zı mucip hallerin or ::;ı Kornilof tıara.fmdan okunma.smı: ~ı anlatımağa başladı Bu ar~- Bunu mütea'kip bahis mevz-
t.adan kalllonam Jaznndrr. Bu no~ r~t~ talep etti. . da, a.ıvukatm yersiz v~ manasız 'lla.n bavullarrn neden :poc..,taı 
taJar aydmlanmada.n ölen adam • a:: m~~-~hu yet:.ı~~e gör- sö?Jerine dahi cevap vermiş ol- Tstanbula ırönderilmevio de 
tnnerdir demek hiçbir m!n!\ jfa • mıye 04u.wı.<;öllL ~r urıu evra.- makla elinden gelen her gayreti ien, Abdürrahman ve Sülev:rn• 
de etmez.,, km ancak zabrt k!tıbl tara.f~n sarfettiğini tebarüz ettirdi Ve vasıtasiyle gönderildi.Tini ifil 

Vakit gecibniş olduğundan m9h okunulma.smm ınilmkün olacagmı. avukatın geqen celsede ,ki • - • eden Pavlof, Yoguslav F~ist 
keme heyeti, Komilofun müdaf~ Konı~o.f tara.fmda.n bu müdaffa,,. me yaptığı bücuıınJ d omdo unı~. rinin Türkiyeye elden sokul 

d tm rıameu'l:ll okunulmasmm kanunen. n.,..n...ı._ .. arı an ayı· 
asma evsm e esi için muha.ke.. mümktin ohm.ı.,....,.ağmı bildirdi - .....,v.ıuvr 1Gobe~ avukatına bazı eşyaları bulunduğunu, Ti 
~~ öğ'l eden saınra saat 14 e bı. Gelıeği dll.~rudil. · bu parlak (.) mudafaasından ki yede muayyen prova.~asy< 

~ · dolayı herhalde altın bir ,.,;.,.,." hareketini ı'dare ve tatbı'k ı·c Og"leJen •onrakı· c-'-e Pa.V'lotım y:ıptrğx bu talebin red- .. . ......_... 
eu a· ı··~- ıronderecektır Abdürralımanla Süleyman.m T 

Ö - ıne ve u.r~çe olarak verlltn mü. Pa ı f b d. k' J • • 
glıe<len .aoam aaat 14,20 de dafaana.m.enin ı!brt kA.tibi tal"a- .. v ~ un an sonra, inflakı ryeye ge diğını bu bavulla 

muhakemeye tekırar devam oluıı- fmdan okunulınasma kara ~ ~üteakip,_ par<!alanan adamın hiçbir zaman Moskovaya R"Ön< 
Ciu. ıiJdi r ve kim oldugu meselesi üzerinde rnmek Ü7.t>.re tstanbula n:elmeı 

Kornilof. Yenlden o.kuma.ğ"a beş- P~vlof a.yüt.a. müda.faasnu ıı.ıs- durdu. Patlayan cismin bomba &i ve bu husus ha.~nda s i. 
lııdığı müdaiaanaa:ııcsinde Fon ça yapmakta ısıra.r ediyordu. Bu olduğunu, ölen adamın Ömer o 1enen söilerin acemice ve bucht 
Papcne suikast ya.pıldığını iaba.t talebinin ilônd bir kararla telr- hip oliriadiğJ, sormasının sebebi: ca uydurulmuş bir yalan oldu 
e.den :kuvvetli d.eliller.in ortada. rar reddedildiğini görilnee, bu de- nin, eksperlerin vermiş olduğu iım.u bildirdi 
tnevcut olı:nadığ;ı:m, ne maznun.la- fa takdim edilen tümçe tercü- raporların muhteviyatına dayan- Muhakeme. ~ırasrnifa Sü'cvn 
rm ne de ~tlerin paıtlaJl8ıil boırn- m~l'ri.nin keaıdlsi taxıa.fmda:ıı tashih dığmı, kendisinin hiç bir ha.vat nın sefarethane ile temas ten 
ban:n Fon Paıpeıi öldü.n:ı:ıııe&t ~ edilmediğim ve bir çok yanlt.'jllar- esaslara da-yanarak iddialarda etmek idn neden bu yalanla 
.PM1am~ olduğumı eöylenıcdikleri- la dolu olduğunu söyle<li. Reis: bulunmadığım, sorduifu ve cevap lüzum hasıl olduıfunu sor 
.ili, )'aln.rz iddia makammm buJ:ıom - Sonra tadıih edilmJt bir nüs- lanın öğrenmek fatedii{i soruların maıhkeme reic;ine C::·.üJeymanm: 
banın Fon Papeni öldlimıelc ~ ha.yr bize Vel'ehi1minfa. Biz de onu hep eksper ra,porlarrndan alın- - Sefareth-.ne ile terrıac; e 
patlatıım.ış olduğunu .söylediğini aynen dosyaya koruz.,. dedi. mış olduğunu beyan etti. Hadi mek için bu yal:ınlaTI uvdurd-r 
~d.ia ~ durup durur~ ıoıs SAJ!FA.LIK MVDAFAANAME se hakkında bir rapor veren De11esi de bu adamtn bunun 
ooyle bitr iddiada bulımmasmm da Bunun iizerine Pavlof, tür~ orofesöri.in izahiyle iddia ma. bi dalıa bir<'cl\: yalanlar nvdı 
neye i3tin.at ettiğini en.lamadı~ mllda.faa.namenin okunulması srra- kamının ileri sürdüğ\i müta1ea: mağa müsait bir karakterde 
nı bildirdi. ~mda, tashihler.:.n Komifof tara. lar arasmdaıki mübayenetlere i- dıufonu bilrtirercl\: bütiin hunla 

. .Konıilof bundan f!lallm, hadise- fmdan yapılmasını rica etti ve şaret etti, şahitlerin kimisinin hazırJıy3ı0 baska ellerin mevc 
nuı vuku:unııiıenbeıi bu işle olana.la dalttiiografla yazılmış olan ıos sa- bom'banm Fon Papenin önünde, olduğunu iddia ederek: 
ke.smı, na.stl yakalandığım, uzun lıifel~ mtldafaanamen.in z.abit ka.. kimisinin de arkasında patlamış - Süleyman bir ifadesin 
u~clıya izaha bqJa.dı. Pomalerin tilbi Be.yaıı:ı MiJınevveT tara.tından olduğunu söylediğini, patlıvan komünizm nrensinlerini hi' io ; 
trenle kendisini namı ta!kip ett.i.k- okı.oıulmasma bcı.c:lendı cisim ile Fon Papen arasında.ki lamaktan ~ciz o!dııi!unu, Üskf 
lerini, Ka.yaetide meam.ı.rıe.rm. ken~ Saat 15,30 da ~<>~aya b8,'Jle.- mesafenin her sahit tarafmdar.. te iken sırf işsiz kalmamaı, it 
<lisini nasrl tev'kiıf ettiklerini, ya. nan bu müdafaaname kısa bir iki ::.yn ayrı bildirilımiş olduğunu ;_ bu cemivete ıtirdi<Yini ~·vıoa;. 
keiandığı smıda. tutulıım. zabrt va.. fuıstla ~gece saat 21 de sona er- zah ederek: , halde, diğer bir ifadesinde k· 

l:;ra!a.smm ortadan. yok olduğunu ve di. - Bütün bu esaslar gösteriror münist sempatizanı olduğunu ı 
hıre tan:iıın olunan zabrt vara· Bu uzun miidafaaııaınede Pavlof ki, infilak, bir suikıt..c;dr istihdaf diriyor . ., Diverek Sülcvnıanın 

kasının da kanuni hiç bir kıymeti h~ ve adaletten emin olduğunu etmemektedir'' dedi aı1cadaşı .&bdürr:ıhnunın Jrom 
olma.dıZrnı anlattı. l1k taJık=1--... ~ """yl"-e::kle ·· "'-· ı d Bo ""- • · • ~ ~~ ..... ev QU~ 80Zıa ı.m§ a ı. Kendi.si- ml.}(:l.yı taşrvan adamın bom nist olmadrklarrnı ve bazı cir 

arzu ve heveaiııdedlr. Bizim lehimize Komllo!, bundan f!IOnra Öjent A.bduı 
cılarak tek bAdise görUlmllyor. Ab _ lahm lfadeaınde aykın gördUgü nok.. 
dUrrabrnan ve Sllleymanın saçma ı.tıı... talan lzıı.ha be!llladı. Kendl evine lfl'· 
delerine hayaıt bulu,pnalara fatinaden len adam.m. Ömer değil, bir Sovyet 
teczlyemtz isteniyor., vatanda§ı olduğunu, bu adamın fotoğ 

-ra.sında ''iWz Jarpma.k,, gılıi işaret- nin evrruk mahzenlerinde çalışan bayz elinden bır:ı.km::ı.dığına ve vetleri ika için komünist mask 1
?111ek suret.ile vaki oıl<luğu kirli& bir ilim adamı oldı.:~u. bütun Papeuin üzerine atma<lr~ı RÖ- '5i takmd~Jdıırmı iddia etti 0 una!~ ~Jaşmanm. k:ıtiyen uydur- varbğiyıle bağlı bulunduğu Leni11 ren tahkikat Hmirleri tarafm<lı:ııı Tekrar nıücd~iurnumin:~ idı 

ma 
0 1'6'ınu, bu smıda. kendiaine prenaiplerinın ealısi terorleri me. bu hadisenin bir ım'ks.sdı lıeoef ~namesine tem.as eden Pavl 

tahkikat fu:ırlr,eri tarafından "Pav netti,ğini, bu gıl;;,i 8Uik.aı:ıt hareket- ittihaz e't;i~i volundakı' mu··t,, l" i d 
lof her şeyl itim! etmistir. Siz de im , "' c - " i ki: 

