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Bulgarlar , , ' ~r-----:--,..-~-....,.._..,,.-~----...,,,... ....... 
·:f;j ~merikıı milm~!ltller meclisi Bul 1 

Basyanın Edirneyi 
kend lerlne vadetti. 
tını iddia ediyorlar 

,Yazan: Asım Us 
Bulgar radyo o bir !inç ~iin e\·· 

, ·el TUrk:yc hakkmıla bir haber 
vermi,, na hnbere göre Sovyet 
Rusyn Balgaristana Eclirne ile 
HJdye • Enoz hududunu \'ct<ıdet

mek mukabilinde bir llostıuk Ye / 
saldırmazlık a.nb.,mnsı imznsmt tek 
ltf etmiş, Radyo Türlüye <losUu . 
i;runa bağlı ltabn Bulgaristanm bu 
teklifi reddettiğini <le söylemi5. 

Alman tebliği 
Oenber için
deki Ruslar 
imha edildi 

Ahşam ba~ynzan Ne('Jttettin S:-.
dak nrk:ıda.~ıımız bu bahis üzerin
de dunı.rnk söyle diyor: 

•
1nulgnr nı<lyosnunun haber 

60 uçak 
düşürüldü 

IlerlJn, 8 (A,A.) - Alman or
duları başkumandanlığmm tebliği: 

Merkez keslıı.inde y:ıprlan mev .. 
ı:ii taarruzlar çcnber içine alınmış 
ol sn düşman gruplarının imhasiy. 
le n~icelcnm!ştlr. Bu muharebe
ler neticesinde dU§nln.n ]5(10 elen 
fazıa !\Iü, 2000 esir, 54 top, 237 
mayin atar ve makineli tüfek, 3 
tnnk ve 4 tayyare knyl:etm'iştir. 
Düşman tnrafından bir tümeırln 

bôlg<'sine yaprlan ani t.narn.ız düş
t:ı!l n için ağır k:ıyıp!arla akamete 

(Dcı·amı Sa. !, Sıi. 6 da) 

~aristana harp ilanını kabul ett 

ingiliz 
radyosu 
Bulgarları Kıral 
aleyhine teşvik 

ediyor 
Musounı 

l "ibyada mı? 
Vaşington, 3 (A,A.) - Mü

messıller mecli!'li Birleşik Amen 
ka ile Macaristan, Bulgaristan 
ve Romanya arasında harp ha-
l· ~n dakikada Londra radyo • 
ı mevcut bulunduğunu bildiren sunun Kahiredeki hususi muhn-

karan ittifakla kabul etmiştir. bi · w · · 
Ayan meclisi içtima halinde d~ nne a en bıldırdiğıt.neft' giö:e 
~ · 1d. y nk' Musolini, ileri hatlan e t§ çın 
gı 

1 
ır. arı 1 perşembe günü Libyaya gitmiştir. Bu haber, he 

top anacaktır. nüz başka kaynaklardan teyid 
(Dcuamı Sa. ! , Sii. 6 da) , edilmemiştir. (Radyo gu.etesi) 

Ankara, B (A.A) - Büyük millet 
meclisi bugün Refet Canıtcz'in be.§. 
kanUğmda toplanarak ispirto ve is
pirtolu içkiler kanun ll'iyilıalıınm mu. 
zakeresl.ne devam etml§Ur. lıfaddele. 
rin müzakcre.sı esnasmda bir çok ha. 
Upler aöz almr§lar ve bu ara.el& Fuat 
Sirmen (Rize) aeker tabrikaıarmm 

ispirto lmAllndo inhisar ida~Ic o. 
lan mUnaacbetıcri meselesine temas 
eylemiş ve eski kanuncn oeker fabrL 
kal&rmr, Lsplrto im!llnden sarfınazar 
ettikleri takdirde bu kararlarmr iki 
eene evvel inhiB&r idare.ine bildirme. 
Ye mecbur tut.an kaydı hatırlatarak 

(Devamı Sa.!, Si'l. 5 deı 

\•er<liği So\jet t.ckllfi eğer oldu 
1 e bPr halde Ru ya harbinden ön. 
cc olmuı;tur. ÇUnlrli So\'yetlerin 
llnlgari tanla an)a5Jllosı ancak ı\1-
manya yolundnn mümiiündiir. Scv
yetlerin böyJc bir t~kllfi yalnız 

olarak Rol~ tana yaJ!mı~ oltluk 
ları akla yakm gelmez. SO\'Yetlerin 
bu t.cklifi heııi.lz Almnnyıı. Ilalk,.n
larıı, yııJıut Bolgaristuna lnmedi'.D 
iinre Bulgaristan, l'ugo lnya ile 
birlikte Ahna.n~ııya lıa~ı gel!!ln 
diye yn1111mış i e o zaman işin ~k. 
)j dcği ir; fD1'at hu da nusyanm 
lngilt.erc ile birlikte Almn.nyaya 
klll'!iı h:ıreket etmesi \ 'e İn!-,"İltere· 
nin de biiyle bir projeyi lmbul ey
lemesi s:ı,rtma b!ığlıdır ki buna ih
t imal yoktur. Ilunon i!:indlr ki biz 
bôyfo hlr ihfünnll oln!!'lln bulmn. 
yonız. C~r Bulgur radyo unnn 
ileri sUrdUğü haber cloğnı ise bıı 
ancak Almanyanın Ru .. ya harbin
~n evvct rcddettij:;rf söylenen So,·
Yet anla.,nın t("ldJflerl ~e~e\ esi 
lt;fnılc g~m" ofabilir.,, 

Bugiln So\';yet Rmıya İngiltere 
ile mtitt.efılt olanık Almanya, Ro
manya, Macaristan \ 'e Finlandı
~·ayn kar:ı-ı bir mum , .e <lirim har
lı! lçjn<l~lir. Dir scne"'enberi Av-

Bomba davası 
op1'ftk nm en vcl'tm•--::.-"'l·""--'-.ıii.:;o.dll'--.,1,,ı;c.ı Ü celsede Abdürrahmanın avukatı 

ve Süleqman · müdafaalarını yaptılar 
il bölgelerin: tuıybetml5tir. Böyle 
hir \'a7İ;)ette ol:ın RIL<;)"llnın tng il
f.erE'nin lınbeıi olmn.ksmn Bulga
ristana <Joğn :rrakynsmı madecle
rek nnl:ı.şma t~kllrlnde bulunmn~ı 
nı tabii n.ktl kabul etmez. so,·yet 
Uusya tarafmdan Bul~ristana 
Sofyıı rı:ulyo unun haber verdiği 
ekilılc bir teklif 'apılmış ise hiç 

r:üılhesiz bu, Alnınnyıuım Rusya 
U1..erine yaptığı taarn1zdan eV\'el 
olmu~ur. Belld de 1'foJotofun Ber. 
llne glllerek llitlerle :ınlaı;ma mii
:ı:akerelcrj ynptı~ı tarihten e\Tel 
f•lmostur. 

Zira SO\'Yct Rusya hii~iik bir 
Slav kütlesi ile mesltfın olan Bal. 
ltarılıı.rı rrki yakmlık nokta.<iından 
benimsediği için Almanyanıo bu 
lot aya inmesini istanlyordu, Bııl
garbtam ve Yugo la\'yayı !\Ios
lcovanın lyaı et çemberi itinde ha. 
ı·eltet eder birer unsur hallne ge
Hmıck itin ra}ı4ıyordu. Fakat bu 
tifyasette l\loskO\"ll hlit.fımeU müs-
1.aklldi. Anılarmdn bir tlo thık n 
tınldırmn.zlık muahede 1 imzalıuıııs 
<ılma ma :rsğmen A ''nıpnnm harp. 
ten onrn. yeni(f en kurulması isin. 
de Almn.uya Jle tınlasamam~tı. O 
Mrada İnı;:iltere Ue mlinas.el1etl 
miittefik obnak dc~-tt, hatta dost
Juk halinde bile değildi. 
Şu h&Jcle Rusya tarafından Bul. 

garistnmı. Edirneyi vaadeden bir 
tdilif yapıldığı iddiası doğru İ!W! 
bu ıınc:ık Avropruım harpten c;on. 
l'a yeniden kunılm ı IUlkkmda 
Almanya ile bir anln.'mln milznke
reslne girmezden C\'\'el bir ha:r.rr. 
hk devresinde olmu olablllr. 

Pavlofla Kornilof müdafaalannı gelecek 
celsede ve Türkçe olarnk yapacaklar 

.. . 
' 

Libya muharebesi 
devam ediyor 

Rom mel 
Tekrar 

çarpışmı

ya başladı 
İngll zler yeni tip 

tank ve top kollandı 
(l~a.zısı 2 nci say/amı::aa) 

Pariste bir 
suikast daha 
Başmuharrir Alber 
Klemen öldürüldü 

Pari.s, 3 (A,A.) - Cri du Pe
uple gazetesinin baş ya.zan Al· 
bert Clement dün saat 19,40 da 
bir suikast ooticcsinde ölmüştür. 
Şehrin tam merkezinde yapılan 
bu su:kastm bir bisikletli olan 
faili önce bir el ateş ederek 
Clement'in kansını bacağından 
yaralamış, arkasından da iki el 
ateşle kendisini öldürmüştür. 30 
yaşında kadar olan katil bisik· 
letle kaçmıştır. Bisikletin numa.. 
rası polisçe alınmıştır. 

Cri du peuple, Japues Doriot 
nun idare ettiği halk partisinin 
gazetesidir. 

BEŞiKTAŞ ADMiRAYA 3 -

(Yazısı q. üncüde) 

Alman 
bombar
dımanları 
lngiliereye 
onbinlerce 

bomba atıldı 
Bcrlln, 3 (A.A.) - Kenta.rburi 

dün gece de ağır ve pek ağır çaı>· 
ta infilak booılxılnrlylc bonıbardı. 
man edilmi~tir. Alınan tayyarcıle
ri ağır çapta 10,000 lerce yangm 
bombası atmışlardır. 

(Devamı Sa. f, Sü. 4 de) 

2 MAGLOP 

TORK SUBL..\YıN N ~ 

BiRMANYA 
HATIRALARI 

o YAZAN: 

__ j _1'.,s_AaA_:J~_e_eC"_I 

İ!lhak .Jeller Blnnanyadan clönU11Unde son 093ret gthılerJnl l\lrsırd:ı 
SeydJ Befll' kampmdn ~lrn11tır. Iteslm, bumdakl esarete alt bir 

Dün eaat 17,30 da Yavuzsultan 
'llclbn ~ııddcslnde 4 nufuarnlı: evde 
bir yare.;la.ma hAcUsesi olmuş, blr 
gene, kendisile gelmek istcmiyen 
nikahsız kat'%5Iru bıçakla wığm _ 
dan a.,öır surette yaralamıştır. 

Hadise Si)yle olmuştur : Karn
gümrlütte Solma tomruk c:ıadde • 
de Kasap aa1<a.k 51 numarada. E 
mine, ann09i Nesime ile birlikte o
tunnakta.dn-. Bu lm.dın iki sene ev
vel Ekrem isminde bir tramvay 
bilctçi"ri ile n~. nişanlı 
olduğu nı.Uddet za.rfmda bir de ço
r.okları dilnyaya gelmiştir. Ancak 
Ekrem bundan bir müddet evvel 
başka bir kadınla evlenmiş ve ni
kAhsız karı!dml bırakmıştır. Blr kaç 
gfln evvel nikllılı ilmnsmdan ay • 
rıldrğmı söyleyerek rekrar eski 
metres.ine dönen Ekrem, ev1enmck 
istediğini söylem~tlr. 

Fakat geçen ~eliti gibi bir o
yuna nı.a.ruz kalmanınk için Eıni
nenin annesi nik8.h kAğıdı yapıl • 
mad:ın km ile kon~«masmı me 
net~tir. 

Bir tarih vesikası: . .......... --.............. -..... ... 

1 
Diln Emine annesi ile r 

h'Ldiecnın cereyan ettiği abla:ıı 
Rcfiruıın evine gel:ımşler, bu mrn
da evin kapım çalınmış, kapıyı n 
çmca Ekremle karşII~ııııin.rdır. 
Ekrem: 

- Emineyi alıp götUrcceğim, 
hemen haurlans:m dcı:ı:dştir. An
nesi: 
-· Nikô.h kA.ğıdı yapılmndan 

Lir yere göruieremiyeceğiml söy -
Jemlştim. diye ıruuı.i olmuştur. 

F...krcm, elinde t8Şldığı bıçab'Illt 
~ekl'rek Eminenin üzerine nulm~ 
ve bıçağnu snpladtk.tan sonra kaç
mı§tır. 

Yarah kadm, sfuhi imdat oto • 
mobili ile Hıı.scki hasta.nesine kal. 
dıl'Jlmıştı:r. Ekrem aranmakta • 
drr. 

Amerika ve irigilte
renin harp masrafı 

• 
(Ya..""ısı 2 nci sayfamızda) 

Ali Suaviye hUcum ! 
- 6 Eylül 1868 tarihli lıtanbul mecmuasından -

Vah, yaz.ık!. 
Bu ne hal? 
~yı.a.ıı - Na. 

sılam ? Şlşeniıı BC· 

rinllğl elverdi mi ? 
1st.crsen ııenl fıçı. 
:nın iÇi.ne aoka. 
yım? Sana olan 
muhabbetim 8§1. 

ndlr. 
Şl§edekl he • 

Tnblidir Jd elimizde Rusynnın 
teklifine dair bir vesil<a bulunma
dığı için Bulgar radyo unun ,·erdi
ği habere <lerhnJ inanacak değUiz. 
Fakat Sofya nıdl osu, Bulgar hü. 
kflmetinln resmi bir nesir \'asıta
'!lı olduğuna göre bizim için haya. 
ti derc(\edc e1ıemmiye11 olan biiy
le bir haberi elimizde ,·eslka yok. 
tur diye bütün bütUn hl~ı:limsiiz de 
sayamayız. Rlzim için ya -

rif - Efendim, 
emrine muU'yim, 
Şl§Cdeki cin ( •) 

1 
beni çarptı. Fıçı. 
daki (rom) belki 

1 bcdenl.me kuvvet 
• verir, Her halde 

cmrü ferman e
tendlmlndir. 

ıırlncak ~y, , ·.erilen haber 
do;;;rru veya. yanhı:; olsun, sintrle.rl
nılzde jt,idaJ Ye s UI fınatl muhafaza 
ederek hfi<liselerin ~cli1;1mfni bek
Jcmektlr. Her §eyden cv,·el işi. 

rniz Sofya radyo unun verdiği hn- neşıı..;n., ıuuhadnlleri gol peşinde ve Admlra ktıleclııl Hasıuıın bir ııütUnü tutuyor (YILZUII dördUncU aayfamı:zda) 
her hnl<l•mrla nulgnrlnrm ellerin-
de \'csikn olup olmadığım onnak, keme e<lerclı: karar \'ermektir. dostluk ve ~ldrrmazhk anfıtqnası bllmi5tir! 
dii:rer tanıftan da Ru radyosunun Yalnrz burada ı:;lmclillk işaret 1 teklif etmişler de BulgarlarM bunu Ve acaba Sofya. radyosu bugü
, .e hükümotlnln ne (liyer.eğini etmeğe lüıum gördliğü.müı bir kabul etmemi,lersc ü:r.erlnden bir ne kadar bUyilk bir itin& ı~ kal
lıeklemel< ve öğrenmektir, Ondan nokta ,·ar: Sofya radyo~unun ha- !-ene<len ziyacJe bir uman gec;:ml;, binı'te !'!akladığı bu l'ırn :;.imdi na
sonrıı tuırı;ılıldı lddinlıın \'e 1ek- bcr verdiği sekllde Ruslar Elllrne-

1 
(j)an bu biidl-.;e bugüne kıılar ef- sıl bir Jüzıuu liLerlııc ortaya çı

.ıiplerl yine so!;'11kknnlılıkla muhu.- ı yi ,u.cıetınek • wukabiUnde bir 1 kan umumiye-den na.'Sll gizli kala~ karmıştı:rf 

Şeytan - Şlın. 

, diki halinden bO§ 
nut değil milin? 

Şi§edekl he • 
rif - F.ataftu. 
rullah, Şeytan, 

pek hôflludum ! 
(Vah vah, bL . 

çare vah!) 

(•) 1rıg1Jb:lerln kullandıkları Wr acıvı l~. Jrle<wnw W... ..._ .... 
nu yapmak lstemlotlr. 



YAK 1 r 

ar 
s 

barbl 
Londra, 3 (A.A.) - Brltano

va: Ronımel Libyada tekrar çar
pışınağa baelamıştır. Şımdi İn
giliz tertibatında. açtığı gediği 
~nişletmiye uğraşmaktadır. Al

ondan da.ha bUyük eser~er bek- mantar birka(t kere İngiliz alay-
larıru ric'a.te icbar etmişler iSe Jiyebiliriz. 

Haşmet Akal'm boyacı lhroın de derhal §imalden ve cenuptan 
ağa tablosu fon itibariyle kuv- onlnn a~ teri altına alan sağ· 
vctli iyi çalışılmış bir portredir. lam sabra istihk~lariyle kareı· 
Bilhassa ecco4oomo yani adam· laemışla.rdır. Bu istihkAmla~m 

~ mnyıstan itibaren yeni ye- lıktan çıkmış koyu bir nüsü çok iç tarnflarmda harekete geç.mı • 
tieen genç neslin ressamlan ta. §Ayanı dild<at bir eser olarak ye ha.zır İngiliz zırhlı alayları 
rafından Bey0ğiu Basın BirJiğ, üzerinde durulnuya değer bir bı.ılu'nmnktn idi. Görünfu.ie göre 
salonlarında bir resim sergisi a- tf'lfckkür hiidİsesi olabilir. Koırı- Alman ana kuvvetleri bir araya 
çılmıştır. Güzel San'atlar Aka . P')Sition ve ifade OO:knmndan toplanmış ve bu kuvvetin bUyük 
demisinde talebe olan bu genç.- kııvvetli olan bu tablolarda se- bir k1Smı lngiliz kıtalan tarafı~ 
ler ya.5larmdan umulmadık bh· y\rciyi saran samimi bir heye- dan teşkil edilen dörtte üçü ka
nlgunlukla realist san'at saha- c.qn vardır. pah bir ~'Der içine alınmıştır, 
mda ilk adımlarım aUJH§lar - Anni Atana.sof 8 desen'indeki Bu kıtalar §İJlldİ tekrar fanliye· 

chr. Kendilerine yeniler vasfını cl~iler kuvvetli, küçük bir 80• te geçmiş bulunuyorlar. 
izafe ettiğimiz bu ressamlar e.- kak kızmı anlatan tablosu rea- i tki yeni silAh Almanlara n.a
serleriyle Türle resim san.'n.tında li&t bir ifade taşımakta., gauteci hoş bir sürpriz hazırlamıştır. 
hakikaten yeni bir hava getir- müvezzi çocuğu mevzuu actuel Almanlar lngilizl~rin çölde si
mektedirler, Umuma açık ve olan bir eserdir. Bundan bıışka la.ıılan kullanacaklarını ümit et:r 
duhuliyesi serbest olan bu ser- bir ana tablosu, bir meyhane memckteydilcr, Bunlardan biri 

P agda 
Almanya lehinde 

bir nümayiş yapıldı 
p, ag, ,"J ( A.A.) - D.N.B. 

nln bildirdiğine göre, Çek hükQ. 
metinin himayesi altında olarak 
yapılan bUyüıc: mitingde 60 bin.. 
den fazla insan hazır bulunmuş
tur. Hükflmet §efl lkrijef ile 
başka k.Atipler çok alkışlanan de
ıneçlcrde bulunm~lar ve Çek 
hnlkmm Hayclrlhe karnı yapılan 
suikasda ait infial ve nefret 
duygularına tercüman olmuş
lardır. 

Hatipler Beneş ile yabancı 
memleketle.re muhaceret edenle
rin kışkırtma. hareketlerini be. 
lirtmişler ve yeni Avrupanın ku
rulması işinde Almanya ile sıkı 
bir işbirliği lüzumu üzerinde 
ısrarla dumıuşlardır. 

2 - 6 - 1942 

Dablllyed r 
tayı va terfii 

1 
r 

Ankara, s (Valnt Muhabirin- nu RUştU Vrker birer derece terfi 
den) - Dahiliye Vekliletinin yeni etmll'lerdir. 
kadro:sunda valflf'r ve kaymakam- lsparta. mektupçusu Sadettin 
la.r arasında bul terfiler yapılmış Sönmez Ağrıya n::Uı:lolunmuştur. 
ve ba.zt nakiller icra olunmuştur. Becayiş edilen ko.yınaka.ınlar da 
Bunları blldil'lyorum: 5unlnrdır: 

Ad.ınn vııJJ,.,1 Akif tyldoğan, 'Jbıpıızan kaymakaını R~d At-
Knstamonu vali.si Mithat Allıok 1ı Köyceğize, Kelkik kııymaka.mı 
blrinct derce ye, Kırşehir va.lısi Hamdi GUrsel Aksaraya, Tarsus 
Bekir Baran, Gir<'aon va~i Muh • kaymakamı .K.B.ı:ıuran Tunçman 
tar Akman ikinci dereceye, Kırk.. Siliikeyc, Silifke kay:ma.ııJmıı Ni. 
larcli vaJi15f Kfwnı Demirel, Bile. had Danr§man Tarsusa, Tuğrul 
clk valisi Ritat Şahlnhnş 3 ilncU kaymakamı hzct Kı1avuz Bozda.
dereceye t~rfl etmişlerdir. ğa, Şırnak kaymakamı Fazıl Kat'-

s.ıvas idılre heyeti b.:ısmdıuı tnnoğlu Erbaays. Bayramiç kay
Mehmet Kııct 70 lirada. Sr> liraya makamı ŞnkrU Alptekin Kaleciğe, 
yükse'mi{itir. Kozan ka~"!l;o.ka.mı Bozdoğan knymo.kn.mı Vasfi Özde. 
Rlfat Erol !Adik kayrnoknnıt Foh mir Kclldğe, Nusaybin l-aymakomı 
reddin Ah'ıskalı, Genç kaymalmrnı fJnkkı Gcn~oğlu Birinci Umumi 
Tevfık Knrademir, ŞaV§:ı.t kayma- ı MUfet~llk ynzı ~lerl dirckt6rlll
kamr Sadrk GUruı.I, Tire kaymo.ka- ğilne tayin cdilml8tlr • 

giden alına.o intibalar resim ka- dll6Unen adam \ tablolarında ori- yeni İngiliz um'k t.Qpudur. ~ Amer'ıka ve ingilterenin 
rllni ve meraklılarını kuvvcth r,lnalitcsini muhafaz..ı. etmekte- topların attığı obüsler en kalın Meclis toplantııı Alman tebl il 
bir hisle sUıilldiyebilecck mahi- d\r, . zırhlnn delmekte ve Alman tank harp masrafları 
v ttedir. •İstikbalde daha mü FeUıi Karakaş'ın pazar yerı tarını parçalamaktadır. ( Ba~tarafı 1 inci sayfada) ( Baştcırafı 1 inci sayfada) 
kemmel eserlerin doğabileceğini t"b'.osu mahallf --nk ve e pril B .udı:ı.n baL•"a Am~rıkalıların T.ondra, s (A. A.) - lngilterc• mUzakere edilmekte olan kanunda va. uğramıştır. Harp sahnsında dU~ 
nlüjdelemektedir. i~ yapılmı§ pri~~if bir uslupla re . .ı.ı ağır tanklan kui:anılmak· um harp ma.sra.fı bu hafta :ıonull• 7.lh olmadığını ııöyleml§ ve encUınenln man 400 den fazla ö!U brrnkmı§ .. 

Bu sergi resim san'atında mü~ çalı§ı'anış komposition olarak bd r 28 tonluk olan ,·e "gene- da 9 milyar ingillz liTBN yekunu. bunu maksadı temin edici bir oeklo ur. 
~ güzelliği ifnde etmek en- yaptım ilk eseridir. ral Cıant,. ismi veril\?n bu tan- nu ~ış bulunacaktır. ı~s9 yı· ifrağ eylemesini ı.ateml§Ur. Cephenin şimal kesiminde Vol
öi8esiyle kıvranmndnn plastik Fethi Karııknş bazı resimlerin km zırhı son derece kalındır, lında po.rllınıento tarafmdM ka • Fuat sırmen şeker fabrikalarında ltof'un bataklık nrnziı>lnde ş!ddet.
fomn'un muhayyel kaygusiyle ıl- de flaman bazı resfmlerinde de !?O tam i<:abet bu tankı rnuharc- bul edilen 9 rnilvar ingillz liralık ~ide edilecek ı.spırtoıarıa, yine inhisar )j mevzii WPP1a1ar devam etmlf 
gili o~madan semest ve hUr ola- Henri Ru an'ın eserlerini ha- oo harici bırakamamaktadır. tahsisat hemen hemen bitmek u.. ldıırcslnin mUs:ı.adealyle a.çılm13 oıan Lir. PUşma.nın mUhim iaşe ve tk-
rak insan san'atını yaratmıya çıı urlntmakta.dır. Tankın techizatı 7,5 luk bir top zeredir. 1914 • 1918 harbi lngil • ispirto imtııa.uıı:uıeleri lstfhaalft.tmm mal hatıa.n Alman tnnnıularlyle 
1 t I d ıı..· e bi k" 11 tereye topyekun 8 mflynr 417 mil. tUzumu takdiriııdc inhisarlar idare . h . edil •...+4- ... 1 "·- bom ıoınış ır. nsıını ar 'J.llr cerçev Turgut Atalay'ın tlitücUler ile 3,7 lik bir top r mn ınc tıı. rı{> mı..;,-.. " maıı pı.ıı.c; • 
içinıd.e kısırla.5tırnn ekil güzel- tablosunda balrkcılar tablosun . tüfek ve birkaç hafif otomatik yon inglliz Jirnsma mal olmuştu. since, yllEde betten onl>C§e kadar bir bardnnan tayyarelerinin yardmı.ly 
liğindcn kurtulup iç derinliğine daki romantik tesirden sıyrıl - sil!htır. Vqlngton, s (A.A,l - Amerikanın kAr mı.vesi .suretiyle satm aıma.bllece- le düşmanın mub.bil taarruzları 
ve içten dışa akarn.k halka ve mış olarak görilnmekte realist Bu topların ve tanl<lann o!- mayıs nymdakl harp muratlnn ll'1 hakkındaki maddenin bu yUzden akim knlmış ve 82 Sovyet timtJ 
realiteye irufuilrnek cür'et ve CC· bir zı"hniyete uarmıc bulunmak- 3.:S:S2.6i6.087 dolara yükselmllJtir. Bu tahaddUs edecek ihtllAtlarm ne suret. tahrip cdilmfşUr, 

t . . ·~~-JL'l . t' rt~ y s dukça mtihim bir miktarda mcv- rakam nisan nymdaklnden 300 mU • le hallcdUeceğinl tesblt eden hUkUm. 
sare ını g......,,~n:ıu} mış ır. \,;n;'çerı t~.ıır. '"'·rmıt Picasso'nun mad- out olduıı:..·nu bilmiyen Romrn<ı- au l .. ··--- muh-~,_- •"'""'"'""1--' ,__ 

ı d 1 ıf flM "" '"' q- ""' yon f"Zln-'ır. Bu suretle m yı m terine d tem"• ederek bunun d...&ru .ıı..uucwı ~ w:.,,,,--~~ A.a.. 
sene aynı sa on a açı an man di dcvr<minl hntırlıı,tnn tUtücü - lin İngiliz kuvvetlerini urmsa - 11 ; ... 

1 
"" 1,.ındekl bUtUn murat 0 

.... "to ra deniz sularm&l bir Sovyct ta.. 
sergisinden :;onra gençler ciddi ter t<>blosiyl J·lerı'de daha. olgun uhte ld. B ,, -.. dan doğruya mahkemelerimiz ve hA. 

0 ,..,1 1 af! k l ... • .nı.ş olınası m me ır. un- 22.130.046.853 dolara yUksclml§tir. kimlerimiz tarafından halledilmesi f'iJesine da.!Uıl bulun.sn 300 t.on,. 
~rşmış ar ve muv a o muş- e;qerJer verebilir. dan sonrn yapılacak olan har<r Geçeıı dttnya harbinde bfr1e§lk A • luk bir petl'Ol gemisini ba~ıar. 
lardır. Agop Arad'm fY""""'n seneki ser kaAtın netı·---ı, bir dereceye ka- lard ve maddenin de bunn göre t&ahlh e- d 

• c-~ ~ merlka yılda 18.:SOO.Oı'.10.000 do an dil _ ... JA-·mgcld!Mnl sövıem•-H· rr Bu sergide ötclcılerdc te bir gı"de limanı ifade eden kuvvetli ı 'li 1 . h - mco• GM t>"'' ,,. 'S'-· . 
1 .. ·-,.'J 1 ·ht' dar, ngı z erın asara ugraynn doııı.rd!Ul fnzla hiçbir zaman aarfet. Abdurrahman Nac1 Demlraft (Si • Murmansk llmanmda Alman -L 

o una.n mucerr~ mevzu arı ı ı- bir reemini gönnUQ olduüıımuzu taııl<larını ta.mir etmekte göste • d iA"' 
:.- ,.,. meml". bunu dl\ en mnereflı yıl 3 sar· vaa) -ke !a'-"·-ıannm ya""'""""la. k bo '---"'--- ~-'""'"elerl 6 b1l va eden, muhayyel mefhumlarla bu vesile ile hatırlnmamıyn onda receklcri sür'ate bağlıdır. Hal- "' ' ...- r .... ,...... _....... e mUllol"UJ,WAU, uı,,,,- · 

vare.tılan, kilpe.rest bir zaviye kalan kuvvetle ı'ntibaları unut - k ' ıh ı.-d ~ . ta f~tmlştl. n ispirto mlkdarının tayininde ser - yUk nakliye gemkı:lne ağır çapta 
d d b' ·· •. nşl .fad ed"I bu ·ı geçen mt arorJt: en ı:.n • Mnyııı ayı içinde ordu için best brrakılmaıan doğru olamınca- bombalar isabet tet1mıi§lerdlr. 

en ar ır goı u e 1 e 1 en mrya imkdn yok., bu sergide onu mirat servisi geni ölçUde ulah 1•496 ooo.ooo, donanma ıoın ıanırt.o tL kadar 
ta:blo, natürnlist peysoge ve r. • hnyat ve realiteyle n!Aka.sı nzal- .1 . . pnı çUnkU bu fabrlkalarm -k' :?1 mayı&t.an 1 ha.z1rona 
"'k ---.:......ı . .b. h t• . odı mıştır. 1,228.000.000. kiralama ve ödUnç vattan "''kaek oldu,...• zamand& ispir SovyeUer 6010 ta'"'9- l:aybetmia c.... n::)U111erı gı ı aya ıvyesı mıQ gibi go··ru··\)oruz. Maamafih " "" c:.w .r.;-v ,, 

• " :.. " ' Dı"ğer cı'hettcn hasara ugrıy· an verme için ~62.000.000 sarfedlhnfftlr. to •-o.tt.-.. llnd" bulunacnkta.rmı ftyaL Jcrdı'r Bunların 496 sı hava mu-mahdut ve muayyen hır r.eminı Babıftli ta'blosundnki nklerde ... ~....... " · 
nşamıyan fontnfsie eserler göre. yeni bir hnssasiy tin ifadesi can Alman tankları işe yaramaz say- liUkfım~Uıı <!oğrudan dog-ruya olmı • ı.r dU~k olduğu zıı.mıınlnrda ispirto harebt'leri.nde, M tı h:ı.va batarya-

. ı rd' mak dogruw olur. Çünkil lngı- yıırak tııırpl ilgili maıranarı mlkdarmı aııgnriyo lndireblleceklerlni Jprr, 14: U ordu tcskillerl t.arıı.fm-ınem~ e ır. !anıyor. t 
H . 1 ' t "lk 1·-'er muha--ıı..~ nvı.vdanma h:i· 400,00Q.OOO, dolar olmug ur, fa<>ret eAcrek bu maddenin inhlaar lda dıın dUatlr!llmfl• nftt t.anıfı ~--'e umnın o an san n. ın ı to- Ba;"-ı~li tablosu renk ve kom- ı.ı n:::""'" ... ..,J ""' " " ""il ~ ,,. ....... 