~omilof Süleyrnanrn ifade6ini ratmm madam Öjeniye gfüıterilmeyip 
bahıs mevzuu ederek Sü1eyı:x:ı.amn de öınertn fotofra,txnm gösterildiğini 
kendisini Ankarada gördüğü yo,.. anlamadığını, Türk ceza usulü muha 
!undaki sözlerinin ta.maman uy • kemeleri kanununa gl5re, iddia ına . 
durma olduğunu, ~ünkü iddia olu kammm nıaznuııun yalnız aleyhinde 
nan tarihte kendisinin Ankara.da olan deIU ve emareıert değil, lehinde 
bulunmadığını, bumın polis ra ~ ola.nlan da topıaınasmı Aıntr bulun. 
porlarjle isbn.tı mümkün olduğu.. duğtı halde, bu z:atm ,ahltıoıre neden 
nu söyledi ve: gösterilmedlğ!ni ve mU~deJumumlnln 

söy!eyl .. ,, d-t·ı..ıı;;i ............. ~ kendi.. Lı• ?1 Y!LJ)Mlanı. kew:licainin dahi alarda nastl olup da buhmdııkla· - Müddeiumumi benim h 
... ... .... '"'46 .................. uuylık mr nefret ve istikrahla bait bö' 1 d 

s_inin "Herkes kendı' 80··yıedı·gın-· _ tı- .d.,'- rma:, ve 'Ye üşünm~'lc icin ~eyi red ve inkar ettif!jmi, fak: 
gmı, ı 'u.ı:ı. makammnı Sofvo "e -"· d h' b' d ı·ı · o. Jd' B ,,~ • on.a a ıc ır e ı ve emarenin bu inkarın beni kurtaramP"""a<> 

"- Süleyman bazı evrakı Mar mütemadiyen bu hA.diaede kendi a 
sel berber ıafonunda bana verdi leyhlerlne olacak delilleri toplam.ata 
ğini söylüyor. Halbuki Abdur _ çaıııtıltınr beyan etti ve: 

durrahman mevzubnhs evrakrn - 58 yaşında olan Madam 
k~ndisinin gözü önünde bas.kr- Ojeni AbdullaJı, Omerin benim 
bır yerde verildiğini iddia edi _ evime ge!diği sırada, mçrdiven • 
vor den dil§tüiffinü ve perişan bir 
H~kikat şudur ki orta.da ne halde olduğunu, ômerı ;c;ı,r.,.ıdan 

bir C\Tak vardır, ne de bunların ben:m odama girerken valnız bir 
teslimi işi. E'1er iddia mukıı·mı defa gördüğünü söylüyor ve bun 
bu noktalan tetkik etc::cydi bizim dan dört ay sonra Omeri fotoğ. 
ı:;uı:suz. ~·d~ğumuz anlaşılırdı. rafından tnntyor. 
Halbukı ıdd 1a maka.mı böyle bir Bir insan bu sartlar altında 
şey .rapmad· ve bizi suçlu olara~ gördüğü bir adamı dört ay sonra 
go~terdi. Bu hadiselerle biziım hem de fotoğrafından na..sı ta· 
suçlu olclu~umuz nasıl ispat edi- nır? Bunu anlryamadım İnsan 
lir? Bizim by jPle alakamız olma. bir fotoğraf maldnesi niidir ki, 
dı~ını anlamak icin bir hukuk _ bunu derhal tesbit edebilsin? 
çu 0

1mafta lüzum yoktur. Aklıse- Bay hakimler, hakikat şudur ki 
Hm sahibi olmak bunu ispata ka· ben ne Omeri tanıyorum, ne de 
fidiı'. Ben hayatımda ne Marşcl o benim evime g imiştir, 
berber salonuna gittim, ne evrak Evime gelen ve her pazar be. 
filan aldım. Bunlar uydurmadır. ni ziyaret eden arkada3tm bir 
Ayın hMise ile a1fıkası olarak Sovyet vatandf\.! ıdır. Bunu teş _ 
cll.Ien~ çır3.k Muiz benim Sü • his ·edemiyorlar!'' deli. 
leymıınla dQkkitnda tü • eden ömerle tanıştıkları veya gö ~ 
başka bir dllle konuştuğu.muzu ril§tükleri hakkında bütün muha 

en mesu lir. en bir !;ley bJ!tıni- Ron:ada snikastıar yapmak. rejim '"'"" 
:ronun.. ,, diye cevap verdJ0ö-inı·. Bu dev '· .b .. d mevcut bulunmadrğma dair iza- nı, çünkü maddi delillerin ortac. . ırıne.,., go.ı. ı ı d.;:<ıla.nmn hiç bir h t erd" TT rad O 
şekilde h ...... ~ı..,~an ı'lk tahkik~t """', · a v ı. ve bu a a merir bu'unduğunu, bu bakımdan b ~ ...... "' , .. _ Cfla'Sa ıstinat etmediğini ifade et- ı 
bıtıar]e mahkeme huzuruna gel- t· !d""' mevcut rapor ar aleV'hine bir a . n•m inkannun dahi bir kıvm· - ı. uıa makamı tar:ıfmdan keın. l' ed 
diklerini ifade etti. Ve Türk ceza diein~ atf'!n damyı um.tnıak ta.h- me ıyat J?;e<'irm iğini, yaıııı V" fa'ie etmiveceğini sövlüvor. 
usulü mubıJcemeieri kanununun ki_'katı ~ etmelk, -ve yfue id- boyu hakkrnda;ki rapor muihtebi Fakat bu maddi deliller ha· 
143, 236, 273, 243, 244 ve 249 un- dıa. nıabıımrun tabhile- bir ta. vatı ile öınerin vası ve bovıınun -ileridir ve nelerdir, hand doğı 
cu maddelerinin filk tahkikat .sr _ Jmıı şvtani u&uliere mtıracaat ede- birbirini tutmadı~ını ve blitliıı Hiri.i.st ve bang-i tenakuroan 
ra.sında i.h.!21 edilınJf olduğunu be- rek lcı.i çrkıMza sokmak gibi iddi- bu tenakuzlarla dolu ifade V(l -11{ bulunan ifadeler bu mad< 
:ran edere-'lı:: aııer:n he1" turıu n.sı:l ve es"lbtnn delillere dayanarak iddia maka delillerin ~rkmasına yardım e 

- Bu kadar uzun bir 7.ama.n - uzak bulunndu~ıtıu kfdfA ettikten mmın maznunların teC'zhresini rn!c;tir! Dedi 
d:ınberi devam eden muhakeme sa. sonra. muhakemenin dımımr sr- nasıl olup da istedii?ini, sordu ve Bundan sÖnra. Pavlof }ı~qfn_l 
fahatmd:ı ne islxıt edilmiştir? Bu rannrfa ve onchtn evvel tahk.ı"ıkat roz1erin"' devam ederek: "'ı ha..il(kmda ilet"idenberi v.l_ld t 

is.bat ediJen ~eyler neye t~t'ınat et. esnasmrla mrulen vanrlan hataları - Ben ömerin ölm·~d;ifini frl · '"?.n sözlerini tekrarladı, hasta' 
tirilerek :vn.p·Im-s? Pn.tlayan bom- ~nvm:tğn. h8Jlladı.' Tevs'i tahkika: rlia etmedim. Ôlmü~ olahiT;r. Be,., .;Tr 11 Tabibiadli raporiyie m:. 
bq mı ldf, belli d~ğil! hakkında Id.zmı olan imkAnlaroan "'ksper raoorlanna rröre ölen a- <:'."r1 iak bulunduğunu. F.a,Pitler 

Sııik.,!>t Fon Papene karşı mı Iüzrmııı kAdar istifade edemediği- damla Ömerin maddi varltih ha' -1"'n bir kı9!nınm kendis;vle gc 
idi 

1 
belli değ:ı ! ni bilrlinH . '<mda görülen müşahebetin beni ....... kleri tarihte. k~ndisin ·n rt 

Ö'cn adam Ömer mi iQi? Belli Abdurnı.hmıı.nm avv:kPt'11m mu. tatmin etmediğini söyledim.,, hatsrz olarak konsoloshaned 
<le~il. dafRa sırasında ııöylooi~i sözı',,,rin Dedi. vptımakta oldu~nu ifade etti. 