1 1 1. • t .u ~ kim olmuşlar ve bu tankları ta- Aynı mUddet ıçindc vergi ve ba§ka resinin tcmln etmek istediği maksadı !.alııip edilmiştir. Ayıu mUddet um arı ~tı mış ren ıst şana ın ~tion itibari .. •c kuvvetli bir •-- ıı 
k b ·ı .,.... ı~- :r• mamı·yıe tahrip etm ğe vakit lmynaklardan bam Ouu• ge r .. ,6r;etmed!•ını '""ret ederek maddoniıı 1·,.·ındc -J,. "--"'esinde 83 Alman sanı onuşa 1 mı'7 .. Jr. ........ olarak n" "'"rI dikkati "ek- •• " 'il'" • vcw ......... ~ * ııo, .._ ......... '!C bulm\l§la.rdır. 260 Alman tın- ıo.aQG.1!02,877 dolıu\lır Açık 1 - mil. encUmen tArafmdan 1blr defa dAJıl. tayyaresi kaybcdilm.istlr,. 

' • mekten geri kal!lllıyordu.. kı muharebe harici bırakılmış • yer 0~3 milyondur. tel.kik edilmealnin muvafık o1ııca.S't 
Hepsi R31'Lf. 1l.İJ; J~}41.nt ve kıy- Refia Erden'i bu ~nıp içinde tır Bu miktar Rommei'ia zırh- Mayuı soound kı borçlar 74 milyar mntaıessmda. bulunmu;,tıir. Loıutra. S (AA.) - Bu cephe. 
t olan genç şaha yetlerfn için· tanıyoruz. Refia Erden uslubiy- 1ı k'.l"Vvetinin yarısıdır. rıotnrı (l'eQmekltHll. TahaddOs odecek ihUIAflann halli sinde mabaJ.U gaıpıpıa.14r wkubul • 

~" bilhassa. realismi ideal ola· le ve zevkiyle realiteden uzak ve ----o---- noktasında Fuat Slrmen'in mUtaıea. mo.ırtadJr. 
k kıı.vnı.mış olan Kemal Sön- eskinin tl!sirindo kalmı§ görünü- G •• b ı • sına ıııtlrak eylemediği.ni kaydeden Hoskova rad~ ~ aft 

ıezdir. Teknik ~krmdank m~· yor. Aysel isimli bir nüsü mev- o e sın Alman bombardımanları l\Jtlp bu lhtllatıarm lnhlııarlar, Amil- u~ denizde ' balıkçı ~ 
affnk olan erlerınde ışr ' gö.- zu olarak alaka uyandıran bir ıor ve mahkeme taratmd&n aoç1lecek ba~ '" bir1'a; tı!.ne3ln1 de 

, ve tar itlbariy1e fistlinlüati vesikalı kadın tinini <'.tınlandır- bir hitabesi \ (Ba§tarafı linci sayfada) birer ha.kem tara.tuıdan tetkik edilme hasara utrat.tıklannı bUdlnnekt:cd!r. 
elde etmiş bulunmaktadır. Tn.b- maktadır Man!J sa.biline kaı'şı av tayyare- sinin bu mUess <:elerfn ticarl malıfyet İki sahil muhe~ f,~m.l.B1ne do ta.. 
lolardtıki renklerin amıonı i di.- • Berlin, 3 (A.A,) - BugUn md. lcri tarafından yapı4uı akmlar ve nnıaı ~ • 
n'tmik bir ifade taBnnnktadır. Ne~ad Mellh'in genç ve çok y<>da Bcr1in haJJuna hitap cclen Alw Almın topralda.r.mm garblndo bu- !erine göre daha. doğru olllef.ğmı soy_ 

Seri olnrak yapt1ğı ~reeri, sa- enerjik oluşu biraz ifıntn ::;lıı l.. nıım pro~ooenda nnurr doktor Gö· lutlarm himayesinde mUn!erlt ln- ıeml§tır. 
kat ve gnıooteci çocultlnrı realite lcrniş gibi görünüyor. Şimdilik beis bilhassa d~~tir ki: git.iz bomba t:ıyynrelerl tarafm _ Celal Süt Siren (Bolu), tspir
yi kuvvetli olarak nksottinnck- onda gijrdüğfunüz SCY çocukça Geçirdiğbnlz bu çetin gUnlertle <lnn yaprlan ta.:ı.rruzlar neticesin. to imaliıtı.r..dıı Şt"ker fahl''kaları ile 
tedir. CuvaşJn yapılan bu eser~ duygulardır, Fakat aynı zaman- gösterdiğiniz mu.karnevet ve cesn- de dUşınan dün 20 tayyare kRybel L-nnl<ltma.nelıırin ispirto imaUl.tınm 
lerde romantiQyn kok"USu yokttır. da Q0

1< incelikle ifade edilen reUen dolayı tc<>ekkür ederim. ml§tir. Bunlar av tayyareleri ve ıniktnrlanrun tayininde 1Jerl>est 
Estetik bir heyecanın ifadesi renk ve çiz"'İ oyunları(lır. Onda deniz topçuları ta.rafından düşU • bırakılmalnroım doğru olmadığını 

lb. .ı.n. 1.1 '·! ı belki de eksik olan hayat tccrii- Ed' d b" '"k ·· t rUlmüştü.r. ı Alınan tayyares1 ka. sl>yllyerdk bu serbestinin tak~id =~ıı;~~A ve açıl\ ln a an I\• besidir. Renklerin varlığına f- 1 ırne ed .. ~r,u,. sunne yıptır. c<l:'lm!!~ini ist.ern~ tir. 
Mümtn.z Yener'in f ınn tab· nanmn.ktan kurtlJlup renk ve ugunu lnglliz h&va kuvvetleri n haı.~ Hatip, ihtilô.tJarm halli nokta -

Joısu uzun bir fedakarlık ve ça- çizgiyi san"atn. bir vasıta o'arak tJdlme (Jlu uoıi) - BugUn E · ran gecem ga,rbl Almanyş(ia birkaç sındR d:ı ill murakabe heyetinin 
lışına n ticesi kazanılmı büyük kullanabilirse ıkıy:metli bir isti- dirne mcrkt:Z atnzasıno. bağlı Laıla- mahalle kanı lıtrpalama taarrur:ln- ho..kemliğıııe taraftar olduğunu işıı 
bir muva.ffa.'kJyettir. Klllslk bir da.t olan Nejad Mc!ih daha ol- paşıı. rwlıiyerlnde Lnl paşa QOCuk n yapmffllardır. :McskOn mahal- ret eylcmi§tir. 
uslQp ve tarzın orlginal ifadesly- gun eserler vcreblllr . es:rgeme kurumu tşrafından bU- terde ve bilhassa Duisbur#;'da bU. l)irı:ıs1 Devrim <Zonguldak), Ta
Je ea.nlaJlan bu eser g\inün rcali- Faruk Morel ressamdan evvel ~ük sünnet düğiınii yapılın!§ ve yük yangmla.r çıkarılmış ve umu- JıocldUs edecek ihtiliiflarm hallin. 
tesini a.ctuel mevzu~ içinde ya· bir h:yk~ltraş olm~~ına rağm n '-tOO ı;ocuk sUnnc<t edJ.lmiştlr. mi Qinnlar mUhim hıı.s:ı.rlnra uğra. ele umumi prensip bu gı11l ihtiınf· 
şatmaktadır, Bundan lba .. t-n ıı.y-• Y.npt.ıgı. b_ır h.izmetçı kız_ desscnl nu m'i...n"""ı.-tle F..dimeclen de mı tır. Gece avcılariyle hava b.1 Ienn mabke:nei~rce rl.iyct c<iile -

~ t b y1 Jru tl 1 ' l ............. tıı.rvııları taarnız ede.n lngiliz la}'- rek bir kıını:ro 00.ğlnnması oldu -nı uslılp ve tarzla ifade edilen çız.g.ı. ı 1 •• arı . e vv: 1• 11~111 davetli bir """k nileler Lalnpaşayn 
dili dil b rd h ,...,. yarelerindcn ·H UnU dil~Urmlişler- ğunu, ıbu iht Iatln.rda da aynı u-

Paydos tablosu da kuvvetli bir şun_ ru: .ır e~ ır •. umaın-

1 
gitm·ş ve düğünde hozır bulun. dl sutiin tokib e(Wmesi lii.r.ım geldi. 

eserdir. le tmJodlyı bırle§tırml~tir, muşln.rdlr. r. 
Nuri cr;.,,.em hl.ı- ....r.wı.esiz res- Faruk Morel .bu .s.ahada .c:a.lı- ------------- İngiliz propagP.ndnsmın Kolon. ğlni tebarüz ett.\rmi§tir. 

'" " s-u..ı.u bizd !k k türd ) yaya yapılan ha.vn t.aarnırunda bir ~fazb:ıta muharriri MUnlr HUs • 
mmların en olgun olanıdır. lyi mrs~ e •. an-~ ~n 1 erı da. ifade OObihmi~ir. Diğer iki muvaffakıyet eser1 olan 20.~o ki- rcv GMc: (Erzurum), lşp'rto is-
bir uslup ve ifadey!e yaratıcı ~ ve o~gınal bır uslup yara- küçUk roneleri de kuvvetli eser~ ~nin aldUtilldüğUnU iddia etmig tihsa·lô.tı hUSUBUnda ileri sürülen 
muhayyije3iniıı te'kru'lt kabiliye. tabıleooktir, - lerdlr clma•ma rağmen tn,....,_ taarru•u ·kı-1 Um ... ·n d · tirU ey tini birleştiren kuvvetli bir san· Sergide heykel olarak yaptıgr • " .,.ruo .. nı cı.ıara ene c-... ı e 
atkardır, Ya.€lı boya ile yaptığı çalı:aan insan!~ ı;elief~ ve iki Sergiden alınan bu mes'ut ne- neticesinde bu L'C'hfrdc 200 kişinin le<liğinl ~.ıı.ret ettikten sonra. ihtl-

•:volculıdc tablOt!IU "IJlnlculuk Tar bqı teşb.Jr edtlmiştır. Bızde çok tiC('.nin taha.k1<ukunda genç res- öldUğll tesblt edilmiı:ıtJr . Jöfm halli cihetinde, hn'kemc gi~ 
~...,, • · ı f · b ı Le '·ı , dilmesi noktıılasmm bırokllnuısmı f>"ariasmm ilhanı ~ !bir eser- kısa oın.n heykel tarihinin mazısı sam arm pro esuru u unan • ı Ne dememell " ancak buna hakMn lkara.r:ından son 

dir nt hatırlarsak yine buna ımem- opold LeLir'in de bu husuşta ı ra vatnn®-T.n mahkemeye mUra. 
Bu• ._...._,.-;m_ ~ ...._, .. .- h .. - nun olmamız ica'bcder.. büyük hizmet ve rolünü unutma- '----.-------... ~ ~ wıuııuws ~· ıcıLK. ""' ...- Onl hs. ,_ C1lat etme1Sinm muvafık olacagr 

reketin lbUtUn nuaııcelerlDi en Mevzulan ısmarlama olarak ma.k lazımdır.. U:!111 P. :.C · VA _ Na yaztlan ~Uı t.a.tlJ oku~ mUtcla.sm.da. bulunmuştur. 
ince teremıa.tiyle fmti7.ae ettire. ya.pılan monüımntal heykellerin yetlerini Uzerınde . ı§a.f ve • l>lr kalem aahibldlr. Buna bakarak, Bu mtizakexelerden sonra. veri -
ı-ek mta!rkla kullanılmıa olduğu taa h~inden evvel halkın an- kilmül etmelerine çalr~ş.. lıUkmedebilimnl.z: o hangi kellmeleı1, len tnkrln'er o'kunmw,ı ve buna &6· 
gö~ her oey- ;yerli ~n- laYJaına uygun gelecek olan bu Leopold Leir her UCYden evvel tAMrtert kullanıyora& onlar halka mal re maddenin t~dil !kabul cdil~
de fakat kÜvvetıi bir teknik ha- gibi eserlerin bir başlangıç ol- iyi bit hoca ve kıyımıetll bir rcs- oımuıla.rdır. Vo artı!< muharrirle ıcen. tir. 
'~""""- aı-.aa --11 ı...:r atu- masına ra~-en ilerisi i"in daha samdır Her iki vasfı net'ıindc uh •• .u;: d 1 rl n--1\Jlıu;r .. ~ "''"" \iAJu uı 61'4" :s • b" • dl m at.ablan aruında bellcnm'11', Kanunun Ulb,..r mad c c ,ıu.:; 

BerlfD, 3 (A.A.)' - !Askeri bir 
meır.ba.do.n blldirlld.iğhıe gBre diln 
şnrk cepbe3infn muhtelif kesimle
ı"inde bir ~ hava muharebeleri 
olmu.stur. Alınan av tayyareleri 
bu muharebede gnlip çıkmışlar ve 
00 Sovyet ta.yytı.ft81 dllvtırm~
tlir. 6 Sovyet ts.Y)'m'eSi de hava 
b:ıt.arynlan torafmdaıı dü§iiriil • 
mtl§tilr. 

lnglUz rad1oıa 
( Bagtarafı l inci sayfada) 

lııgiliz radyosu Bulgarca ne5-
rlya.tında Anıeriluı.nm harp ilan 
etı.'llesinin manasını tahlil etmi51 

Amerikanın Bµlgaristana harp 
ilan etmesinin QOk mühim oldu
ğunu belirtmi~r. Radyo, knt'i 
intllınp saatinin gelmi§ olduğu. 
nıu, Amerikanın ne kadar mua.z 
zıım kuvvet olduğunu her Bul· 
garm kol ~ca takdir ettiğini eöy 
icmi3 ve sözler §ÖYie devam et.
miştir: "dUnya.nm akibotini ya
rın Amerika. ile İngiltere tayin 
edecektir. Bulgaristanın mUcrim 
l'andalyesine oturma.masmı isti
ynrsanız Bulgar Kıralım atarak 
Mi ha ·ıc." iç kuvvetleriyle birle§i· 
rJz. bulgarişta.n, yarruın feci 
fi.kibetinden ancak bu suretle 
kurtulur. (Radyo gazetesi) 

_,.ı- ~----n,..._ .,,...,..,..,d !"'vdalı w• m·o:..JL.,.,.t oln,..,x... mu- birleştiren profesör tam ır 8.a..n ı:ı tır B ı d bl dMH"'kllk d •VDı-en:: ı.r_..~.u•AAwı. .,.., ..-.. 0 " "'1'ı:IC ""'"ili' 1 f 11rlml'Q • un ar a r ~ı:ı'I'• rinc ~ mU&nkcreler esnasın o. 
yaşıyanlann hayatını anlatmak 't "rnktır •• ile çalışan insanı çok at anlayı§iyle tek eoo zavıyc- yçmak lUzum.suı... takat inkıll.bcı Galip Gültekin (Konya), MUza karşılasın diye bu hUkümle inhi
tadır iyi kompose etmiş ve hareket siyle veya. ru U1 derecede sUv&- ııır adam IX!Ylo dll§Unmcz: vakUylc re cdilmcıkto o!an kanunun bir sar idnresine bir mecburiyet 

Nuri t~ es1temt ölo'finiin hu· halinde dinamik förm'unıı mu- lisme cereyanının tehlikelerin • Ahmet M!Uıat e!endtnln do okuyucu. nwldeslle ,,a.rap ynpılrnası serbest tahmil eylemekte ve saJlllıiyct 
srısiyetlerinr iyi tanıyan ve bu ha.faza eden bu üç vücudun bir- den gen~lcri koruyarak yeti~tir- mı, nllbeUe çoktu. Onun yuuıı da bımkıhr1kecı d!ğc-r bir madde i:le vermektedir. • 
ölçün6n hudutla.nm tecavüz et- birinden ayrı olarak J>9Sla~t mi13 esasta klft.sik fakat eser ya- nlsbetıe sade tdl; f.lmd1 burıdan her ıuhhlye vcı'klleti lhUync:mm fnhisnr Meclis, knmınun mütea.ldp 
miyeıı resim ve taı'bfolarnıdald hareket far'Jdarını yakaİıyabılc. ratma bakımından gahslyctlerin harıgl b1r ııayto. aııb VA. NQ n kar. idaresi tamfmdan inhisar nltına maddeleri üzerindeki tetkiklerden 
ton, J§Jk ve gölgenin yerini iyı. rek iyi terkip yaparak muvaffak hürriyetini tahdit etmeden. ~u: ıııavtırmız, ara.dıı.kl aykmlık ne ka. almmaaınm sebebi hakkmdn ııonı- sonra ispirto ve ispirtolu içkiler 
oe tayin etmesini 'bilen, dosunu olmuetur. main ve origlnal olmak fıkrını dar bUyüktUr, görUIUr. BugUnkU dili. ınn bir suaıe kft.1'51 inh1aarlar vc'ki- • kanununun müzalte:resini bitir -
iyi kullanan ifa.de kudreti geni Hilseyin .Anka hcykci tekniğl talebelerine aşılarnı§tır. mb: elbette daha eyi ayıklanmı§Ur. il Rıı.lf Kıı.ro.deni~, bu hUkmUn ha- miştir. 
olan yaratıcı 'bir snn'atkAr heye- bakımından bizde C§İne rastlanp Aztm fedrıkô:rlıklar neticesi el- Ahmet Mltho.t efendide Calelekııcr) len mer'i olan kanunda mevcut bir Bundan sonra köy rnekteplerı 
caniyle çalşnakta.dır. ma.mıe denecek kadar bir mü- de edilen bu muvaffnkıyeti alkış diye bir k!!llme buıunab!Urdl. Bugtın, JıUkllm olrtugunu eöylcmt ve Sıh. ve köy enstitruerl kanununun 

Avni Ori>aş'ın birin<'i ~alonda kcmme'iyet arzctmeklcdir. Fa- lark~n san'ntın ne kadar gUç bir bunu yazım kalmadı; lAkin ıvte VA. tınt Vekille1.ınin bu hUkmUn yeni mUzakercsine geçilmiştir, Bu ka
sağ k~ lbUyük bir komposlti· kat muhteva bakımından gerı iş olduğunu unutmamalıyız. . . Nfl &:ibl !Nllc (elı;ser) kel!meowi mu- kan.una konu'?m:ı.sını istediğini kay , nunun heyeti unnnniyesi Ozerin-
on eseriyle knrştlaşryonız. Bu plA.nda ka.lma.ktadır. Onun da e- Genç san'atkftrlardan bu gıbı hafua edenlerim~ var. dederek donrlşU,r ki: de söz alan hatiplerin mütalea-
t.a.blods.Qd renklerin armonisi aor:erinl v ismini bu gurup i- dalla. olgun eserler beklemek hak CEkBer)l ekserimiz anlayablllr; fe.. Şa.re.p imali serbest bırakıl· lnnm Maarif Vekili Ha.san Ali 
ku~tlidir. Bir meyhane hava.- ~inde görtlyoruz. kımızdır •. fnka.t resim kültür ve kat <ı:otumuz) demek VJlrken bu mu. makla beraber inhisadar idare- Yüocl'in beyanatı takip eylemiş 
sını karnkterlse eden bu es.Jrtle Kolsuz rondc'inde kadın vücu san'ntm dn korunma ve yaşamı- radt! kc'Ilmeyı alıkoymak ıı:tn hiçbir si de şaıap yapmakta devam ve meclis maddelere geçilmesini 
görillcn tipler realist bir ifııde dunu plastik cndiş lerin tesiriy- ''tı ihtiyacı olduğunu unutmama. sebeb yok. edecektir. Onlar yapmazsa. in- kabul ederok dağılmıştır. 
tıtŞTma.ktndrr. Avni Ar'baş hu- le derin düşünerek mükmımel hyız, Blıcc Cı:oğu, ooğumuz) demeli, <ek. hisarlar idaresi memle-ketin tıbbi Meeli , mınuı. :ciinü molana .. 
msfn olmıya doğru yaklaştıkça bir şekilde trum bir hevkel tadın· SU AV l KOÇEI~ serf, ekserlmlz) dememeli. şarap ooktasından ihtiyacını caktır. 
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EKMEK DURUMU HAKKI DA ;'Büyük caddeler 

VALi MUAViNiNiN iZA ATı ' sulanacak 

Çankayşek 'in 
sesindeki hüzün 

L ~ankoy~ rnclyocla unlıı.n söy
-edı: 

1 
'·ı ·ı:;cr Ameril,ada 1<.itthsal edl

,eıı ın.'\lzemenln yüzde onunu Çine 
l' ~rır-;enlz Çin ordusu 8izc yüzde 
~ı neticeler 'erecektir. Harbin 
ıı tnııılması kin mane\1yııta mahi· 
eli tcchi7.nt kat.mak gerektir.,, 
'hdcrfni nihai zaferin kendi ta.. 

~fınrlıı oln.cağı mUtalea ile biti· 
~~" < ıınknyı;el•'jn Amerikaya hıtab 
td en sesi f<'di nytlanberi clC\'lUil 

hı.~ uznk :;urk müradelelerinin 
l' ~ııı1>ü verlmleri ile sıkıdan sıkı
,a alakalıdır. Viilnn Çin seneler
.!llhcr:i Japon~ ıı De boğuc;ouıkta 

Hastalara fazla buğdaylı 
ekmek verilecek 

:(az mevslınınin gelmesi müna
sebetile belediye ana cnddelcrin 
sulanmnsı ve yı:knnma.sı için te
mizlik l§lcri müdürlilğUne yeni 
direktit'Jer vcmuştir. 

Metkezi vaziyette olan köprü. 

"\Ilı • 
~·, n aılnn harp etmektedir. 
il icat Amerika \e 1ngilterenln ,Ja. 
<ııı,n ite U7.nk ,.arktn 'c pa lflkt-e 
~ 'll haline girme i vo ilk hamle
~ lı Anı;Josaksonla.rm knnılıı.n ve 
"nl~lcri .Japonyayıı terketmek 
.""bur:iyetinde kalmaı,., Çin için 
/dalı olmaktan :ziyade, kötU sUr. 
•l ~irleri ya.pm15tır. Uzak ~k.. 

\merlkan ,.e tn~iliz taraf ızlı. 
\>~le, nm ettJğf müddet(e Çinin 
, 1YcU her halde bugi.inküne na
ran daha ku\'ntli idi. 
daponya imclJ hem askeri ba

t:qdan ehemmiyetli nol.·t.n1an el
ti' l.'tm)ıo, hem de bir harbi siirılü

ck olnıı hıım m:ıddc kaynakla· 
ı-ı' kısa bir znmanıla elde etmiş 
tıııma.ktndır. ıaı.ezynda, Bir. 
Sada serbest imlan Japon kuv· 

~tleri şimdi Çine yilklcnmektıa. 
tl"r 

~ liiitefikJcrin uzak sarkta mu-
91 'ernet edememeleri, Çine yar
~: knpılannm kapa1ınu5 olması 
~ 11)eti günden güne daha çok 

1 
lcUJ bir hale sdlanaktadır. 

1aua. o kadar ki bu dunım de-
111e i netioesi olarak mUttclik· 

:}inin değil, Cin mütt.efiklerln 
""ile Umitıe bekledikleri bir za
t luıynııi,'I halini nlmı~tır. 

lıı~~ak sarkt.n., hatta Illndlstnnda, 
,-.sa Asyadn miltteflklerln mu-
1~ <'ankayse'k'tlr 

~ Ç:\lıhy:;ek;iıı lJöyle bir mıuıza... 
arzetttği v.a.mnııda :rııdyoda 

~1~liğl öder Çinin içinde bo
~Uğu mü-,küllerln ne kaıbr bü
oldoğunu ~östermektedir. Çi
lllnlzeme ildi.yeti bnnt'lnn bir 

. ~lı 2'.alIULl1 e\'vel bu.5lamıştır. Çi-
l'°11dra efiri \Tellln!!ton Ku-

~ 
ilk acı 5ilti'tyet sesi ı;ıknlı ye

ay olmu tor. O zam:ı.ndanberl 
Y"apililn lınnlun tempo unu 

l'rının.nuştrr. Diğer tnraftnn da 
~· 'losaı'50n harp gayelerinin 
~l~a ~Une göre mUcaclele. 
ıa; İl'k safhasını lmnnyanın im. 

te kil ebnclrtedir. 
l l!.İııacıın1eyh Çine ynrdım, hat
' Qtıun lrortıırılması dava"ı ikinf ~nda. yer alınal tndrr. 

kıa Amcrikanm muan:am 
endüstri l de\i harekete gcl

...:_.;r, F nbrilml:ır, tank, tayyn.re, 
~~eler mlitemndiyen \'9.pnr 
~ile mesgul!lür. 

Halka tam elanek verilmesine 
d~den itibaren başlaıun~tır. 
Dun aynı zamanda ekmeğe ya
~ılan yeni zam da tatbik edilmış 
tır. 

Belediye teftiş heyeti fmnl~ 
nn kart sıriistimalini önlemek 
ve aynı zamanda ekmek imalini 
gözden geçi1'nclc üzere, Üskü " 
dar ve Kadrköy !kazaları fırınla
nnı teftiş etmişlerdir. Bu husus
~ elde edilen neticele: raporla 
rıya.sct makamına ibildırikni~tir 
Hasta olanlara daha. fazla buğ~ 
daylı etmek verilme.si için vila
yet tetkiklerde bulunmaktadır 

Hasta. olan vatandaşlar ta~ 
teş~llü bir heyeti sıhhiyeden 
getırecel<leri raporla ibu ekmek-
ten alacaklardır 

Diğer tarafta~ lstanbula dün 
k~lli!"etli miktarda buğday gcl
mıştır. Gelen buğdayla ekmek 
kalitesi daha. fazla düwlecektir 

Hastahanelere verilecek ma: 

Darıdan 
zehirlendiler 

Şehremininde, lbrahim çavu.'.'1 
mahalle.sinde, oturan Vesile ~ 
dında bir kadın, dün mahallesiır 
deki 'bir bakkaldan darı unu ala
rak ekmek yapmış ve Uç çoou
ğu ile birlikte yemiştir. 

Ancak ana ve çoculdar darı 
ekimeğin.i yedikten sonra müthiş 
bir sanc.-ya yakalanmışlardır. 
Bunların zehirlendikleri anlaşıl
mış ve !hepsi de Gureba hastalın
nesine kaldırılmışlardır. 

Vak'aya müddeiumumilik el 
koymuş Adliye do3cU>nı ~r 
Karan 7XShirleneıtlıleri muayene 
ederek, ekmekten aldığı bir nil· 
muncyi Tıbbıadli kimyahanesine 
göndeımiştir. 

Vali cuma günü 
dönüyor 

lstanbulun ia.,.c:e, mahrukat ve 
muhtelif işleri etrafında alaka • 
dar makamlarla tema.s etmek il-
7,ere Ankara.ya giden Vah ve be
lediye reisi doktor LOtfi Kırdıı.
rın cuma günü şehrirmize dönm(' .. 
si beklenmeld.edir. 

Kanlı'kavak suyu 

karna, pisküvi, hakkında Vali 
muavini Alunet Kmık kendisiy
le görüşen bir ımuharririmi7.e 
şunları söylem~tir. 

- Makarna ve şclıriyeler ıs. 
tanbul sıhhat müdürlüğüne dev
redilmiş, müdürlük de bunları 
hastahanelere vermiştir. 

Bunlar, 7 bin küsur kilo bis
küvi, 11 bin küsur kilo makar
na olmak ii7.ere 19 bin kilo ka
dardır. Ofis elinde şimdi 400 
kilo kadar §ehriye vardır ki ve
kaletin lüzum göstereceği yerle
re verilecektir. Bundan başka o
fis elinde 1500 kilo bisküvi var
dır. By da sıhhat müdürlüğün
ce dağıtılacaktır. Bisküvilerin 
satış fiyatları tesbit edilmiştir. 
Herhalde buJ?ların çürütüldüğü 
Y?lundaki şayıalar doğru değil
dır. Ekrneh.1:.e'ki arpa miktarı he
nüz indirilmedi. Çeşninin ancak 
bir haftaya kadar değişebilece
ği ümit edilmektedir." 

Birinci sanat ayı 
Beyoğlu Halkevinin hazırladı· 

ğı "Birinci San'at ayı'' önUmUz. 
deki cumartesi günü öğleden son 
ra, saat 16 da Halkevinde bir 
merasimle açılacnktrr, Program 
şudur: 

1 - Prof. İsmail Hakkı Bal
tacıoğlu tarafından "San'nt,, 
mevzuunila !konferans, 

2 - "Figür,, sergisini açış , 
15 haziran 942 pazartesi gtl

nü saat 18 de: 
1 - Prof. Ahmet Hamdi Tan 

pınar tarafından "San'at'' mev
zuunda konferansı 

Karaköy, Şi.'flıaıre, Beyoğlu, Tak
sim, Harbiye N~tı. Beyazıt, 
Fa::ih semtleri gUnde Uç dört de· 
fa sulıı.nacnlttlr. 

Temizlik işleri kadrosuna yeni
den l 00 runcle illıvc edllmiştir. 
Sulama işlerine b3şlıı.n:mrşur 
\. . ~ 

Bir kız 
Haliç vapurundan 

denize düştü 
DUn akşam üzeri, saat 8,5 

<l;a kalkan K!izrm kaptan idare
sındeki 7 numaralı Haliç vapuru 
Kasımpaşaya yaklaştığı sıralar
da, güvertede gezinen 18. yaşm. 
da Sclma adında bir genç kız mil 
vazenesini kaYbcderek denize 
dü.~üşUir. 

Genç kızm çırpmmağa ba§la.
d!ğmı gören halktan üç kişi de
nı.z.e atl~ışlardır. Bunlardan 
lhsan ad.IISI kendisini yakalıya
rak kurtarmıştır. 

Genç !kız. Beyoğlu hastahane
sine kaldırılmıştır. 

Hamlet dava
ları bitti 

Peyami Safa ve nrka· 
da§lan beraet ettiler 
Ntıl<zen görülmekte olan bir· 

Ieştirilmiş Hamlet daval:ı.rm2 
dün de Birinci Asliye ce7.ada de
vam olunmuş ve bitirilmiştir. 

2 - "Peyiza.j., sergisini a~ı§. Mahkeme. ortada btrbanai 
23 haziran 942 salı günU s.t:ıt blr hakaret kasdı görmemi§, ;,.. 

ıs <.e: zılan yazılan da tenkit marıyetin 
1 - Prof. Leopol LevJ tara· de bularak, karşılıklı suçlulardan 

fından "San'at., mevzuunda kon Peyami Safa, Cihad Babanı z~ 
ferans, , yad E'oilmya, Zeki Coşkun, N~;; 

2 - ".Desen ,ı sergisini açış. yire Neyir ve Muhsin Ertuğrul 
hakkında beraet. kararı vem..ış -

Arazi yüzünden 
yaralama 

Bakırköyün, Şamlar köyünde 
oturan Galip adında lbir genç, 
b::ı.basmın teşvikiyle aralnnnda. 
bir arazi ihtilafı bulunan Res
neli Osmanm oğlu Meh.111et ve 
Resneliyi çiftliğini teftis sıra
sında çifte ile sağ omuz küreğin 
den yaralam~. baba ve oğul Bi
rinci a'ğır ceza mahkemesine' ve-
x-iJ..mişlerd i. 

tir • 

Sabunculara vCTilecek 
zeytinyağı 

'tık YJjek'in hazin sesi hirnz 
~tarlı bir ifade ne bu noktnyıı 
~ ecliyor: 
~ \'nptıklnrımun ')hzre onunu ha 
~a"erin size y\izde viiı zafer c;ek
~ iade edeyim.,, 

tQ• erlka.ıun, tngiltcrenln Çini 
i lıtı olm.:ıya tcrl;eıtmemeleri men 

Kanlı Kavak suvunun Rumeli 
hisarına kadar geÜrilınesi için, 
dün 'belediye reis muavini Lutfı 
Aksoyla, sular müdür muavini Bu muhakeme dün bıtmiş ve 
Ihsan yerinde tetkiklerde bulun- Galibin suçu, katle teşebbüs ma· 
muşlardır. Suyun sür'atle gc- hiyetindc görülerek 3 sene 9 ay 
tirilmesi için gereken hazırlık I müddetle hapis ceza.sına eıarpıl
yapılarak faaliy~ başlanacak • mıştır. Babası Nazım beraet 
tır. etmiştir, 

Sabunculann sabun ynprnala· 
rI için lfizmı olan zeytinyağları
nı, Ziraat Bankası ve:reoeh.-tir 
Bilindiği gibi sabunluk zeytin : 
yağlarına bir müddet evvel el 
konmuştu, Banka vereceği yağ'· 
!ardan yapılacak sabunları satın 
alarak dağıtma ofisi teşkilatı 
vasıtasiyle sattıracaktır. 