O halde bellf olan nedjr! cevahn Jii.vrk olına<lığınr, ifade e- P.:ı.vlof bunu müteakip hazn· Tütüncü Yusufun. mevva:!ı 
flllhat o'unruı tf'k ~ev benim a. den Pıııvlof: lık. ilk ve !'on tahkikat esnası' 17'nvcrin, ve C'Ira~nm bu müna 

~~';;~ Leon'<l Kornilof oI~dur.,, - Bıı beva.na.t dahi A Murrah- da ileri sürülen ve adına ımadct· 'h"tle verdiği ifade1erinin ya 
mamn hir fa"i<ıt ajam olıhığıınu blr delil denilen hadiselerin mahiye .., "'tfoa mıı ilave etti 

Ahdnrrahmanl.a sur~vmpnın her ker .. rlıı.hı; i~bat etmio:;f.:.i.r. derli . tine ecçti. n,T•lof Abdiirrnhmanin ifade. 
ı::eyi itiraf voJnnrl!l V"r~fP.i ifade. Bu umıımt mU1iihazarhtn sonra Abdün-ahrn:rnm kendi hakkın de kendisine ait olan kıs-
lerf b""1is mnnuu ~clerek: dava muht"vivnt"?la nit itirazla- da ileri sUroü~ü mUtalealardaki mı c P alarak: 

- Rir fühtmm kendi k~rfüıine Mır dermewna ba~ı:ıladr: tez3dlnrı anlattı - Hüddeinmumirlen soruvo 
iftira e<le'n"l{ Hh!!m etmesi. bir er- Rıı mevn.nifa tevkif e<l'ICTirfi sı. Bu devamh müdafa::ıname <'- rom: Bizi maznun mevkiine sok_ 
Jt,.ı,ı;k 0,.~:J<lir... rnda. tevkif sebebhıln k n 'ı.Sine kunmas'ndan dolavı hakimler "k iC'in Abdii.rrahmamn bu te 

KonılToi' ııon söz olar.ık bu 1.Rde sövlenmemiş olrluıhımı. bir gUn heveti celseye yeniden nihayf!t " l ~ 1 "~]a dolu if dt><;inden başka 
illan a l\.lrn.ımım hfc bir esaea .,_ som~ i.ı!tJcvahr JAv m~'irken ltPn- verdi elinde bir de'il var midır? 
tinat etmerıı;;.ı.,i ve ken<'fl~'nln clis'nin iııti<'varı ed1lmemls oldu~- 20 dakika kadar sonra. müda Dedikten sonra bu suikast t.aı:-
"""''rnten bıı lvie m:ı.sum bulun. nu. ve b ma benzer h'tll rin Türk faanm okunmasına devam edi'di ıiinin mah1·emenin i1k cel~esin
dııfanu ve mahkemenin verccefl ceza U3UlU muhakemeleri kanunu- Bu sırada Abdürrahmanın ifa.de- (Lütfen sayfayı çeuirlnlz) 



ıı - e - ın~ VAKiT 
o 22& -• 

Gençleri zehirli içkilerden nası korumalı ? 
Doktor .Hafız Cemalin 1 

''Gençleri zchfrli içkilerden nasıl korumalı,, başlıklı 
rnev.zuumuza Lokman Hekim Hafız Cemal' de cevap ver. 
rniştir. Lokman Hekim, mühim bazı tavıiyelerde bulun. t 
makta, gençleri muzır içkilerden korumak ıçın evvela 
onlara nümune olmak Uizım geldiğini ileri sürmektedir. 
lokman Hekim diyor ki: 
Gençlerimizin çoğunu harap e. 

~en çeşit çeşit fı.miller ve rebbcr
r vardır. Bu.nlıı.mi ba§mda "srh. 

lıt terbiye'' nin eksiköğini görU. 
l"orum. 

Kliçük ;yaştan iUbarcn nlle o
caıtıannda ha.lcldıle tatbik edileımi
l'cn (sağlık terbiyesi) ilk, orta 
~kuı~.a ve h.'ltta liseler.lımizde 
uıle maatt.ed!Slif adamnkıllı ll1. 
tlıal edllmektedir. 

41 sened~ri en küçük ve en 
bUyük mekteplerde devamlı bir 
~Urette mualli:nlik ve talebeye 
~lktorluk yaptım. Bu sebeple ~
"1 z:ımnn okull:ı.ıilc yeni zaman 
llıcktepfarinin öğrencilerini muka. 
Ytsc edece't, karşıl~trracak bir 
l'lıevkidc bulunduğumu zannediyo. 
~- Kemali .serbestile söyliyebili. 
?'Un ki eski ni1 e yuvalarında ve 
l'lı.ckteplerde ş1:mdiki zamana nls
~cten d.nluı. esaslı, daha. feyi:rJi, ve 
~ha mükemmel olgun (sıhhi ~r. 
vıye) veri:l'irdi. 

~~~ 

''Adam sen de. sıhhi terbiyenin 
~~ önemi var?,. de-memeliyiz. Sağ. 
lga ait eğitlın (yet"şki) gcnç"erin 
~~.snğla.m bir temel taşıdır. Genç. 
tb'1 yilkseltecdt en kuvvetli bir ıs. 
linat noktasıd·r. Dclfüanlılığı uzun 
llıOddet devam ettirecek en kud • 
"ltU bi.r cevherdir. 

onlar da bu fena i"ıdete merak et. 
mezler. 

Fakat aile yunla.nnda ana ve 
babanın ve hatta bUyük kardeşle. 
rin apa.şi.kar içki ve Uitün kullan. 
ciıklarrru gören yavrular da bu işe 
heveslenirler. 

Lokman Hı-kim Jlafız (lemal 

Hele Llmü irfanın, esaslı lerbi. 
yenin yen olan mekteplerde bazı 
muallimlerin serbest tiitün içtik. 
lerini ve tasrn1nrda i§ret kullan
dıklarını gören ve i~ten çocuklar 
ve gençler ''fenn bir şey olsa akıl. 
lt öğret.menlerimiz h"ı; içeı lcr miy 
dil., diyerek onlar dn bu fena fı. lerin fotoğraflan gazetelere girmi. 
dete a!ışmL:) oluyorlar. yor ki! 

"' * "' İng lterc. Kıın:ı.nı, Almanya ve 
Şimdiki zamanda ne kadar aile. Amerikada futbolun papuçlan s<>k 

ler gör:iyorum ki Eofrnda, gczı yer tan denize atıldı gibi! Oralara 
]erinde, eğlence mahallerinde ço. gitmeli d 0 gençle-rin ne kadar fay. 
luk çocukl~Je s:ırap, b'irn, likör dalı ve teknik salı:-;nrdn ne bUyük 
icerler. lcblike!.i sporlar ya"Lıklannı gü. 
Şimdiye kadar bir çok aile re·s. rerek ibret ve fazir.:t dersler al. 

leri gördiim ki (14 . lG • 18) ya- ı nıalıd·r. 
şındııkl mektep:i kızl:ınnn. <>ğlan. Dr. H:ı.fız Cemal l.okmanhckim 
larma neşelenmek, semirmek, kın• ı 
vetlenmek içi.n keneli cl"erile rakı, Hitler, Macar başvekiline 
b:ra, konyak, likör, viski, v.:>tkrı ni n verdi 
.. ı· ı j sa ıçır ır er. .. . 8f'rliıı , IO (A.A) - J•"llhrer. Macar 

Ne ~ndar kocalar gorilyonım kı ı başvekili M. de Kalla'vn Alınan kar. 
~rı:nrıle t>:craber her

1 
s:e~e rn:ı ı' tal nişanının hUyUk ;alib rUtbcslnı 

ıçer er ve guya ne~ enır er. e tevcih et 1 ti ımrhoşluk arile mektepli k'zlanııı ı m ş r. <>----ve oğullarını eğlendiriler. l{endı ı 

cvli'ı.tlarma maskara olurlar. 1 
Bu11lıın söylemekten maksuılmı ! 

r.ile ocaklararuzın hıır·m: İ"metine 
kadar giren zehi.rll iç1:iler, tUttln-
1er, eroinlcrdir ki C'ocuklanmızı, 

gençlerimizi zehir1iyorlar. 

Japonların iki bin müte_ 
hasıısı denizde boğuldu 
'-' e,·~ orl< 10 < A. A.) - Geçer. 

irrde nıüttefiltl!'rin batırdığı 15 
ri!I tonluk bır Japon gemis rıde 
Japon kıtabn tarafından işgal e· 
dilen bôl~elerlle kullanılmak Uze• 

İngiliz - Amerikan 
mÜ§terek iaşe ofiai 

Londra, 10 (A.A.) - Dlln ak§am 
kendi namına ve Ruzvelt namına be. 
yanatta bulunan ÇörçU, harbin devL 
mı için İngiltere ile Amerikanın mU, 
terek imkıln ve menbalannı en mUes. 
sır ııekilde Juı.ıla.nmnk Uz.ere müşterek 
bir istihsaller ve membe.lar oflsile 
müııterek bir iaııc ofisi ihdas edildi· 
ğlnl bildlrmtııtir. 

Atinaya iki bin ton 
buğday geldi 

Loodra, 10 (A.A.) - Vl§t radyosu, 
2 İsveç vapuru ile Atmaya 7000 ton 
buğday geld!ğinl haber verml§Ur .• 

---<>----
. Hırvatistanda ziraat 

seferberliği 
Yi~I, 10 (A. A.) - Hırvatiatıuı .. 

da, zirai işlerde kullanı1mak üze. 
re, 18 ile 50 ya.' anısındaki ,çr • 
keklerin seferber edilecekleri söy 
l~nmektedir. 

trBiR 
KAFKAS 
ROMANI 
Birçok yabancı dillere 

t'ercüme edilmiş olan bu 
eser, Niyazi Ahmet tara. 
f ından doğrudan doğruya 
Gürcü dilinden tercüme e. 
dilmiştir. Ba§tan sona ka. 
dar aşk, macera ve kahra. 
manlık menkıbeleri ile do. 
lu olan bu nefis eser Türk 
matbuatında ilk nümune. 
dir. 

Fiyatı 40 kuruş olan bu 
eıer, bu ilanı keıib getiren. 
lere Vakıt Kitabevinde yüz. 
le 50 tenzilatla 20 kuru1a 
verilmektedir. 

Meraklı şeqler: 

Yazıoan karakte an amak 
mümkün müdür? 

Ötedenberi dik yazılarda büyük Doktor lov'a göre kalbdeki aksül· 
bir hususi~et olduğunu i!eri sürerler. lômeflerin hakikati ortaya atabi!ccoği
Ve bu ıekıl yazı yazanların halim, se· ne kani olmak icap etmektedir. Zaten 
lim insanlar olduğuna kanaat getiren· böyle olmasaydı bu keşiften istifade 
ler pek çoktu. fcıkat son zamanlarda etmek imkônsız olurdu. · 
yatık yazılara pek fazla ehemmiyet ve Oyuna düşkün bir insanın kalbi .,. 
rilmeye baılanmıştır. Hattô bu yazı yundan nefret eden bir adamın kdtbi 
sahib!erinın gayet hassas ve uysal ol· nin atı}ından bambaıkadır. 
dukları meydana c:ıkmııtır. Bu ölet üzerinde yine ayni düstura 

3au dik yazılarda birbirlerine hiç istinaden 01k ihtiraslarını da ölcmck 
de uyğ..ın olmayan harfler göze çar- kabildi. Doktorun ölçtüğii ihtirasların 
par. Böyle yazılar samimiyet ifade el- başlıcasını da zaten ajk teşkil etmek· 
memekle beraber, ruh okıamak bakr tedir. 
mından da gayet soğuktur. Ayni za· Eğer bir kadın, kocasının kendisini 
manda dik yazılarda iyilik severliği, cidden sevip sevmediğini anlamak is· 
hassasiyeti gösterebilecek bir c;izği da terse ..• ôlime müracaat edebilir. 
hi bulmak imkônsızdır. Doktor lov her hangi bir ıahsın l.a 

Dik yazı yazanlar ekseriyetle so· rısına karjı kalbinin ne şekilde attığı· 
ğuk kanlı insanlardır. Kadınlar tarafın nı tesbit etmekte aslô güçlük çekme· 
dan yazılan dik yazılar arasında ok· mektedir. 
sine ruh okşayan taraflar pek çoktur. ASRI ROBENSON 
Bilhassa dik yazı yazan kadınların aş 
ka düşkün oldukları da iddia olunabi· 
lir. 

Küçük Nadier adasında 81 yaım
da biri yaıamaktadır. Bu odamın İs• 

Kadında dik yazı hassasiyeti ifade mi Aciberdir. 1866 senesinde, odada 
eder. Bulunacak tek kusur varsa o da elli balıkçı ailesi oturmakta idi. Fakat 
yukarda zikrettiğimiz gibi bu ~ekilde bunlar birib biri ardından odayı teri: .. 
yazan kadınların aJka karıı fazla za- dince ihtiyar tek baıına kaldı. 
afları olduğudur. Simdi balıkçıların yaptıktan basit 

Hafifçe lK.lğa yatık yazılarda harf· ve iptidai evler tamamen yıkı!mış bu-
lcrin armoni.si şarttır. Böyle bir yazıda lunmaktadır. Adada oturulabnec:eli 
do karakteri belirtecek olan gene harf tek bir baraka kalmıştır. Burası do P, 
terin diziliş tarzıdır. Ba:ı:ı yatık yazılar- tiyarın evidir. 
da egoizm kolayca meydana çıkar. Bu Baraka iki odacıktan ibarettir. lb
kabil yazılarda ruhu okşayacak ve iyi tiyarın sıhhati mükemmeldir. Haycr 
lik severlik çizgilerinden eser bile yok tından memnundur. Vakit geçirmek i
tur. c;in eski almanaklar okumaktadır. Yr-

1 Yatık yazı yazan kadınlar ekseriya ~eceği daimi surette balıktan ibaref· 
cgoisttirler. Yatık yazıda kadınlar ka· tır. 
rokter tebarüz ettirecek c:izgileri kul· 
lanamazlar. 