Altın fiyatı 
Dün altının fiyatı 33 lira BO 

kuruştu. Külçe altının bir gram 
f.iyalı ise 455 kuruştu . 

tlerj iktiza ıılrr, Fakat günden 
h~ artlar Çankn)sel• Çini için - Büyük Allahım.. ben fev-
;.ıı1e-ımektedlr. kala.de bir şahsiyet olmadığımı 

11~tı c;etiiıllk harbin ba~mdanberi biliyorum .. 
' snı gnıfiğini nrtırmnl.'in. de- Zavallı, kiiçük bir mahl\ıkum, 
~ eden Anglosıdc.son memleket- fakat bir kere de kokuyu aldım 
I~ İctn lc;tfüba](le yapılacak yl'tli mı ..... 
~! kfı.rtıldarn. yol nçncıık mahi- ıv 

l~dir. 

6~1lglosnkt;onlnr bUyilk teknik 

11 
lınu eferber eclerek bir ~iiıı 

~~ti elde edeoe1dcrlne ka.nidir-

~llci d~ mUcerret bir 7.nınım l!:Jn 
I> bunu gösterir. rnknt Çinin 

~ınlel'<le uğrayacağı hezimet 
lltı bir haJ1İ znmıın lr:in mulmd
~lını dii~nnlnrınıı terlmtme. 
~ f<'np ettlrecclrtir. 
il nol\ta Anglosnkson1ıır iı::in 
tı~ ae faknt Cin için bir öliim 
il\ tntı ... cleslıllr. 

1
{1n hu bal."1ltldan ep.ey miic;kül 
~~" ynşamnktııclır. Çanknyşekin 
~ de bu ıstmıhı ifade etme'lrt~-

SADRI ERTEM 

15 çocuk bahçesi 

1 
açılacak 

ıt okul QOCUklanna her vıl 
lllakta olan çocuk kampl:ın 
~l açılmıyacak yainız ~uk 

h<'eıe:i açılacaktır. ls•ar·bul 
t;rif Müdtirlüğüı . h.:ı.·,?,: s:mt
b. "'·-::uk bahçe .... ~ d~1laragını 

1t etmiştir. 
~dilik 15 çocuk bahçesi aç.ı
tır. 

Düşünü~rdu: Kahveye geç 
mi gitmeliydi. yoksa erken mi? 
hk gelen mi olmalıydı , yoksa 
son gelen mi? Teker teker gelen 
arkadaşlarını ayrı ayn rayrcte 
düşürmesi mi doğru olurdu, yok 
sa mektubu birden masanın tizeı i 
ne atarak bomba tesiri yapması 
mı daha boştu? Eğer mektubu 
teker teker gÖStcrirse muhakkak 
ki şahsi nüfuzu daha çok ola
caktı. fakat toplu olarak mek
tubu görmeleri herhalde daha 
muvafık'tı. 

Kahveye gittiği zaman saat 
on bir buçuğu geçiyordu. Bir ara 
söz sırasında: 

- Kadardan da mektubumu
za cevap geidi .. 

Dedi .. bütün başlar ibir sani
yede kendisine dönmü.~lü. Mek
tubu cebinden çıkardı ve masa
nın üz.erine attı. Mektubu ilk 
kapan Rona oldu. 

- Hepimiz. imıa koyduğu· 
muz halde niçin sana cevap ya· 
zıyor? 

Kadar'm göğsü yükseldi: 
- Cevabı bana yazıyor, çün

kü mcl<tubu ben göndermiştim .. 
unuttunuz mu zarfa benim ad
..-esimin yazılmasına karar ve-

Yazan: f ransuva Körmendi Çeviren: Muzafler Acar 
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rilmemiş miydi? 
- Evet, evet öyle ol un.. ha

tırlamıyorum amma öyle olsun. 
- Eğer ~aklndmP.a 7,arfı da 

göster .. 
Diye Simon müdafaa etti,. 

({elemen 7,arfı da çıkardı. 
- Yoksa bu mektubu benim 

yazımış olmamdan mı şüphelen· 
·diniz. Yoksa bu antetti kağıdı 
ila lbcn mi bastırdım? 

Simon zarfı eline alni<en Ke· 
lemen'e: 

- Bu akşam sende garip bir 
hnl var, droi .. hemen kabarıyor
sun .• ne oldun .. nihayet sana, 
yani senin ismine bir mektup gel 
miş, o da kısaca iki satırlık bir 
şey ve iki ay bekledikten sonra 
postaya verilmi§ .• 

Mektupla beraber wrf da el· 
den ele dolaştı .. Kemper'e ge
lince bu sonuncusu mektubu ve 
zarfı elinde evirdi, çevirdi, son
ra l{elemen'e hitap ederek: 

- Dostum, dcdı .• müsaade e· 
dersen ben ibu zarftaki pulları 
:ılmak istiyorum .. oğlum pul ko
leksiyonu yapıyor. Bu pulların 

Jrendisinde <' -. ıdığını zannedi -
yorum. 

Ve cevap beklemeden çakısını 
çıkardı, pulları intizamla kesti. 
Bu sekilde Kadardan ilk istifa
de eden lise muallimi Kemper 
oldu, Mektup yine elden ele do
lo.ştı. Kroh'a gelince bu elde bi· 
raz fazla kaldı. Kroh ince bir 
tetkikten sonra her zamanki gı· 
bi mütearnz nazarlarını Kele
men' e çevirerek sordu-

- Doğnı söyle Kelemcn sen 
ayrıca mektup yazdın mı? 

!{elemen inkar yolunu doğru 
buldu. 

- Aptal, ona neden aynca 
mektup yamvım? Mukabelesin
de bı.ılundu. Hem bunu söyle
melde ne demek istiyorsun? 

Kroh insanı çileden çıkartan 
bir soğuk kanlılıkla: 
- Dinle, dedi .. niçin bu akşam 

öyle memnun mağrur bir halin 
var. Ben sana Kadardan -peşin 
bir menfaat göri.ip görmediğini 
sormadım, yalnızca ona mektup 
yazıp yazmadığını öğrenmek is
tedim .. fakat madem ki sen •• 

Kelemen hiddetle başını ön te.-

3 - 6 - 1942 

{~ i#,i§Yi@[~l 
Dl. ki eşen iar ... Onlar için ortık &raya e ki 

. hUkiimlerlnl -.itecek bir :raman ı:ır. 
meoıi lfomıdır 

Yol ' Çünkü onla;, bif11..nlarm da elhi. 
• 4iC ~11:1 f"'lklyip dağılnrn~ma iıı:ı. 

nırlar. Hele l>ir kere de ortR.lık 
ılurul..,un, bUyü1c olaylarla dün\•a Son haftalar i~lnde, be•lenme

<lik olaylı\r1ıı karşıla tık. ''llar
Jcor• da alan salanı hllmf':dl. "Uo
ıı~ •• d~ n<ınyiş berkenınl. nnhıtr 
geldi gerti, bcldenen, hn:raı pom. 1 

palnrlle !>1.,irilcn hUMJm hfıl."t bııs· 

lamndı. İki lıln nkmd:ın onr.l <la 
Mnlta, diri duruyor. "Sirenalk,, ,le 
Jtonınıel bir netice elde etlcnıelli. 
"Ro-;t.ok,, la "J,übek,, 'len onrıı 

C<Kolonya» \ 'C «E"SCD« yakıldı. t' !: 
qlln<Je ~·üz bin im•:ının tcam aktı. 
Cç yüz ~ede ~·f'nne konulmnı 
ı>~hlrler yıkıl<lı. 

Dikkat eıllyonım, dilne kadar 
W.t perdeden !kono51ln ka1~nı kit· 
hlnleri, ke<ıkin cümle, kesin ifad~ 
lmllanamryorJar. Gözleri önümüz
d~>İ hllftadallır. E~cr hafta. 'onu 
ho'!' ı:ıkarsa ne V1\p!M.'Skfar? 

~usacsklar !... Th·et, oıucıscak· 

c;ıır.;ıl m. Sonra ~·1ne meydana ~ •• 
karlar. Tarih "ÖJ

0 

leyerek; • 
"Iliz, 'akf ile hlitün bunları .. c;y. 

lr.mlstik!., • 
ilerler. Ama söyledikleri tarih· 

teki yazılarımlıı öyle htr hikmet 
yokmuş, h:lttii helki tıını teNİnl' 
.. eyler \'armr~. Umurlanndl\ nıı'.' 
J,fm ~ıkıp d-ı. ıra1.ete tdorchane1e. 
rine ko<ia('!'I)<, to1hı lmllek iyonla
rı bnşhra~k ! At, fttnhlldl~in 
kaibr! 

Ben, yılla.1'dır, o ya.oda olsun. hu 
:vanda olsun, bu Cipleri '""~iz kii
~cmden ibretle "'eyr~1er duru. 
mm. f5te yine bu yuufakilere yol 
dikleşti. füraf. karar.h. JlııkaJım 
~ ann öbörglin nn ı1 makom, iman 
'e kıble deği!ltircceklel'': 

HAKKI SUHA GEZGiN 

~~ 
iş adamı ve memur 

• 
/ DARE tf'~IAtı meka.niz. 

m:ı.smd a P.SaS1ı yenilikler 
yııpılacağma. ve bu suretle işlerin 
dab:ı sUmtld ve çrkm' bir yolda 
yl'.rUmes.inin temin edileceği.ne 
dair sal8:hiyetli rea!kamlardan ya
pılan demeçlere güvenerek me· 
nnırla.rın ve mem\11" zı"hniyetlnin 
alPy~e yUrl.i~ler epey çoğal. 
eh. Zavalllı memur; sanlki mmıle
kete bir kasdı va.rmt!': gil>i hare· 
ket ediyor gö~terilınektedir. lş
lerın ı;eeiktirilmesi onun üzerine 
yanlışlığı onun üzerine, her tür~ 

Parti Genel Sekre
teri şehrimizde 

Parti genel sekreteri Memduh 
Sevlı."Et Esendal dUn Ankaradan 
§ehrimize gelmiştir, 

Şehr.imizde ibiriraç gün ka.la • 
rak ır.ulıtelif işleriyle meşgul o1a
caktır. 

Azlık okulları Yar 
direktörleri 

bıtifn. eden yabancı ve azlık 
okulları yar direktörleri yerine 
yenileri tayin edilmiyeccktir. Ka· 
ıanlar muhnf aza edilecek ve böy 
lece yar direktörlük lağvedile -
cektir. 

Mezuniyet imtihanları 
Lise ve orta okulların mezuni· 

yet imtihanlarına devam edil· 
mektedir. Dün Vekalet Umum 
Müfettişleriyle Maarif müdüriı 
l\tuhsin Binal 1stan'bul er$ek ve 
kız liselerini teftiş etmiş, imti
han\nrındn hazır bulumnuşlar • 
dır. 

rafa çevirdi .. daima Kclemcn'e 
muhalif olan kUçUk Veyz: AJ>-

1ü ek.s!k ve gedik onun üıaine 
}'illtleniyor. 

Memur deyinoc, lıiltün deği
§lklikler boyull{'a dafreler ~
rieir..de dalma namus.ile, doğnılafu 
ve ta.kip f'ı:kr'~e yaşam?§, çalışm. 
insanlan hedef tuttuğum anlıa.fal
mahdır. 

Görilnilşte ' 'mtmur zihniyeU . " ıle ''j.ş o:iamı zihniyeti" nln mu. 
kayese edildiği ~e memurlM'dan 
ziyade iş ndamı zihniyet.ine 
ıneyletınekllğlnıi.z tavsiye edildiğı 
Q nlaşılmnkto.dır. 

F&ka.t karitll}'Ol'UDl ki bu~, 

vurguncularm tuttuğu yol, bil":'lz 
dıı "iş eda.mı,. nm hatta lilzumun. 
dan fazla ''iş a~,, nın hareket 
tarzını &ndınyor. 

İş adamı diye n.sıtlandırdlğı
mız tipler nruında. gerçekten 
a~ı;öz, tuttuğunu koparan ~ 
buk iş çıkanın, fakat knşla gÖs a_ 

ruaıda. bin titr dobLp bird eıı ~
virebilenl -r: <le görrnUyor dciEi. 
liz... c 

İt adammı mı tercih edeceğiz; 
yokaa memuru mu? .... Eğer iQ a
damından onl:ışI'lan mnna., bela 
göz araamda Mn tiirlü dolap ~ 
virebilıecek dm'ecede ceıt>ezell hı. 
san d~ğil de, dinamik iınam&a. 
kabul... Fakn.t diğer taraftan 
memurun da sakin, sabrr1ı tıed 
birli TC görmüş gcÇİ~ ahlakı 
na lhtiyııcınıı:ı; vnrdtr. Ne fada a
çıkgöz "jş adamı,, no de keocfı.ni 
kaybetmiş olmasından §ilrlyet 
tıttiğimiz memur ... İkisinin iyt t&
nıflanndan, muhtaç olduğumu 
~ı:Wc.kan insan ömeğini ~
lrm. 

HiKMET MUNIR 

Acı bir kayıp 

Arkadatımız Natit 
çocuğu bir kazaya 

gitti 

Uluğun 
kurban 

tal! Sözünü yapıştırdı.. Ankara.dan teessürle öğrendi-
Doktor Mart.on sönen sigara- ğimize göre, arkadaşımız Na.şit 

sını yakarak müdahale etti: Uluğ'un 13 ya§ında.ki oğlu ümit 
- ·Güzel,. güzel .. artrk bu mü- Uluğ evvelki gece elim bir kaza 

nakaşayı kesin.. madeı.~ ki cc- neticesinde hayata ~özlerini yum 
vap vermiş nezaket güsteımiş muştur. 
demektir.. ayrıca Peşteye gel- Zekası, terbiyesi ve çalışkan
mek ihtimalinden de bahsediyo~1 lığıyla muhitinC:e sevgi ,~ takdir 
bu dn güzel bir haber fakat kat' ~~~~mış ol~ Ümit muğ'un 
değil.. olumü derin bır teesmir uyandır. 

Avukat Zende söre karıştı: nuştır. Cenazesi dün Ankara-
- Filhakika gc1mek ihtimalin- da. kaldınlmıştır. Ba:bası, ar· 

den bahsetmesi nazik bir hare • ladaşrmız Naşıt UluP, ile ail~ 
ket all1!'Ila onu buraya da.Yet e- nin büyük elemine iştirak eder 
den yok ki .. gelecek. ise gelsin.. en samimi t.aziyetlerirrtizi bildi ' 
isterse hiç gelmesin. . sizi temin rir ve kendilerine baş sağtığ; 
ederim ki onun karşrsmda yerle- dileriz. 
re yatacak değilim. . ••••••••••••• 

Büyük Vcyz gülerek : 
- Öyle söylüyorsun amma 

boylu boyunca asfalta uzanmaz.. 
san ben de ada:m değilim. dedi.. 
bir kere Kadar gelecek olsun ve 
bir de onu karşılamak için t~ 
kil edeceğimiz guruba seni ala
mam. muhakkak ki heyetin ha· 
tipliğini yapmak istersin .• 

- Evet .. fakat bir kere ağzı· 
mı açarsam ona söyliyeceğim 
sözlere siz de şa.şarsriuz .• 

- Haydi, haydi kesin müna· 
kaşayı,. diye küçük Zatony or
taya. çıktı, lBunlan münakaşa. İ· 
~n daha çok vaktiniz var. Şim· 
di söyleyin bana içini~.de V argo
nun evlendiğini duyan var mı? 