{Mevcudu azalmııtır.) 

Kadınlar daima dik yazı kullanmalı 
dırlar. Böylece samimiyetlerini, hassa· 
siyetlerini ve sempatilerini daha kolay 
ccı açığa vurmak fırsatım elde ederler. 

~ Pensylvanie enstitüsüsünden meş-

Yalnız pazarları biraz da palates 
yemektedir. Her gün muntazaman ko 
ya iner; ve gıdası için elzem olan ba· 
lıkları tutar. Bundan baıka her sene 
muntazaman yemi~ biriktirir. Eğer o se 
ne meyva bol~a ihtiyar bütün sene 
meyva yer vt. yine de artar. 

~ :E::nıin olunuz! Küçijk yaştan iti
~aren dcV1Ulllı b"r surette "srhhi 

1 
l"bil·e" alan çocuklıırnnız, genç. 

eıfo:lz orta yaş çağlanncla, v~ 
~lta ihtiyarlrklannda bile pek bil 
lUk işler görebilirler, vUcutları. 
Ilı tUrlü tiirlü lifetlerden, belalar. 
11an, zehi.rlen:len korurlar. Fena 
loUara düşmekten sakınırlar. 

Eml:n olunuz! rocukluk ve genç 
Iik çağlnrmd:ı l·üyük bir b:ış be. 
lası olan hu fena adetlere alışan 
evlatlarımız bu serbest muhit le 
~ün geçtikçe tiryaki ve en nihn 

re yola çıl<arılan 2400 miitehas<;ıs ı• ... ____________ _. hur psikoloğ A. M. lov geçen sene ga 
yet orijinal bir ôlet keşfetti. Bu ôlet 
sayesinde meselô bir adamın kumara 
karJı beslediği ihtirası ölçmek kabildir. 
Tecrübe ıöyle yapılır: 

ihtiyarın kendisiyle lconuşmaya ge· 
len gazeteciye beyanatı arasında 5 ' ı 
h atini Robcnsonluğa medyun olduC\J· 
nu, sosyetede yaıadığı zamanlar hi-; 
bir zaman bu kadar zinde olduğur. 
hatırlamadığını ilôvc etmiştir. 

**• 
İşt<.> küçük yaştan itibaren i1k 

terbiye beşiği ola,. evlerimizde ve 
ı11nra dn okullarrr!lTzda sıhhi eği. 
lune olnganiistU ehemmiyet verıl
~ediğindcndir ki gençlerimizin 
lr kıs.mı suUsUmal vndis'ne düşü. 

torlar. Zehirli i~kllere alışıyorlar. 
cvıet ve millet için en kıymetli 

0lan vi\cutlarmı berbat vı> peri. 
an ediyorlar. 
~ inandım, iman ettim ki ana 

lıaba, kuca.ğmdıı, ve ilk ve diğer 
~ktPplerde hakkiyle sıhht terbi
~c nlamıyan gençlerdir ki tütüne 
•lıeıyor1ar. Zehirli iç.kilere, öldU. 
~cU maddelere dilşkiln oluyorlar. 

e bunl:ı.rm ıes:rile su~istlmal yo. 
11lna kurban gidiyorlar. 
~ki zamanın :ı..ilelerinde ve mek 

~i)lerimle yetişmiş ne kadar genç 
tr gördüm ki ha.kkile srhhi terbi. 
~~ alclıkla.rındnn hiç bir zehirli iç. 
b[e alı..5Jlladıla.r. Ve milli vazife 
h !Jınn geÇlikleri vakit ne kadar 
Uyük jeler gö!"l11Uşlerdir. Hı.ç u. 

ltuünnma.lıyız ki "s:hhi terbıye,. 
~-"m"lll teroiye,. de vardır. Ana. , 
:-<tın baba.sının tiitiln '<'mcdlğini . 
~ lrulla.n.maclıklarnı aile o<'ak. 
latında görerek büyüyen çocuk. 
ı/• gençler. cmitJ olunuz bu be. 
~ Afet1erclen sa.kmırlar. Baba. 
~. ndan, an:ılarmdan korkarlar. 
n:kin'ivelr. 

Okullara devam eden <'ocuklar 
f~ler mualllm.leri!lin r-~gara v~ 
~ kııllanmadıkbrmr gfü-ürlerse 

~~beri anlattığı şekilde, Faşist_ 
~tin iş.i oldufuınu, bugün bir va· 
~{'.harbi vapan Sovvetler Birli
iç!lın Türkiye ile arasını bozmalı: 
~in bu fiile tesebbüs edildiğini 
~bu fikri bütün muhakeme sı. 
;; nıda söylediğini ve söyleme . 
~evcını edece21ni, Abdürrnh 
\'a ın kendisini takip ederek ve 
~ takip ettirerek iliya<ılarm1 
if~k suretiyle kendisine bu 
tıraıarda bulunduğunu söyledi 
~dedi ki: 
. - Ankarada.ki bomba Mdi~-
1 kimseye karşı değildir. 
~ .\nkaradaki bomba hadisesi ha 
llİl\aten. fahrikat vauılmak sure. 
~le bir suikast tasniidir 
~ Abdi.irrahman ve Sülcyroanı ve 
~ lepanı hiçbir yerde görmedir.:ı. 
~ tanmnvorum Kanunlara, a
\· ete ve hürriyete hürmct eden J inanan Sovyct Cümhuriyet _ 
~ri Birlii!inin bir vatandaşı · 
:'ı<lll· Her zaman olduğu gii.li 

11~di de son defa olarak. ma
~ olduğumu tekrar ediyor ve 
~etimi istemekte ısrar cdiyo. 

k~e~i düşüniildü. Evrak tet
~ edilip icabcden karar veril _ 
ltick tizere muhr.k{;mc C\nümfüo:d~ 

Çar§a.mba. gününe bırakıldı. 

~et cani olurlar. 
Pek iyi bilmeliyiz ki kUçük yn!S

tan itibaren bafllnyon itiyat~ar, 
nlışknnhklar. tlryn.kJllklr kolay 
kolay kafnnın lçlndcn <'tlmmnz. Si. 
ze ne k:ıdnr mUne\'verler. alimler, 
\'e hnttfı baz.ı doktorlar g-öqterebi. 
lirim ki küçiikken alıştık lan siga. 
radan. içkiden bilyüdt\ğU zaman. 
o madP.n~ bütün znr<ırlartn, facia. 
lannı bildikleri halde vazgeçemi. 
yorlar. 

ÇiinkU itiv<tt, adet edTnmı-k, tir
yaki olmak kabiliyeti ve dimağda. 

te-kniqlyen buh:nduğu hildirltmek-
tedir. Yerl'!rini k msenln ılC>lılurn 

mıracağı söylcııt-n bu miltehıısmı:. 
lnrın iki t>in<len fazl:ı.qı bu nakli• 
ye gl'mi.sinin tahribi esnasında öi. 
mi.iştür. 

Ruzveltin oğlu 
lngilterede 

l.ondra, 10 (A.A) - Birleşik Ame. 
rika cümhurreistnln oğlu te#tmcn 
Frnnklen Ruzvclt B0;>1lk Brftanyaya 
gelmiş ve dOn akşam Avrupadııld A. 
mt'rlkan hava ku\•vetlerf komutanı 

tnrafmdan yapılan kabul resminde 
hazrr bulunmUDbır. 

beyinde ec;ash alul ve h"km~t. di. r-----·-----·--
rayet ve mantık para etmez! 

VAK 11 1f. ~"" 
lşte bu :rihi sebeplerd,.n dolayı

drr ki kiiçUk yuı,tan itibaren ev. ı 
lerimizde, mekteplerimizde evlô.t -
lan.'1rza e~slı olmak üıere sıhhi ! 
terbiye Yeril:!!.~lnc taroft.armı 
Mükenunel bir sağlık terb'yesi a. 
lan cocuk!nr, ı:;~nc:Jer zannetınem 
ki zehirli mauılelerc nlıı:::mış olsun
lar. Kliçük ya<ıtan itibnren öğüt
lerle, konff"ranslarla. ibret alacak 
rt'~imlerle içkilerin ne karlar fe . 
na.lık ve hnı:ıtalık verdikleri. anlı•. 
yabilecekleri tarzda evlatlıır·-.nuzm 
kafalnrına ,.<.'rle!'rtirmcliyiz. 
Boş um:ınlarda faydalı ve kiırh 

ııporlnra nıuf e<lil dC'r<'ce<lP devam 
ettirme 1 i:fr~. Fak ot cti.1<kat ediyo. 
r·ıım · Herkesin :ı~zınrla. her mu -
harririn knlefinrle (Spor. spor!' 
kt:limesl dolasryor .. 

Maamafih size ne kadar gençler 
gösterebil.irim ki, sporculukta hic; 
grirülmem~si lazım gelen işr~t. 

ltitiln, suilstimn.l gibi fena adcUc. 
re düşkün oldltklarmdan vücutla
rmr (spor nnrnma!) ktırban Yer. 
mişlerdir. Fotoğraflan gazete sü. 
tunlarına girmek için sç açma bü
tün gün spor ynp:m bastalıkh ne 
kadar budr.lıılıı:r vnr! 

Sırası gelınişke.n söyliyeyim ki: 
gençlerimizin çoğu futbol, voley. 
bol, atletizm, bok.s, güreş gibi 
sporlnra rneraklıdrrlnr . 

•at.etede çıkan OUttlıl yuı ••. 
t'f>stmJertn tıukuku mahtlı&duı 

4'KO!liE l"ARIFESJ 
~emıeıreı 

ıQtude cıı,mdı 

'\ytıll "il 1141 &ı 
S a ylılı Cfl() l!l'ı 

~ ayw. nıı m 
1 J'llbk llOtl Jtl()Cj • 

rartf edt'D Balkan 81.TUgt lçUı 
1.yda ot\1% ~ ®'Wllr. Poatl 
oırllğtne gtrınlyen yerlere aydıı 
V!!tml~ oe~er kurut a.mmedillı. 

A. bone kaydım bildiren ınektuı 
ve telgraf UcretlDJ abone pııraaı 
aın poata veya banka Ue youamı 
ııcrettnt l<i&re kendi Uzertnt aJ.ıJ 
l~\J'klyl'ııJ.D tıer p<>tıta lllt'rkezfnl1• 

VA.tU'.l"a abone JalUlD. o 
o\drı-• dettştırme UcroU 26 K,.. 

CLA1'l VURE'll..EW 

rıca.ret UA.nlarmm aanttm • u 
un eond&D ttJb&reD llt.ıı eaytale 
rmda 60, tç •ytal&J'da 30 kunıf 
:ıardnncu sayfada ı; UWıcs ve 
ııçUncUde 2; tıt.rınctae t; tıafbll 
vam lleamece e Uradır. 

BQyWc: ı;oJl devamll kl1§cl1 