(Deıxnnı 'IHtr) . . 
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S uikas 
a.ıı~ S (Yakıt mubabirlndell) 

Suikast maznunlarmm rnUıhak.e:
mesine bu sabalı saat 9'30 da 
devam olundu. 

E'v'Vela Abdürrahmanın avukatı 
Şı..kir Ziyaya söz verildi. 

A nıknt müdafaasında, adına 
sı:ikast davası denUen dava..-ı;n 
'J'ilrk acllivesinde :misline ender 
tesadilf ~lıınan davalardan birl 
olduğunu, hadisenin sadece bir 
katle t~ebbüs fiili olmaktan zi • 
y<ıde hususiyetleri bulunduğunu, 
eğrır böyl~ olsaydı Abdiirrahma • 
mn itiıafatlr.~ ilave edecek b·r 
~ey bulunmndı~ını, halbuki ada • 
Jet huzurun<ia hf'Sap vermekle ır.ü 
kellef olan şahısların hüviyeti tet 
kik edilece!{ olursa bu m.aznunla .. 
rm Iaalettayin bir cürüm İ§ iyc
cek kimseler olma.drklarmı ıfade 
edcr<:>k: 
"- Pavlofun antropoloJik vas• 

fr, bunun mahkeme huzurunda al. 
dığı küstahç3 vaziyetler :muhtc • 
rem mnhke'lıeniz ta.rafnıda.n ken
d isine yapılan müteaddid ihtarlar 
onun oturduğu sandalyeye oturan 
kntillerden daha çok müthiş fiil• 
leıi işliyecek ka."3.kterde bulundu. 
ğunu göst;,riyor.,. 

Dedi. 
Avukat bundan sonra Pavlofun 

büviyetl üzerinde Dirarla dura • 
rak: 

komünist enter.ia.syonalı tarafın
dan nasıl yapıldığını, bunlaı 
tarafından vuku bulmakta olaıı 
cinayetlerin ilk dcta olarak An· 
karada iflas etmiş olduğunu bil 
dirdi. 

ARDÜRR AIDIANA l'APl(,A~ 
1'.L'HAM 

Lunua.u BQıı.ı.., ....... ~ • .-ru.ıı Abüurıa..ıı. 

mar;.S. &8.§ıst ve Tı·oçhıst diye yapLı~. 
bir ıc.A:ı.uımı mı.urJ.a.taıa.ı:ı: Troçkinın 

Kun cıı.:ıuğunu, neuen ııuuut nacıcı e . 

uuoığını, neı eue ve na.su oluurıllcıtı • 
gunu uan ettı ve l§ı ~absıyete C1oke
ıek: 

- P a v 1 o f ve Kornllo!'un 
ou sıı.r:sataııı.rı a.;ıa kaouı e<L.uruye . 
cekur. liu ııdarnıaı, ou ınkarıu.rı ve 
bu ıftıraıarı ue xenaııuınin masum 
bir aurumcıa O•dukıarmı lsl.ıata çallşı. 
yorlar. lnk!U' ve .cep ınKar yapmaa 
suretile hesap v-tmeıtten ıctlnap edı 
yorlar.,. 

Dedi ve bundan sonra inklır etme. 
nin faydalarını anlatan taıımmış mil. 
elliflerln eserlerillden parçalar okudu. 
Okuduğu bu yazılarda, polise çağrıl. 
dığı zaman hakiki hüviyet ve ikamet 
yerlerinin daım& saklanması lll.z.ım . 
geldiği, bir ıey söylememenin tayda. 
tarı, poliste yapılacak her türlü taz. 
yik ve C1!bre gögils germek ıa.zım . 
geldiği. ölllm kar§ısmda bile bu fikir 
ve iddiadan uzaklaşmanın doğru ol-

. mıyacağım ancak bu suretle ha • 
" - Bu adamın ~i. haki~teıı re ket edildiği takdirde zaferin elde 

Yorgi I>av~of mudu~,- b~r ta~ ho I "dileceği babında slizler söyledi. 
ı:ası mıdtr · Yoksa omril haki.ka • ı Buna lllveten Diınitrof adlı komu -,,_ w· bük' ı·· ı k vra.k mah· 
ı..cn um 0 ~ de b. ııJıtin Berlinden Rayştağı naşıl ateşe 
zenlerinde tozlar ıçın e geçen ır 
ilim adamı mıd!r? Muhayyel si • verdiğini vtı bunda.n sonra hep bu in. 
. tikli ı..· h ta mıd:Ir uoJuıa ken :ta.r ve aataatalarla nasıl yaka>1 lmr

) a · ~·ır as ' J tıkl b h k ti · 
dini Pt! gıbi kötü hareketler yap. tardığını ve yap arı u ar_e e erı 

- kf + i bir ç te re"ıs~ .,._: daha •onra Moskovada naı;ıl ızah et-maga vrı. e!:Dl ~ e ~ ........ . 
tig:iııi ve bu hareketin bütün dUnya für?., 

A.\'Ukat bundan sonra komünizm 
preMiplerine, bu prensiplerı ne 
ı;uretle kuvveden fiile çrkarmak 
istediklerine tcrruıs etti. Uzun i• 
2ahlar yaparak, Marksizmin dün • 
ya iht;ıaJi yapmak gayesinin başta. 
beldlf;ini ve hn~ızla.r gibi radyo 
vasıtalarile nasrl bütün mahremi 
yetimt"'e geldikJıorlni, onlann bü • 
tiın arzulan:nm bUtiln dünyayı ıu. 
zıl renae boyamak olduğunu, ga• 
zetelerte. radyolarla nasıl propa.. 
g"anda y<!phklaMnı ve b"ir gün ge. 
lip tspanyn gibi bir memlekeU n2• 
eıl kıına boya<lrkl:ımıı, id eal tll§l"' 

m:ık yerine para kazanmak m es.. 
leğini ken<lilerl için b'r .ııa.na.t Jtti. 
haz eden bazı adamlarm nasıl 
Moe.kovanm ajıınt oll\rak geçindik 
lerlni bu kml teh 1ik~ntn bir mem 
leketl ne kara, ne sefil giinler e 
sürüklediğini uıo;un u:z:nd~ anlat_ 
h. Jlunda:-ı sonra !svi~rı: cumhur. 
re.,inin kı:>münizm h~ktMa yaz • 
dı>Tı hir esere temag ederek, bir 
dlin.ra proletarv.:un nanıma komü· 
n ·~tıc m işledikleri ci.nayeUeri L 
::ah ~tti. ~ninin "komünist par. 
ti§i menfaatine İijleınen her türlü 
fiil ve har~ketlerin mübnh oldu "' 
ğu,. ·olun1'\ki oozlerlıli zikrede -
rek ihtilnl yapmanın komünistlik 
mensupları için bir idf>el olduğunu 
ııöyledi. f5vkre cumhuıTeisinin 
yazdtğı kitaptan p~lar okuduk. 
ıan ve b11 9Ö2f1erin !!!erhfnl :vap • 
tıktıın sonra sözt1 tekl'ar knmin • 
t er faaliyete intikal ettırdi ve 
ünh•ersitelerde, şpor yurtlannda, 
genı-lJ.k c~miyetlerlnde yapılan 
p':"ôna~nıfalA.n tahlil etti. 

:\1,"lJIUT l'Al'TOF 1lZERtNPE 
DURUYOR 

Yüz defter sıı.yfaaı kadar tutan 
bu müdafaaiame<le a v u k a t 
Sakir Zivıı. bu da'.·anm en kor
kı.ınç simrun Pavlof üzerinde du
n1rkım maznunun sırlan gillüşi, 
hilkat11n milcri·m vasf· ve tipik 
konuşmasına i~ret ett.i. ·~1 

\'e annr~i yaratmak için Sovyet 
rudutlnrı dı~ındn koınünis~erirı 
ffenhı farıliyetine tekrar temas 
ederek hu son hAdiseyi !jÖyle tah 
li1 eyledi: 

" -Bu dcfakl teşebbüsleri 
'f'Urk • Alman dostlu~J,lU boz
mak ~;bi mel'unca bir ma.Jrıada 
matuftur,,. 

Avukat bundan sonra Abdur
rahman, Ömer ve Süley;manm bu 
teşkilatın korkunç dişlerine ken
dilerini nas·t kaptırdıklarını an
i IM"ak. bugün maznun mevki;n
C:e olan miiek!dli Abdurramın 
nı~ ·um mevkiinclc yer almağa 
hakkı olduılunu söyledi. 

Enternasyonal komünist par
tis · \ brtün m€mlclcet çocukla
ı mı, ihtil~. sabotaj. '~ suikast 
fiilerini ı:ınsd hazırlamn.~a <la.ve. 
ettiklerini. Ankara suikasdmın 
basit bir cir:.avet olmaktan çok 
uzak olduğunu, bu hfı.diaııenin 
cinayetler serisin· n bir parçası 
bulunduğunu. Karl .Marks'uı e~ 
Nfinde her Uir'ü, ta}ısi teröriin 
J'l!Ş~ ec1iluıfl ohuasma -rağmen, 
t atbikatta bu prensibe kat'iyen 
riayet edil:ınedimni ve vakayiler 

proletery&BJ için bir ders olduğunu da 
anlatarak mevzuu ıahltlerin 1tadele • 
rtne nal<lettl. 

AVUK AT KORMLOFLO PAVLO 
F UX F.LE BAŞJLlKLARINI 

tSBA1'A ÇALJŞTI 
Getirdiği misallerle mUekkill Ab 

dUIT&bmanın bu 1.§le olan al~kasmı 

Pavıofla Kornilofun bu işin eleba.§ı 

sı olduklarını isbata çalıştı. 
Verdiği izahat arasında ömerıe 

Komllofu beraber gör düklen yolunda 
O~ni Abdullah ve kapıcı Kirkorun l 
tadelerinJ hııtırlattı ve d'ğer şahit tU 
tüncü Yusufun J\.bdurrahmanla Pav. 
!ofu beraber gördUğti hakkındaki i -
fadeııinl tekrarliyllr&.k sulkMt flill • 
nin Pavlof ile Kornilof tarafından 

hazırlandı~uu iddia etti. 

Pavlof'un b u sahitlerin ifade
lerine biitüq celselerde yaptığı 
itirazlarda nasıl tenakuza düştü
ğünü ve bütün bu te.nakuzlarrn 
birer ıpaddi delil olduğlnu bildir 
a: ve miiekkili Abdumı.lwnanın 
bu mesele ile olan irtibatının hiç 
bir zaman suc teşl-il etmediğini. 
onun komünist olmadrğını. şahit_ 
lerin if adclerinde de Abdurrah
manm hakikaten bu iııle a1fıkas. 
olmadığı yolundaki söz1erile ve 
h!diseleri anlatarak masumiyeti
ne i~aret etti. 
RtTS MA7.NUNLAlUN l\IAltSAl'

LARI ISE IDt? 
Avukat yaptığı uzun izahat 

Bira.Smda Pavlof ve Kornilof'un 
hakikati iskal sadedinde mahke
mede, mütemadiyen efkanumu
miyeyi bulandırmak ka~diyle ~u
aller sorduklar nı, bu gibi ltur~ 
nazca uydurmalara ve taktik'cre 
Türk mahkemesinin kanmad·ğını, 
n.irk mahkemesinin hak ve ada
let meföumundan ayrılmıyarak 
haraket edeceğinden bir an şüp
hesi bı.ılunmadığmı göyledi. 

Bunu miite:ıkip g-etirdiği diğer 
misallerle bu komünist taktiği~ 
nin onları daima kurtardığını, 
karanlıklara dalıp kayboldukları
nı, ve hemen yaptıkla.rı bütün 
suikast hareketlerinde ya..~ayı ele 
vemıeyjşlerinin asıl sebebinin 
bu ileri snrdü~ü prensipler oldu_ 
ğunu ifade etti. 

Bundan sonra müekkili Abdur
rahımanın ruhi durumunu bah·s 
mevzuu ederek onun nasıl komü· 
nist sempatizam olduğunu, geçir
diği hayat şat·tlarmın onu nasıı 
aldattığını, hakikatte Abdurrah_ 
manın asil ve temiz bir Türk a
i!esinin evladı bulunduğunu, Yu
goslavyada Anna adlı bir kadın 
ta.rafından nasıl aldatı1C;ğmı, 
Abdurralı.manın Anna'mn tesiri 
altmd::ı kaldığım, onu bu tesirle 
uzun zaman dinlediğini, fakat ts
tanbula geld5kten sonra fikriya
tında bi.r sülclnet ha.::ııl olduğu
nu ve sol cereyaıuan takipten 
uza.le kaldığını bildirdi. 

Avukat mücltkili Alxlu:crahma· 
nın ilk defa ola.ruk JfornHofla 
göMtUğil &ü.r;ı. ondan: "Türkiye.. 
nin Sovyet Rusya aleyhine har. 
be ireceği zamanı kendisine ha-

V AKiT 

davası 
ki Abdlrrahımanm ifadesine işa
ret ederek: 

- Türldye seferberlik ilan e· 
decek, Sovyetler Birliğine oota 
verecek, bunu kainat duyacak, 
bu hadiseden sağır sultanlar bile 
hab0ıxlar olacak ve daha sonra 

ğmı söyliyerek iddia makamı tarafın_ 
de.n ileri sUrUlcn iddia ve mulnlcala. 
rm yanlış olduğunu anlatarak ve bu 
maddeleri birer birer teşrih ve izah 
etti ve son söz olarak: 

Abdurrahman cezalandırıldığı 

takdirde - ki bunu bir an bile dU. 
müe:hldlim Abdıırrahman Kornı- şUnmüyoru7. Ömer maddeten yok e
lof'u bu i~den haberdar edecek,, dildiği gibi Abdurrahman da manen 
dedi. yokedilmlş olacaktır. Karar:rnızdan 

Ve bu gibi sözlerle Kornilof'un ve adaletinizden bir an şüphemiz yok· 
müekkili Abdurrahmanın ruhi tur. Abdurrahmıınm beraetıne karar 
haletini anlama!: istediğini söyli_ , verilmesini istiyorum... .. 
yerek, zahirde bu çocukça görü- Avukat Şakir zıvanın oğlede~ .ev. 
nen sualin çok derin manası bu- ve1, ile buruk saat sl\ren verdig-ı ıza. 
Iunduğunu söyledi hat 12 <le bitıni§ 2 ,5 de tekrar baş. 
,\nDÜRR4.IIMANrN RUHi Dl"- IIyarak 15,15 de sona ermişti. Avukat 
THJMU VE YAŞAYIS TARZI.AP.~ 9,5 saat kadar suren izahatında i le_ 

•• 
1 

•• • nen suçun Türk o'mıyan mn.znunlara 
Avuka_t mue ·kılı Abdurrahma. ait oldıı(0mu, onları rcjlmlerlnin bu 

nm ruhı durumunu ve yaşay~ gibi işleri yapınağ'ı Amir bulunduğu. 
şartlarını izaha devam ederek nu, Al 'iurrahman iO'skilptc iken ko. 
Abdurralımaı:ın ana rurddan mllnir.me m~yyal oıdug-u halde tstan_ 
Türkiyeye lıerhıı ngi bir maksatla i>ula geldil~ten sonra bu fikrinden ta
geldiğini, oradaki hayatının git- mamen vaZgeçtlğinl tesadUfen be 

tiğı ve gördiiğı.i yabancı istila ve mv.nunlarla tam arak onların fğfa_ 
tahaklrumün kendisine bu fikriı: !ine kapııdığıru, bunn rağmen suikast 
ancak bir sempatizanı, eski bir hldiseelyle ne maddi ne manevi hiç 
tabirle ''llıvanı" huhmduğunu, bir alt\kll.SI clmadığnu, yabancı maz 
!stanbulda bulunduğu sırada, nunlarla tanı9masmın da Türk Ceza 
polis te2Jkerc!:İyle de sabit oldu- Krunınuna muhalif bir hareket olma. 
ğu veçhile hiç bir suihali bulun drğmı söyLiycrck mUekkilinlıı bcraetı. 
madığmı ve kendidisine isnad olu nı istedi, Dundan sonra reis Abdur. 
nan fiil ve hareketlerde Türk Ce· rahmıı.ndan bir dlyec"tf olup olmadı
za Kanununa muhalif bir cih· t mnr sordu. Abdurrahman mUdafi!nin 
bulunmadtğmı, iki buçuk saat ı:i:lzJer1nc Jııtiralt ettlA·inı, başl{a bir 
süren uzun izahatında bütün diyeceği oımadığmı söyledi. 
tafsilatiyle ve komünist enter
r1.syona.Uarm bütün dünyada 
yaptığını iddia ettiği türlü hadi
seleri bu hadiseler arasında bir 
yakınlık olduğunu ve binaena· 
levh Pavlof'la Kornilof'un da bu 
suikast hadisesini bizzat hazu Ja. 
dıklarını iddia ve isbata çalıştı. 

Bu sırada saat 12 yi bulmuştu. 
Avukat söyliyeceklerinın daha 
uzunolduğundan öğleden son.rarl. 
celsede devam etmesine müsaade 
istedi, Talebi kabul ve muhake_ 
me öğleden sonraya bırakıldı. 

SÜLEYlUANJN YAZILI 
MÜDAFAASI 

Diğer maznun Silleyman mUdafaa 
eı zımnında hazıı ın .. ığı bir istiday: 
reise verdi. Süleyman bu ist!dasmdıı 
Halis bir Türk ev!Adı olduğunu, ınem· 
ieket menfaat! namına al}.esinden ba. 
~larmın canlarını feda ettiklerini, 
kendisinin cahil, okuyup yazması ol. 
mıyan, zavallı bir berber olduğunu 
Parti mensubu olmak, komünist 
prensiplerinden anlamak ve bu dava 
nm bir müdafii bulunmak gibl işleri; 
kati'yen alAkaaı • olmadığını, Yugos. 
lavyada iken memleketin her hangi 
bir mmtakasmda bir iş sahibi olmak 
için işçi pıırtisine- girdiğini, fakat bu 
cemiyete giri~inin hakiki mAna ve 
mak.sadmı bilmediğini, yalnız ış bul. 
me.k ve aç kıılmıımak için bu cemiye· 
·ı girdl~lnl, tek gayesinin ustura ve 
makas kullanmal>tnn ibaret bulur.du
~mu ifade etmekte ve insanı bir his 
ve bir hemşeri sıfaLlylı:ı hareket etti· 
ğini, üı;kU_pten gelen ve muhtevlyatL. 
nm ne ôlduttunu bilmediği bavulları 

dostunun bir ricasını yerme getirmiş 
olmak için bunıarı Sovyet sefa~ tha. 
nesine götUrdtiğilnü beyan ederek: 

Dün Şeref stadında beş altı bin 
seyirci önünde Admira ikinci maçını 
Bcsiktaşla yaptı. Hafta arası yapılan 
bu karştlaşmı:ı oldukça bUyilk ve hat. 
u:ı. rekor sayılabilecek bir kalabalık 
toplnınıştr. 

Her iki takrm hakem Ahmet Ade. 
nıln idaresinde şu kadrolarla sahada 
yer aldılar: 

Adınlra: Deyle - ~rhart, Şi!Jing

Hnnraytl'r, Ulol.l, Hinlltka- Malekl, 
t rban, Gnııhcl, Şalezld, Arıt. 

Beşlklao;: .Mehmet All - Yavuz, 
FRyzl - Ililse~ in, Haısan, Çaçı -
ff'llis, Hakin, Sabri, Şeref, Şükrü. 

Siyan • Beyazlılar dün haber ver_ 
dJiı'!miz gibi iki Ankaralı oyuncu o. 
Jan Hasan ile Hail.si aralarına alarak 
oynuyorlar. Bu iki oyuncuya mu.kabil 
lbra.him oynamıyordu. 

Oyuna Beşlktaşın rilzg!U' aleyble • 
rinde olmak ilzcre başladılar. 

İlk dakikalarda sahaya alI§8lllayan 
Alman futbuicilleri Beşiktaşlılar a. 
dıım akıllı bir baskı altma aldı. üst 
liste yaptıkları hticumlardan birinde 
(?. inci dakika( Admira aleyhine kor. 
nıır oldu. Şükrünün çok gilzel çektiği 
horneri Alman kaleci beceriksiz bir 
hnreketıe tutamadı. Sabri kata l!e 
boş• kaleye topu atarak Beşik~ ilk 
&eyıyı kazandırdı. 

Siyah.Beyazlılar oııdukça canlı akm 
la rla daimt surette Admira kalesi ö
nUnde oynayorlar. Alınan futbolciller 
bir türlü al!§amadık.Jarı toprak saha 
e.vantajmdan yakayı sıyırmak iCin 
çnk uğraşıyorlar. 

Be§lkta§lılar Mldm oyunlarmm se. 
meresini almakta gecikmediler. Sol _ 
dan y~ptıkları bir hUcumda •{7 inci 
dakika) önU bütün Alman oyuncula. 
rı~ lqıpalr bulunmasma rağmen ŞUk 
rll IWşeden BC§lktaşm ikbıci golünU 
yaptı. 

Eu iki golden sonra Beşilrtaolılar 

akını gevşettiler ve bilhassa Şeref her 
ayağına geçen topu kaı;ırmağa ba.§la 
clı. Santha.f Hasanın da oyun temposu 
~er Beşilttaşl~ oyunculara uymakta 
idi. 

Saat 1( de muhlkemeyo tekrar baş. 
landı. Şakir Ziya Karaçay, müdafa_ 
asma devamla, Üsküp konsolosumu. 
zun Abdurrahmarun komünist olduğu, 
orada da, bazı kimseleri komünist 
yapmak için !;alıştığı ve bu sebepten 
dolayı hakkında tahkikat yapıJacağı 

l!TI'e.da OskUpten kaçarak Türkiyeyı:ı 

geld'ğ1 yolundaki mutalealarınm kat'L 
yen dotnı olamıyacağmı sbyledi. MU.. 
ekklli Abdurrahman hakkında Osküp 
kon.solosumuzun raporunun değil, ls. 
tanbul emniyet mUdUrltiğünün Abdur 
rahmanm bir sulhall görUlmediği yo· 
lundak1 tezkeresinin nazarı itibara a. 
lmma& ıa.zrm geldiğini blldirdi ve yL 
ne ÜskUp konsolosumuzun Abdurran· 
mannı Boğazlan Sovyetlere bırakmak 
taraftan bulunduğu Eadedindeki söz_ 

REİS BEY BEN AJAN DEGlLL"\l! De§il<ta.{lın durgunluğlından isti!aoo 
. • " ,, 1 eden Admiralılar devrenin ortasın -

- lddıa makamı benım için Ajan cıan itibaren oyunda htıkimiyet kın' _ 

lışmağa bl!-§laaılar. üst üste yaptık -
ıarı bir iki hücum Mehmet Alinin çok 
giizel hareketleri ile netice vennedl 

Ve devre 0-2 Beş.iktaşm galebeııiy 
le sona erdi. 

İkinci devreye BeşlktaşWar Şeref. 
ten mahrum olarak çıktılar. ŞUkrü 

soliç, K. İbrahim sola.çık oynayordu. 
Rüzga.r a.leyhlerlncMı olma.sına rağ • 
men Admiralılar çok güzel bir oyun 
oynadılar. Santrforları Gauhelin fev 
ka.lAde çalışması ve yük.sek oyunu Al 
manlarm mütemadi bir ha.klmiyet 
kurmalarına. sebeb oldu. 

Sağ açık Maleki bugün takımını 

yürüten ve bütün for hattını işleten 

paslarla. taknnma çok faydalı ordu. 
Malelti sağa.çık mevkilnden yaptrğr 

(8 nci dakika) bir ortaya güzel bir 

kafa çıkan sol.açık Arıt Almanlara ilk 
"oıu kazandırdı. 

Bu golden hemen bir dakika sonra 
Gauhel ortadan yaptığı bir hücumda 
güzel bir 11Qt ile (9 ncu dakika) ta.. 
k:unma ikinci golU de kazan<ilrdı. 

Vaziyet 2-2 beraber olduktan son. 
ra Beşikta.§lı!Ar biraz canlanır gibi 
oldu 111& de for hattınm. darına dağı. 
nık oyunu sayı çıkarmasına mA.ni o_ 
luyordu. Not.ekim Beşlkta§ın bu da _ 
ğmik oyunundan istifade etmesinı bl. 
len Alman santrforu (87 ncl dakika) 

Ga.uhel yalnız başına ta gerilerden al
dığı topu sUrerek ikl Beşiktqlı beki 
~rek .Admlranm üçüncü golUnU 
yaptı. 

Beşik~ ınaflub vaziyete dü • 
şllnce tekrar canlandılar. Fakat geç 
kalmışlar ve yorulmuşlardı. Neticeyi 
değiştiremediler ve .sahadan 3-2 mağ 
1vb ayrıldılar, 

Beşiktaş takımı oyunun ilk anla... 
rmda galibiyet hak eden bir oyun oy 
nadı. Santrhaf Ha.sanın ağır ve t.akL 
mıı uymayan oyunu mağ'lıib olmaları
nın başlıca seboblcrinden biridir. 

A.dmiraırıar pazar gününe nls:.ıete.n 
çok daha gUzel oynadılar. Bilhassa. 
sahaya alıştıktan ıonra çıkardıkları 
oyuııa aahalarımnda. pek ender tesa... 
dut edilmiştir. Alman takımı içinde 
en güzel oynayan hlç şüphesiz Male_ 
ki, santrfor Gauhel ve solııçık Arıt' -
dlr, 

lerinl şiddetle reddetti. 
Şakir Ziya bun~n sonra, Pavlof'la 

Abdurrahman arasında geçen bir mu. 
havereye de temas ettı, Pavlo!'un bu 
münasebetle Abdurrahmanm milcade 
ıeye hazırlanması !Azım geldiği ve bu 
mücadeleye pek yakın bir tarihte baş, 
!andığı ve bu sebeple Abrurrahmanın 
Pavlof tarafından daima hazırlan. 

mak ı olduğunu tebarüz ettirdi ve 
Pavlorun Abdurrahmanm tabanca 
kullanıp kullanmadığının sormasmm 
biricik sebebinin bu hll.dise.ye Abdur 
rahmanı hazırlamaktan ibaret olduğu. 
nu izah etti. İddia maknmmm bu mü. 
ruısebetıe söylemiş olduğu sö:ı:ıerin da 
çok mrntıki ve mUdellel olduğunu 

diyor. Bu kelimenin ne oldu!tunu sorA mağa başladılar. Yerden krsa paslar. 
Juın. "Casus demektir., dedllcr. Rica la ve (YI) sisteminde iki içle geri ça 
ederim, reis bey, ellnlzi vicdanınıza 

Beşlktaşhlarda da nazarı dikkati 
celbeden oyuncuıar kaleci MehmetAil 
ile Yavuz, Çaçt ve birinci de\Teoo 

ı:rıc Jıcydlnin rusca bilmediğini ve bu ı Şükrü idi, koyarak dUşünlinllz, benim bu ha.re. 
ketimde Ajanlık yapacak ne vıı.r? 

işaret ederel•: 
ABDUflRAHMAN TABAKCA 
Ii l.rr.I •. <U.?ctASL°"I PEKALA 

BJLDtG lllALDE ... 
- l'avlof bu sözleriyle hem Abdur. 

rahmıının tabanCI'. kullanıp kullanma 
dığmı öğrenmı>k istemiş, hem de onun 
bu mücadeleye ne dereceye kadar ha 
zrr olduğunu anlamak ı 0teml§tir ... de. 
cil ve Alıdurrahmanın Üniversitede as 
kert knmplara ştiral< ettiğlni ve si 
ltıh kullruımasıru b!ldl,ği halde PavıQ!'a 
ıillAh kullanmasını bilmediği yolunda 
verdiği cevahm, mUekkilinln bu adam. 
iarla görüşmekten trklldiğinı gösteren 
kuvvetli b"r delil olduğ"unu bildirdi. 

Pa vlof lle l(omllof"un b11ndtın sonra 
ômerı koz olarak ele aldtklarınt "l.'C o. 
nun ÜZl:!ri.·Hle 4ıleme-ğe başladıklarau 

anlat.ırak: 

- Abdurrabma.ıun Allkarn sulkasıt 
ile maddi wya ruht hiç bir mtiuıuıebe 
t1 yoktur. ömerln dinaınik bir ihtl 
!~.lci karakterine mukabil, Ab<lurra.h.. 
manm gaye>t uysal ve silkflnell sever 
bir hali vardır. 

Söylendi~i glbt ömer, Abdurrahma 
nrn .ieğil, Abdurrahma.ıı Ömerin te. 
slri aHmda kalmıştır. dedi, ve sözüne 
devamla: 
"- MUeltltilim yanlış ve zarar.ı btr 

ak dcn!n mensubu olmaktansa., zln 
danlarda çilrilmeğl da.ha faydalı ve 

İddia makamı bu iddiasını hangi 
esaslara ve hfıdise!ere istinat ederek 

folda karar verilmeslnl istedi. Ahmet Adem maçı birçok hakem-
Kornilof cevap alar{lk, prensip iti. !erimize örnek olacak bir şekilde !da_ 

bariyle müdafaanamenin türkçeye re etti. Ha - SAN 
).'apıyor bunu anlamıyorum. diyordu. çevrilmesinde bir mahzur olmadığ'Illı, 

Süleyman, verdiği ıstidasmm bir R.ncıı.lt mUda!aa, kendi mUdafaaST ol. 
yerinde yine bir hemı;ıcrı srfatıyle ö- dıığuna göre, tercümesi !§inin de ken
meri evine kabul ettiğini, falcnt bu di ı taratmdruı seçilecek, itimat ede. 
komplo ile ne gibi bir aıAkası oldu- c!eği b.r tercUmana tercüme ettirmek 
("unu kendisinin dnhi ha.ltı anlıyama. lı;ıtcditlni bildirdi. 

Londrada 
Bava tehlikesi 

lı<1'rnı if"dn etnıekte "e .. b k 1 d Londra, S (A.A.) - Geçen son. 
t> ... ,,. • Pavlof da aynı tale i te rar a ı · 1 - f !arak d 
- Bana bu ırullkast meselesinde bir ve bu taleplerinin kııbuJUnden sonra, teşrınaenberı ilk de a o ün 

L-.:-ndr:ı.da. tehlike işareti vcrihn ~
rol verilmiş midir! Kim kimı ö!dUre- tercümanı ~c!:mekte muhtar olaca.ğmı tir. Şehir tizerinde hiçbir tayya-
cck, ne va.kit öldürecek, bu hususlar ıe bıınunla beraber rwıca oıa.rak mu. 

re görülmemiş ve tehlike işaretı bal•kında, bnna kimse blr şey sormuş tafa:ın:ımeslnl okumak için kendine 
d b k "'' " 1 kısa siırrr.üştür. mu ur ve en imscye .,.r şey Su) <'. müsaade edilmesin! talep etti. Londra üzer.indeki bu kısa. teh-

miş miyim? Bunlar hakkında b1r r.;cy 
diyen varsa Allah için söylesin, t>en 1 ;s DAKİKALIK MÜZAl{EREDE~ lik~ esncısmda Ta.ymis nehri ağzın 
ne ynpmışm1 ı .. demekteydi. SONRA VERİLEN KAllAR daki uçaksıvat"la.r ateş a.çmr9 ve 

SUleyman bundan sonra hMisc ile Bunun Ü"erine hakimler tekrar şurnla burada görillen düşman 
kendi bakımından olan alAkasırı uzun tayyareleri herhalde pü.skUrttil -

müzrı.kcr-; devresine ~eldldi, 15 da- müştür. uzadıya anıatmnltUı. ve bu mesele_. 
terden dolayı kendisinin masum ve 
bigünah olduğunu blldit!Tıekteydl. su_ 
lcyman bu s"zıeriyle hem hAkimler 
heyetini, hem TUrk efl·Arıumumlyc • 
ni masumiyetine inır.-dırd1ğt kanaati
tıi izhar edcrelr beractini ta.lep etmelt. 
tcydl . 
Mll<hfaıınamenin okunması bittik-

ten sonra cels"'~ c nihayet verildi. 