renkli UAıı veren.lere ayn ayn tıı · 
:'1rmeler J&PLID'. Heaml UAıılamı 
M.ntim eaun 30 l<UJ"llfttu, 

Bu ae.te 80; lk.I aetuı GU, Uç 

Men kul açık artırma 
ilanı 

Bandırma tcra Dairesinden: 
039/4 

Mevzuubahs şahıs psikoloğun odn· 
sına götürülür. C. T E. 

ihtiras, çelik bir p!ôk, x şuaı ve ko 
la 'orılon bir lôstik sayesinde ölçülür. 

Bir borcun alınmaı11 için haciz olu. 
nan !\§ağıda ~t. ;nevi vo O\"ISDLl ile 
elıll vukuf ttırafından takdir edilen 
kıymetleri hizalarında yn:r.ılı otuzdort 
parçadan ibaret un fnbrikasma mah. 
sus makine aksamı 29.6.942 pazarte. 
si günü saat 14 den 16 ya kadar Bnn 1 
dırmanın Sığıryolu mahallestnde bu 
lunan un tabrlkMında açık artırma 

yapılarak peıln para ile mllıterlye aa 
tılacaktır. Gllmrük resmi ve yUzde 3 
dt'll!llye ile ihale karar pullan muş. 1 

teriye aittir. Tayin kılman gUD ve 
saatte mezktır makine ve aksamına 
tahmin edilen kıymetin yUzde 71> ı 

teklif edildiği takdirde açık artırmn 

ı:s glln daha uzatılarak H.7.9f2 Salı 
günU ayni saatte en çok artırana lha. 
le edilecektir. Tallplt'rln gösterllcıı 

gün ve saatte artırma mahallinde bu 
ıunmalan ve bundan !azla izahat al. 
mak isteyenlerin 934/4 dosya numa_ 
r&Sl ne Bandırma icra daire.Bine mu. 
racaat etmeleri rica olunur. 

VA:'IT' A 
ABONE 

0LUNlT7 

Yukarda bahsettiğimiz gibi eğer a 
damın kumcır ihtirası ölçülecekse ken· 
disine her hangi bir oyun oynatılır. 

ürkiye Cumharivett 

ZiRAAT BA KASi 
•~unııu~ ıartııı: 11'81\. - SenIU\yeal: 1000.000.000 J'Orlı u,_. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ı>e ticari her nevi banka muameleleri. 
Para Dl..rtktircnıere 28.800 lll'a lkrarıı!,.. nrtyor. 

2600 3 adet Ç1ft vals 700X2:SO m/m ı 
1600 4 .. Çi!t vals 600X220 m/m 
1300 2 ,, Plantihter biri uıh dl. 

ri banko tı.rıerlnde 

1200 1 •• Tt'rme bldrator kazan 
pompa vantll!torıanle 

200 2 ,. Vantilııtör 

600 4 .. Kamaralı bir adet aapirc 
havalı tlltıre • 

350 1 
" 

3 numaralı titan 
600 8 .. Detaşör 

300 1 
" 

ttm havalı filtre 90 
tuplu 

250 l .. Un k&n§t.ıracak 
500 l 

" OtomaUk torna 
2000 2 Elek 

150 1 
" 

Makine buğdaylan yıka 
mak ve tqlan ayıkta-

mak için 
100 2 

" 
Trlyor 

200 1 .. Evrika 

119511 YE>kfln 

c.ınat Bankumda kumbarab H lbba!'SZ% tasarruf ııuapıarmcsa • • 
30 llJ'&.IJ bulunanlara eenede ' defa ooldlecek kUr'a Ue qıı.eıcıak' 

plba '6~ lkramlye aağ'rt:l.lacatrtır. 

• • • • • • ... 100 • 

ı.ooo • JIO • 41 • 
1,000 • 1%0 • .. • 

l,OGO • 
&.000 • 

16<! • 

o.IXKAJl': Beaaplartndakt paralar blr sene lÇinde M liradan aeatı 
jUfmlyeDJen tıuamıye ı;ıktıg:ı takatrcıe ,,. 20 raz.ıacyıe veı1Jecektlr. 

1 
1[9fktele:r: U lıılart, U Ba.zt.raıı.. U Eylül. 11 Blr1DC1ka.nuu ta1'1hle 

t1na• yapıbr. 

1 

Halbuki maddi manevi, çok kar. 
it ve faydnlı olan okçuluk • atıcı
lık. !!ilvarilJ;!t. tn~recilik, pahçı. 
vanlrk, ve bir çok deni zidmnnlarr 
gibi sporfam merak eden ırençle. 
r!miz dcve<le kulak kabilinden az. 

ılef&ID 86, d6rt detuı ıcı .. Oll ·l······························----------ll'lllrl~ 1etuı 130 ıınıru.otur. ı • 

_......._ ___ .\ Kağıt, mukavva ·ve madent eşya ithalatçı birliklerinin 
dır. 

ÇUnkU bu hususta çalışan genç. 

Seyliın adasına takviye 
'kıtaları 

nolombo, 10 (A.A) - Scylli.n ada
m ba.§komutanı M. Geo!roy Lo.yton, ,,_ 
ada müdafaa movkilerinl teftiş ettik 
ten .sonra Kolombonun her türlü dü§
ma.n hava hücumuna mukavemet ede 
cck kabiliyette olduğunu söylcmta ay. 
rıca Scylft.na önemli takviye kuvvet. 
leri goldlğlni ifşa etmiııUr. 

~:~?::E:~ ;iE!: iştigal mevzuuna alınan yeni maddeler hakkında 
ithalatçı ve ihracatçı Birlikleri Umumi Katipliğinden: vardır. Talip o1cı.nlann Valnt 

matbaam v .. znedıın Bebnur. 
Uzcan'a müracaat eylemesi. 

ı - Gllmrilk tarifesinin (281 e, 8%5, 328, 329, 380, ssı, 332, sss, 834, SS5, SSG h, 337, SS8, SU, 
M5 ve 859 n) num:ıralı pozlsyonlarmı teşkil eden muhtelif dn kfı ·ıt ,.o mukın-nıJar Kli.ğıt, 
ve Tatbikatı 1th"1ıUçılan mrUğlnln f;tUğal DJe\."ZUUDA, 

su, sas, 
l\lukal'\ıı 

2 - GUmrllk tarifeslılln 676 numaralı pozisyonunda bulwıan çinko, l\lndeııi 
L,ttğnl mc\"ZUana, 

yıı ltıınatçıları BJrllğinln 

alıamı:ı oldakundaD, alAkalı lt.bnll~darm. mııı.-r •F ? 
amellt BOf'09aB9 ... ....- --.r1 it. ...... 

........ , .... ,_ ... , ..... Kft.tipllifn* u_ 



- 8- VAK!~ 

Suik~st davasında müddei-il - . 
• •• · ~: .;· # •• • • ~ • • • 

uı ıuminin iddianamesi 1 

Hakkında te\·kif karan vera- tezahürü olarak ifade edebiliriz 1 
:ncmiş olan bir kimsenin daha Nıbayct vak'adan dört gün 1 
önce<.!en hütTiyetinin selp edil_ sonra yani 28 şubat. 912 tarihin
mesine mevzuatımız müsait bu- de Rusya.ya avdet emri tebliğ ~
lunmadığma güre 28 şubattan i- dilen Kornilofun; diplomasi m'J. 
t.ibaren zabıtanın Pavlofu tevki. afiyeti haiz bulunmayan her ec
fe teşebbüs etmie olduğu iddiası nebi e;ibi usulen zabıtaya müra. 
uykusuz ve rahatsız geçirilen kor caatla seyahat vizesi alınası liı
kulu gece:erin bir rüyası olmak zrm gelirken Hcızarı c1ikkati celr 
J{crektir, etmemek ve zab?taya uğramada.ı 

Bu itibarla 18 veya. 19 şubat- sessizce ayrılıp g-itmek maksadi_ I 
tan itibaren kor..soloshane han_ le tedarik ettiiH bir servi6 pasa 
cine cıkılmadığr yolundaki mü oorluna istinaden ve doğ'rudan • 
daf::.a; Abdümıhmamn sureti be- doğnıya Hariciye Vekaletinden 
vanı ve onu tcvit eden manav ..,,;w alıp 5 mal' 94:2 tarihinde 
Kökmen ile Enver Baydarm şa. Erzurum istikametin.de yola çık
hadetlerini talil edici mahiyette mıısı, 
değildir. Kezalik ömerin, 30 ikincika. 1

1 

Kornilofa gelince: nunda Ankaradan lstanbula ha 
941 senesi ilkteşrin ayında ts- rekct ederken Süley.man Sağo:a 

tanbula gidE'n Süleyman Sağolu:ı vaptı~ı itiraflarında. Komiloç 
dört ilkt<'".ş.rir..de; evvelce çalıştığr hakkıncbki sözleri ve yine Ome. I 
I\.taı':'cl berber salonunda Komi_ t'İn 31 ikincikanunda tstanbula 1 
lofla buluştuklarına dair olan i· muvasalatını müteakip Abdur· 
fadesi. o tarihte mezkur salonda rahmana verdiği malı1mat bizim 
e<ahşan çırak l\Ioiz Uzielin sarıh için ihmali bir an için olsun da
ve kat'i ~hisi ve şahadetiy1~ hi caiz olmıyncak kadar manalı 
~a.bit oldufru gibi Kornilofun Be- ve kıvrnetli birer delildir. 
Yoğlunda tstikHil caddesinde yar Muhterem hfıkimlerim, 
dun apartunanının b!rinci katın. Maruzatmuzın sona eımek ü. 
da oturdui:'U sırada apartımana zere bulunduğu şu sırada maz-
1?clen Ömer Tokatın iki defa z!- nunlarm kt>ndileri. i ne şekilde 
yarctini kabul etti~ de kendisiy_ ve ne suretle müdafaa edebile · ı 
le birlikte aynı katta oturan şa· ~'ekleri suali zihinlerimizi işga: 

TURKiYE iŞ BANK ASI 

hit Öjeni Abdullahın ve yine etmektedir. 

K ·;~ük T,,. -tarruf 
Hesanlan 

&Hı DUULMlaa.&KI 

l adet 2000 LlralU - 2000..- Ura 
•• 1000. -~. 
1 • 
1 • 

10 • 

fOO 
aoo 
200 

• - 1600..-

• - ınoo- • 
• - 2000.-- • 

rneT.kur aparbman kapıcısı Kir- Duydukları nedamet hislerlnir. 
korun, bircok fotograflar arasın. tesiri altında i::ıcr şeyi, olduğu 
da ö:nerin rernıini teşhis eyle - gibi, yüksek huzurlarınızda ikrar 
meleriyle bundan maada ömer ve itiraf den ve ink~r yoluna 
Tckattan naklen Abdürrahmanm sapmak tenezzülünü ve basitıi · 
ifade eylediği vechile Omer T(). ~ini asla göst<?rn1iyen Abdur. 
katın Ankaraya ilk defa e:eldiği rahman Sayman ile Süleyma:-.. 
15 ı 942 tarihinde Konıilofun Sağolun ancak adaletin tecelli 
da.1stanbuldan hareketle Ankara· edeceği güce intizardan başka 
:va e:elıniş olduğu, F..cnebilerin vapaca.kları işleri kalmamL~rr. 

UŞIDICLEK: 1 Şotıat.. 4 

~.,., ' &tmtoe, t tJdıb. '° • 100 • - -000..- • 

,.pılır. 

ao • •• 
IOO • 

ao 

• 
10 

• 
• 
• 

- 2000- • 
- ııooo.- • 
- rooo.- • 

. ' . • '._;~~1'r.- . . • '"'.' . 

Türidvcde ikamet ve sayahatleri Pavlof ile Komilofa gelince; 1 1 
haklnndaki 3529 sayılı kanun bunların. neler söyti.reb~l~~ri l•tanbul Levaz~ amirliği 
hükümler'ne t evfikan Jstanbul ni tahmin etmek mu11kül değıl - Satınalma komıayonu 
ve Arıkara za.bıtasrn.a ,•erdiği ~e- dir. . . . ı llanlan 
va.hat hevannameleriyle sablt Hiç şüphe etntiyonız kı şımdı-
bulunmnktadır. ve kada~ olduğu gibi bund~ son 12,200 adet boş sal~a.. peynir 

Bundan maada suçun işlendi. ra da (ın1car .. her şeye ragmen sade ve zeytin yağı tenekesi sa· 
ği 24 şubat günü infilaktan he- ir...kar\ esasın.Pan avnlmtyarak tııacaktır Kapalı zarfla artır
'l\Cn birka<'. dakika evvel, Kor. bu işin bir provakas:yon old~ğı~ ma.sı 12. 't. 942 cuma. günü saat 
nilofun hadise mahalline pek ya.· ~u: suç_ ortak}armı1!' ısc ta~rikçı- 15,30 da TophanMe Lv. Arnirli
kın olnn Alman ve Flen sefaret- lerın bırer fktlerı;ı~en ıbar~t ği satın alma komisyonunda ya
hanelerinin bulundukları yerde bulunduklarını ve hadisede en u- pılacaktır. Hepsinin tahmin be
Sovyet sefarethl!nesine ait 320 fak ~ir n~ak~ları~ın mevcut oL deli 5145 lira 50 kuruş kat'i te
numarnlı otomobilde şoför Falı madıgıru ıddıa edıp duracaklar, minatr 771 lira 83 kuruştur. Te
ri Uçar tanı..t;mdan görülmüş ol· fakat bu tm.ıhu.yyelv·prova.kasr<: neke}er Sirkecide Demirkapıda 
masını hernn!dc alelade bir tesa_ na .b~k8;18;nnm degı~. de kenıdi: Lv. Amirliği anbannda görlililr 
düfe atfedemeviz. Bu mü.c:ah~· lerının n:çın ve ne SCi,!JC~le kam:: Talipl<.>riıı L!:l;f mektuplarmJ 

de; Ömer To!.-adı Ankarayo. geti- tınlrru:J o:du::l::ı.ıo;nı !ı.çbır zamıı... ihale san.tinden b:r 83at evvf'l 
ren ve burada onunla günlerce makul ve ınanttki bir şekilde an- komisyona vermekri 
meF-nıl olduğuna şüphe bulunmı. iatamıyacaldard.tr. Bilhassa bun (759 - 5918) 
van Kornilofun oon dakikalarda fardan Pavlof 8 nisan tarihli ceL 
dahi ömer Tokt>dı yalnız bırak- se<le bir sır tevdi edecekmiş gibi kamil bir surette yapması halin. 
mamak ona. cesaretle işini gör_ bahseylediği üşaatmı yapa.ımıya- de ölümden kurtulacağını reel· 
dlirebitmek içln liı.zırn gelen rna· caktır. Zira ortada ifşa edilecek dettirici sebepler bulunımadıkça. 
nevi kudreti veınıe1>: maksadiyle hiçbir ~yin bulunmadığı mu. gerek Pavlofu ve gerekse Kom:.
meznıum emelin tahakkuk ettiri~ bakka.ktır. Iofu ayrıca öanerin ölümünden 
leceği sahada dolnştı~nı ifade c. Müdafaa hakkında kullanıl · mes'ul tutmak hak ve adalet 
der. ması namına dermeyan edecek.le- mefhumlaırı ile telifi kabil olmı. 

Fahri Uça:-ın Kornilofu gör- ri bütün iddiaların ve sar!edccek. vaeak bir iddiada bulunmak de
clü~ü noktadan 50 metre yuka_ leri be)~hude ve zavallı gayretle- mek olurdu, Bu itibarla bekle~ 
rıda dn ômer Tokadı kucaffemr.la rin ancak bir saman alevi e<abuk_ nilmiyen bu neticeyi ancak O
tasıdığ1 kırmızı bez2 sarılı cisim· luğiyle sör.düğünü, yahut da bir mer Tokadın beceriksizliği il~ 
le görmesi de nafiz nazarlarnız- sabun köpüğü gibi ~k geçmeden izah eylemek mümkün bulun -
dan kaçmıyacak kadar mühim dağılıp eridiğini bizzat görmek- maktadır. 
bir rnü~'lhededir. tc ise gecikmiyeceklerdir . 

Kuvvetle ve itimatla söyliyebi. Suikast hadisesinin maznunla- Hadisenin mahiyetindeki hu. 
liz ki , suc:un ikaında kullanılacak rı arasında olmakla. berab:?r 9. ı . gusiyet, işin tertibinde s1rfedi
o!an infilak maddesi ve mezkur N2 tarihinde yurdumuzdan av. len dikkat ve bilhassa işin mü. 
maddeyi at~liyece.1<: olan taban- rıldıffeı tesbit edilmesine binaen rettipleri mevkiinde olan Pavlof 
ca hemen o sıralarda Kornilof sorgu hakiımliğince hakkında mu ile Kornilofun şahsiyetleri f.rÖZ 
tuafından ömere verilmiş olma. vakkat tatil kararı verilen Yu- önüne almacak olursa daha bariz 
lrdır. TaJ'}ınan maddenin mahi - ((oolavya tebeasından tstepan ve daha çok maddi delillerin el 
veti ve tahmin edilen ağırlığı göz Podo<}nik aleyhinde henU.z ı;on de, edilememesinin sebeplerin; 
önünde tutulursa bunun uzak me tahkikatın açılmamış olması ve anıam.ış oluruz. 
safeden ömer tarafından hadise usuli hiılıümlerimizin de mUsait Arzevl~i~imiz hı~.ıisenhı h~~
v~ine kadar getirilmiş olduğuna bulunmaması dolayısi.yle bu hu_ ~-n rıi~~"te hdar •akip ~yled.t. 
ihtimal verilemez. susta fazla bir söz sövlemiye ka· g-ı safnaiarı ve mevcut deııllerın 

nuni imkan jrörmeırektcyiz heyeti umumiyesi üzerinde yap-
Bu miisbet ve kıymetli ııahade1. !\fubtercm ha.kimler, · tığmı.!z muhakeme ve mantıki 

karşısında !?a§Iran Komilofun, 24 ı::ubat tarihinde icrasına te- teselsül rmznunlarm; atf ve is_ 
sefareth~nin 320 numaralı o- " t ed'l r··1· · I da I · · sebbüs edilen V<' akim kalan na ı en ıı ı ış e u e.rını en 
tcmobilı ile değil de 326 numa. komplo hadfaesinin mahiyeti ve kuvvetli _bir şekilde izah ve is· 
ralı otomobili ile dolaştığının elde edilen delilleri bundan iba_ bata had•m bulunmaktadır. 
va.ki olduğunu kabul etmiş bulun ret i:>uluııımaktadır, 

d k 'd t l"k1- · Bu itibarla kendilerine müs-ması a co manı ar e cı 'J\1 e- ~unu da derhal arzedelim ki. 
dil~ek ı.az·~ır. _ . hadiı;enin doğrudan doiruya mü. net fiili işledikleri subut derece. 

YAZLiclA GlDECEKLERE: 

HASIR KOLTUK ve 
MobUyanızla Dl§ budak afacm. 

dan bahÇıe koltuklarmm 

HER YERDEN UCUZ 

lstanbulda Rızapqa yoku§unda 
66 No. AHMED FEVZİ'nln 

ASRI MOBILY A 

ilı••M•ağ•a.za•s•111•dan••al•m•ız...ı•• I 
1 Bugünkü radyo 1 
7,30 Program 7,33 Karl§ık program 

Pl 7,tS :ı~ 8,00 Karl§ık progra.mm 
devamı Pl. 8,15-8,30 Evin saatl 12, 
30 Program 12,33 Kadınlardan fasıl 

oarkılan 12,4:> ajana 13,00-18,30 fa.. 
sıı prkılan programının devamı. 18 
Program 18,03 Çifte fam! 19,00 konuş 
ma Cdıl politika icmali) 19,15 daruı 

mllzlği PI. 19,30 Haberler 19045 yurt. 
tan aealer 20,15 Radyo gazetesi 20,4:> 
Şarkı ve türküler 21,00 ziraat takvi . 
mı 21,10 Şarkı ve tilrkUlcr programı. 
nm devamı 21,30 kanuşnıa 21,45 Rad 
yo senfoni orkcstra.sı 22,30 Haberler 
22,50 kapanı§, 

Zayi 
Rize nüfus memurluğundan aldığım 

nntus klğıdım ile Sarnaun 172 ncl a . 
laydan aldığım askerlik tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacatundan es. 
klııln!n hllkmU yoktur. 

Rlze KuravM'oo nııhlyesl Tcnlu ltö
ytiııde A~ıız oğullarından SU te. 
velliltlü Ahmet oflu Hfüıeyln Ay. 
'\ıu Küçükpa.r.ar Y~llhılwnba Sa. 

llh paşa <'.adM-sl No. 1 (10165) 

Fatih 8 rıcll Sulh Hukuk Mabke. 
meııinde.ıı: 

9•Wü91 
Cerrahpaııada karakol sokak No. 6 

da oturan Hurlyenin akıl hastalığına 
mUptela olduğu Tıbbı adli raporundan 
anl&§llmıı oldu~ndan ha.erile anası 

HaUcenın veli.yeti altına kondujtuna 
6.6.9•2 tarihinde karar verildiği ll~n 

'(40161) 

.ıl.-t-t9a 

. .. -
GVZEL FOT06RAFLAl2 . 

KODA.K 
FiLM 

va 

HODAll . . . "f AHINESI (,,_ ~_., 
iLE · . ~. 

ELDE 
• • 

E!JIL/11 

' 
Otün .. KODAK" Sabcilanndan 

Kodak Film isteyiniz. 

Os~dar Cümhuriyet Müddeiumun~iliğinden: 
1 - OakUdar Cezaevi mabldUn ve mcvku!la.rmm 1.6.942 tarihbıden 

1.6.943 ta.rilıine kadar bir senelik 81,000 kilo ta.hmin edilen ekmek lhU,acı 
hapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmı~tır • 

2 - tlıa.le 15,6.942 puartesl gUnU aaat 115 de ÜskUdar CUmhuriyet 
MUddeiumumtllği makanı.ında yapılacaktır, 

8 - Şartname taW günlerinden maada her gün meısal saaUerinde 
CUmhuriyet MUddeiumumUlği kaleminde görtllebilir, 

4 - Taliplerin ihale günU saat H de kadar teklif mektuplarını 1& tu. 
zat vermeleri veya posta. ile taabhUUU olarak üskUdar CUmhurlyet 'MUddeL 
umum111gine göndermeleri lAzmıdır, 

5 - İhaleye iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk hcsabile 1037 lir& 
65 kuruştan ibaret teminat makbuzıarilc sirkUlerini tekli! mektupla.rma 
bağlamaları prttır. (MU) 

t:,, Askeri Posta No: 8734 K. dan: 
1 - Asker1 Poata No: 8734 K. llj1 için bir adet aUSJ.ye iD§aaı açık 

eksiltme Ue ihale edllecekUr. 
2 - Keşif bedeli muhammen kıymeti 8122 Liradır. 
3 - Muvakkat temlnau "610,. Uradır, 
4 - İhaleal 12. Hazlra.n. H2 cuma gUntl saat 115 de Aekeı1 Posta No: 

S73• K. ııtı Satmaima. komlayonunda yapılacaktır. 
5 - Keşif Te prtnamelert ber gQ.D komisyonda görlllebutr. 

6 - İsteklilerin belll gUn ve saatte teminat makbuzlan ve 2490 a)'lll 
kanunun ikinci maddesindeki veaaikle birlikte Ça.nakkaledek1 konmyona 
mil.rac:ıatıan 1lAn olUnur, (15893) 

SAH1Bl : ASllıl US 

Umumi Neşriyatı idare eC!en 

Basıldı~ yer: VAKiT MATBAASI 

Rdlk Ahmel ~noll 

fıtaabal Levazım Amlrlllladea verilen 
Allıerl Kıtaat ııanıan 

A.§ağıda yazılı etlerin kapaıı zarfla eksiltmeler! 11.6.942 gUnU saat ııs 
de Yalova.da askeı1 satınal.ma komlS11Pnunda. yapılc.caktrr. TaJlplerln ka. 
nuni vesikalarlle tekli! mektuplannı ihale saatinden bir saat evvel koınls-
yona verme:ert 

Milctan Flatl remıuta 

OinsL KUo K.unış Ura 
1....--

Sığır eti. l20,000 lOG 7260 
Koyun etl, 120,000 120 8,50 

(3383-5907) 

• •• 
Aşağıda yazılı etlerin kapalı zarfla eksiltmcsf 12.6.942 Cuma gUnU 

~aat 16 da Siirt aııkerl satmalma komisyonunda yapılacaıctır. Taliplerin 
khnı..nl veıi.kalarfle tekli! mektuplarmı ihale saatinden blr saat evvel ko.. 
r:ılııyona '9ermeıer• 

MJJctan Tutan Teminata 
Olnsl Kilo Ura Ura 

Koyun etl 160,000 S0,000 6000 
Sığır etl l60,000 6{,000 4800 

(SS79- ri903, 

• • • 
Aşağıda yazılı et'h?rL"l pazarltklıı ekslltmc!eri 22.6.9i2 Pa.zarteal gilııU 

.saat 10 da Karacabey askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Talip
lerin belli va!<itte komisyona gelmeleri. 

Mlktan Flatl Tembaatı 

Oinal. Kilo Kurut Ura 

-
Erkek koyuı:ı ett 60,000 130 3860 
Sığır eti. 60,000 110 4930 

( 3380-ISD<K) 

• • • 

Kon11l~fun, müd'.Üaası~ı ~ a_ ret-1bi olan, işin maddi !iP ma sinde 'bulunan Georgi Pavlof ile 
J>'.lrken ~ılh~ Kirkor .ıı.~ O~e· ııevi bütü:ı me;:,'ulivetlcr•nı omuz Leonit Kornilofun harekeUcrinc 
nı Abdul.~m şahadetlerı uzer1;1'- l:ı.rın~ yük'P.miş bÜluııa.'l r avlof uyan T. C. K. nun 40-62 nci w 
de dura.ca~nı ~·e ~lnrdan K~r- ıile Kornilofun suikastın hedefin; 64 üncü ve Süleyman Saifol ile 
kort~n ~klı .~ıvetı~den ve ~:ıe · teşkil (den büvük elci ile birlikte AbdüITahmanın aym K. nıın 40, 
nını:ı ıse. v~h:ıy~rlıgı. v~eb~bıyl~ Ömer Tokadın da helnk Olmasım 62, 65 inci maddeleri delaletiyle 
ne rovledıgıll!_ _ bılmedıgınden yı arzu cttık'erinde şüphe duymu _ 450 nci m:ıddesinin ' 4 numaralı 
ne ba.!ıscdecegıni c.c: ; ı::nın eyle· bendine tevfikan rezalarmın ta. A§ağıda yazılı kurlı ot. kapalı zarflıı ekslltmeleri hlzalarmda yazılı gUn ve saatlerde Kırklarellnde aakert 

mek herhalde hatalı dcgvildir. vcıruz. vinine karar verilmesini talep 
Fiilin ~izli kal·ması ve meyda- ed 

Kirkorun şuuruna ,.e akli me- km . . b h d iyoruz. 
lekelerine sahip bulunduğu tabip n:ı. <:I •• 

8~1~~ı ıcın u v. ususu . ~· Yüksek ve aziz hi.kimlerim, 
rapoıiy:e sabıt olduğu gibi Öje. ıma goz ?ı;tl!nd<> bıtt~· . lann.~ ıtı· Uzun süren maruzatwız bura. 
ni Abdullahın da sövlediklerini mat cdeh.ıbnz. Anca~ bu. mutaJe. da. nih'.lyete ermektedir. Her ;-:a
l)Zi•iı.lfı bil-en bir kadın olduğu a,nınw aklı ve mar:tıkı .. bır nette: man olduğu gibi b~ün de ada. 
meydandadır. Nctekim hazırlık 0 dugu~u da tasr•he hı.zuını vok Jet prensiplerinden '\:..? vicdan:nı
taJr.kikatında bizzat Kornilof da- t~r. Zı~.a ~e.?efle be~a+be~ ~- zın sesinden mülhem olarak it. 
hi (Ojeni Abdullahın söyliyecek,. rın. de oldurul1!1ek _ıs.cnıldıgın\ tihaz buyuracaiını?. kararın ac!· 
lerine tam bir itimadı olduğunu) te~~t _edecek bır dt>ııl mevcut li tarihimize yeni bir şeref ve ıf-
sarnh:ıten bildinniş bulunmak - degıldır. tihar sayfası daha navc ertece. 
tadı:-. Bir ay CVV(;:l Öjenin.in söz: Omerin c!e öldürtilmek istenil ı?ine inanarak sözlerimi bitirivo-
ı~ ~Tu~e. tam bir iti- diği. vo~11Y.d" bir ka~tm mevrut 1'l)Yll 00. ~. 942 
matla b.ı.kan Kornilofun bu itL bulunduğu maddi ve müsbet de
madını b·rdenblre kaybetmesini, !illerle ~eyit edilmcdik~e kezalik 
'l ihtü~ telaş ve §lciunlığJn bir ömer Tokadın; a.J.dığı ili tam ve 

ANKAR'.4 

satmaıma komisyonunda ya.pılacaktır. Taliplerin kanun\ ve.slkalıı.ri.le tekW mektupııı.rmı ıhale ıaaUerlnden bılr 

saat evvel komUıyona vermeleri. Ev.sat w §artnameıeıi lst. Lv. Amlrllğl, Ankara Lv. Amirliği ve Çorlu uker1 
satmalma komisyonlarında da gör!llUr, 

Dök Um tp bttlya. Tel balya 
Hlktarı Tutan Teminatı Tutarı Teminatı Tutarı Temi nah 

Ton Ura Ura Ura Ura Lira Ltra lbsle gEln ve Mat 
2019 121,140 9085,50 146,377.50 10,9i8,31 151,425 11,856.88 Ul~•2 10 
583 84,980 262"J,60 42,267.50 3170.07 48,72l! 3.2i0.S8 lri .. ~ ~ 
400 2{,000 1800 29,000 2175 30,00C '2250 16 • • 10 
120 7,200 MO 8,700 6:>2,50 9,000 675 16 .. .. 115 
3.'>0 21,000 1575 !5,37J 1903,lS 26.250 1968.7:> 17 .. .. 10 
•O' 24,120 ıaoa 11.161 Sl.86,&8 80,150 2261,25 u .. .. 115 
350 21,000 115715 35,3715 1903,13 26,250 1968.715 ı&" • ıa 
180 10,800 810 t3,550 978,75 1S500 1012,50 11 .. .. 15 
270 16,200 1215 \9,ri75 H68,13 IO,~O 1518,7l! 19 ,. 
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