SOVYET MAZNUNLARA 
MÜDAFAA YAPIP 

YAP)llYACAKLARI lSORULlJYOR 

Yal'Im ıxıat sonro. muhakemeye 
tekrar ba§landr. TcrcUman "l.'asıtn

siyle, Soviet maznunlara mUda!aaıa_ 
rınr yapıp yapmıyacakları soruldu. 
Kornilof, mUdafansııu hazırladrğım 
bildirdi. l'avlof tse bu ı:ıyın 31 rin~ 
iddianamesinin kendisine verilmiş oL 
duğunu ve lüzumu kadar haı.ıı liğr 
'~madıgını söyledi ve eğer istenilirse 
~imdi de bu noksan1nrı teIAff etmek 
suretiyle mUdafaasmı yapabileceğini 

ilAve etti: 

:C·k:ı kn.dar km:ı. bir fasıladan gon. Y unaniıtandan Almanyaya 
m su kıt"ll' veri di: İ§çi gönderileli 

H.lkiın h~y~tin Ru~a bilmemesi Lorıdra, 3 (A.A.) _ Bcrlın· 
ı crctiylc mnznun1arclan Pavlofun 
mUdafann.:ımC$ini Rusç~ okumasrn den öğrenildiğine göre, Alman
ı la İ'İr faydıı h::ısrı olnmtyııcağın!l ya.ya gene Yunanistandan bir iş.. 
ınebni t;ıu bleb·n redd

0

n0 ve her çi grupu g~nderilm~. BU?1a· 
ild moznun·ın mücbf:ıan:ımelerınin rm Atına cıvarından gonderildi
kcndi mutemec11t>"" ne tcrciımc .:~ti ği tahımin edil~e1ü~ir: 
J'i erek ver:l'!ek istedikleri, aksi 300000 Bel,ık::ılı lffl Alman~ 
lakdirdc mUdafaatl3.I!lclerini imza 1 yaya gönderilmiş -
etmi"c<'eklerini bildinneler'ne ve Vaşlngtoo, s (A.A.) - Vi§iye Brtik • 
bu h;klar nın iste'ikleri veçhile di- selden gelen bazı haberlere göre, BeL 
!edikleri ı:;a'fml:ıra terciirne ettire- çlkanm !.stilllsmdan beri Almanyaya 
rek mahkemeye tevdi ettirmeleri. gönderilen Belçikalı lşçUenn eayl.6ı 
ne gelecek cc!sC'de bu mii.dafaa_ 300.000 i bulmakta.dır. 
ıamcl erinin okttru!J'ak ve Pav'ofun 

'.a!0h veçhll~ r.ıüdafa~sını )kınal 
d~'X'lck üzer 1 gün cbh:ı mühlet 
verilmesine ve bu mühletin kat'i 
t.lma11ına ve duru!'mnnın onumuz. 
deki <'arşrm,"xı S2at 9.SO a brra
kılmıısrna kı=ı.rıır v~rildi. 

I S'IANBUL litJltSASL"ı;J.N 

~9U l<'iyatları 

Açtlş ve Kapanış 

Londra l sterlin :S.21 
Nevyork 100 Dolar 129.20 
Cenwre 100 İl!Viçre Fr. ~.365 
Madrid 100 Pezeta 12.9375 

P.u karar Sovyet mnznunlara 
terc!.ıme edilirken, reis tercümana 
hjt,ıp cderac 

do,ltru bulur.,. dedi. Reis, ne ,Uyeceğini milddeiumumlye _ Onla.r-ı söyle. mtidafaalar.nr 
Avukat bundıı.n sonra ıddi:.ı. maka· sordu, mUddeiumnmt Pavlof'un mUda n0za'\et kaij,•J<:r.i..'lden :ıyrılmıya • 

Stokholm 100 İsveç Kr. 31.16 

mı tamfmdan Abdurrahman. hakkın. taanamcsinl daha iyi baZ!l'laması lçin 
da beslenen ceza kanunu mndd"lerinl l!c:ndi~ine mUsn de ecJllmesinln doğru 
bah.ts rcı.evzr.ıu etti. Ab<lurtah:nanın olduğunu ve hazırlanacak müdafaa. 
teczlyc c:lllmcsl istenilen \1:1 madde. namelı>rln turl:çe olarak olmnmasmm 

rak ;ı-ıhsi bir IıUcumda bulunmrya
rak h::ıZirlaS,'lll!U'. Aksi takdirde 
haY:larmd.ı takibat y:ıp:ım. dedi, 
Kanır rna7.ntınlar.! tefhtrrı kılma. 

ESHA..'tt VE TAHVİLAT 

İkramiyeli % 5 933 "Ergani :::2 vol 
Srvas _ Erzurum 2-7 ııı.so 

~ 7 941 Demiryolu 2 19.50 
Merkez Bankası 16!) 75 
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Gençlik hakkında düşünceler: l Bir Alman yarbarı 
SovyeUere eıır 

dtl3ltll ideal gençlik nasıl olmalıdır ? Londra, 8 (A. A.) - Sovyet ha 
bcrler ajansı, ce-phede temayijz e. 
den Alman aakerl~rine lld yUa 
demirhaç nişanını götilrmekte bu. 
lunan. bir Alman ya.ri>aynıın, eo 
fÖJ"Ül\Un yo1u !)8.§Il'ma&ı ytlzflndeıı 
Ruıılarm elhıe dUştUtfinU bildir • 
melrtedir. Yarbayın yaveri Bidil • 
rülmtıı, emirberi katmıı, ve goför 
oturduğu yerin altına gizlenmiş " 
tir. Tcrkedildiğini gören Alman 
yarbayı demlrha~larla birlikte teıs 
Um olmu§tur. 

] 

Yarmm bUyUğU olan bq'Qntln genç 
Utı üzerinde en çok durul&c&k. koı:ru. 
IUlacak, mUnakap 9dllwk .. aonu. 
Ça vanlaeak b1r .kolWdur. Bir mem. 
leketın ı.tlkball halclancla htlkUm ft. 

tenler, anca.k o memlelceUn gençı.ıtt
lle bakarak b1r bükme varırlar. Oy • 
leyae, gençlik; memleket lstikballn!n 

lıaı·ııeki mlljdec1a"'•r. 

YAZAN 
M. Sun'ullah ARISOY 

bOeceık oıaıı blce, narin bir uzvudur. 
Onlar Uzerlnde verileQek kararlann 
çok ı.&beW olmuı, bu jfln kut.sJye • 
Uyte m~rek kıYQleU halz olması 
gerekir. 

TUrk mlllettntn ve yurdunun iatik. 
baU ol&n g~ ye~meatnl tızerı. 

ne aa.ıııar, a;yııt samanda mtUıetlml • 
r.ln iltlkballDl tayin edecek olan klm. 
aeler olduklarını unutmam&lıdırl&rl 

ÇUnkU gençliğin iyi veya fena yetlf
m&lllnden ancak " yal.Jus bu flln bL 
ıııı.c.ta oJuılar mesuldUrler. 

Netice olarak diyebiliriz ki: Genç. 
lifim!D, memleketin yarınını dllftlne
rek, bUyllk ln6nUnUn ~zleriyle ''ah. 
lA.klr, çal.rf\<an, ümitli ve kuvveW,, 
olarıı,k yetl§Urmellylz. 

M. Sun'ul1ab ARJSOY 

Btr memleket J.ltlkb&lJDbı utukJa -
!'nıda kara bulutlar eörOntı,yor, kara 
tUnıer vaadeden l'1lzgt.rm fımlbl&n 
duyUlablllyoraa bu, ıeıaçUtm bQtQıa :-----.................... ---------------------

:;,:-?:;,.,E; Suikast davasmda müddei-
Qugünkü radyo j 
7,80 Program, 7,S3 Karşk prog. 

ram Pl 7.4~ ajane 8,00 Kan§ık prog. 
ramm devamı Pl. 8,1&-8,30 Evtn sa.. 
au. 12,30 Program 12,88 Su eemert 
12,46 a:fane ıs,00-ıs,so Şarkı ve tur 
kUler. 18,00 program 18,08 BUyUk 1a. 
Brl 19,00 KonU§1Da 19,16 Da.na mUzltf 
Pi. 19,30 Haberler l9,t6 Oda muatk.L 
8f. Haydn Triolan 20,ll> Radyo PM. 
telli 20,46 Ulf&k malrammdan gıaıta. 
1ar 21,00 Ziraat takvimi 21,10 Şarkı 

ve tUrküler 21,80 kOIDUfDl& (Kahra • 

nıaıuar aa.a.t1) 21,48 Radyo aenfoni or 
keatra&ı 22,80 Haberler 2Ut5 - 22, 
60 yarınki program ve kap&nrı. 

l'a.kter. sedye ve ahlAkiyle aranlıdır. 

,~Çl~~~.~ ··ideal umuminin iddianamesi 
"ldeal ~ı -UeıılJlll mttte. 

ldlltlb'e, karakf.ıeN alıl&ka -
lı.tp, her ..... ~ dofna 1ılr 
lil'Ug ~ olM. memlelıMID ......... 
ıa.kimıda pultlf JtlidbUer ......... 
~ lılr klltledlr. 

ÔJ'le bir ldltle Jd. kollkocamu bi1' 
ketin, milyonlarca. tıı•Man 

da.Da gelmJt bir ın1llet1n multad
tuu ~tr. onun yGradQIO Is 
J'(lrOyen, verdiği kararlan k&bu.I 
btr mlllet.tn ı.tlklAl arayıcm. • 

glbıefl, :Uhaııl k&)'AAll ve ~u 
dır. 

AhWaıcl alanda yllbtl.mit, tam 
kUlttıre eri§mll iyi bJr f9ldlde ye

• iyi ~ ~l muhakeme edQ. 
~~ ...... bir ~elik hangi nıllıeUn 

dllod11i pıı.çllk detildirT 
D 

kabe11e kabvealn1n izbe Te kG.ftO 
lerlıııde oturan 17 Y&fIDUl baba
me~e taburelertnde nldt 

n btr gençlUc. memiekettn malı 
e •beb olur. Böyle bJr gençlite 

hip mmeUn tepemııde 1•m0m p.nJa. 
çaldığı eaat )'&landır. 

lzze~ malınım, Jcan,betalz.. 
~ M01Ye.ı.. dUfUn 

kablli,.eU olmayan, yalJUZ egoLırt 
Uerle Jlll&Y&D w 1'0t\e halJnde 

olan btr gençlik memleUUD 
l'ıtııgrııı.ıWı~lf Jamıdır, Onu ®rba.l 

p a~ bMk& çan )'Oktur. 
ufak btf azmılJIJ.Pl• zt~ tehlike. 
Olaıı uıorı:ıleket ~ !.Zmlb. 

ile .aauçlaıur. 1 

m 
ıJtmdl a.ml mesele, bugtlDO:n TUrk 
~lğ1 De b!zim anladığmnz anlam

ı "İdeal gençlik,, arumdaki göze 
farklar bugilDQn ~ 
gençlik., olmul i4lln almacak 

lerdlr. Bu ~ ~ muh 
Jrmml•ra ayırarak ayn ayn ln. 
ek .,.. ondan 8CIDl'& blJ' eonuca 

gerekir: 
l - Gençlikte ahllk 
ı - Qenç11ktıa kUlUll" terblyut ve 

maariftm1ıl 
a - Memleket :meeeJel•l"l kufıam. 

da geııcJ!ltn durumu 

(Dünkü sayJdan devam) 

lklncik.AJlun aymm son günü ls
taDbtJ.Je. varan Ömıerin ilk işi öğle
ye doirıu talebe yurduna gidip 
Abdurrabman:ı ~lmak oloıuştur. 
ömer bu aon a6ril§lmesinde Ab
durrahmana; Anıka.rada geçirdiği 
on dört gilnün bllA.nçosunu verir
ken on ~ gU.n evvel Koıınilofun 
da eynı trenle .An!karaya gitmiş 
old~; Ank:nrsda lk.cndiırini ka.r 
eıımda bY1-ıı suıe~ın nMll şa
fmp tellşa. düştUğUnU hatt.A tra!! 
ederlren eli• nasıl tıı.trediğlni, 
SUieymanm odasında nasıl ka.ldı
fuu. her gün deınt:ceık kadar Kor
ırllofla aı kllk ne suretle b~ • 
tuklannı, Komilof tarafından ken. 
diaiaıe tef&11Ctha.ncletin bUılunduQı • 
lan -.h&.l\111 ve bu arada Abnan 
sefarethaneıinln de göırteril<f~iııi, 
mane91)l'lljtn\ın •f lam kalmu. icbı 
Komilofun çallfttbnr ve blr ted -
bir obnaık UJJet"e .Ankaradan hare
ket ettirildiğini, ~eehirdeın dön 
mek ve daha ileri gitmemek hus.u. 
aunde Wimat wırHmiı bulunmaaı
n3 rafn,ıen t~ bindikten .eonra 
keıı<lfıdnt bir daha görmek a.zru
suna mukavemet edemiye'rek ts -
tubcık de1dillni ve o ak§8.m tek
rar Aut&ra.ya dön~reık takarrilr e
den ot.elde otul'&caluır, cereyan 
eden gl>rUtmee]roen, mUnuebet -
lerden, ya.pı:lerı hnmrlı'klann Al _ 
man JbllyU1ı: elçisl Papenin şahsiy
le al&Jadr olclufımu hiılııiettittıü ve 
ibuluıt'*'an aman ı.t&nbula gel
miş oldufundaıı Pav!ofa bahs-- • 
deceğini) söylemJııf.W. ~ 

Bu görilpne saat 17 ye kadar 
stlrmıfl! ve hl.nLt"etli bir vedadan 
ısoııra Ömer o~ trenle bir 
daha dönm«nck ~e.re, Jstanbul _ 
dan aynlmıttır. 

t - 8o8yal bayatta gençUttn 
rumu 

·-~....,... 
e - l9por " renoBk 

1 11ıbe.t 9'2 gtlnU ikinci defa 
olarak Anka.raya gelmiş bulu.nan 
Ömerin aldıtI ta.ıimaıt dairesinde 
•roroe otelinde ik.anıete baıılaml§ 
bulunmaltt.ayrz. Bu ibmıetl, hlcU
aenln vuku bul.dulu 24 ıubat 942 
tarihine kadar devam etmiş ve o 

du. 1abah er4cenden otelden ayrılan 
Ömer bir deha otele avdet ede -
memitt:lr. 

~ a!t:I bısllbllt\e topladığtmaı ge.ntı 
~ .. , __ ayn &Jrl yazıla.rda tnceleme. 

• oaııpeağa. BU yazıda anc~ tope 
lıtr bakıJ nı>makla yeterlik duya. 

rv 
litugthtldl cemiyet ahWdyie, genç. 
alıIAJa arumda tam blr oran mcv 

. Eter cenılyeUJl ahlAln sul<\lt 
se bunun aonuçıaruu gençlik u. 
de bar1S gıeldlde g8reblllf'ig. 

'l'Urk gençliği mnıeune yakı§tr bir 
ve karaktere eahlp olmalıdır. 

\fm bu mlllettıı lıa§ma geçecek olan 
~Uk mmet1 ve JMmleketln bugUn. 

durumundan daha iYfye, daha gU
, daha Uerl1' ıGttırecek klratta 
unma\ıdır. 

llemleketlmlsln. s.tikbalde ren1f 
ısa.adet dalpai)'1e ç&llcanmut, re. 

-ııı, ancak bıJ&11nUn dUrUlt, ııeclyeU, 
terli, yaptıll Sfl blllr ve TUrkıU-

haa ~uıtl&rla boaenmlı Türk senç 
den beklenebWr. Ve bunu bekle. 

k milletin. memleketin en bUyUk 
r hakkıdır. 
'l'Urk geı:ı.çlll'. Tllrk i'eleneğlne uy. 

olarak yeU1Urllmelldlr. Bua1ln • 
kil oemlyettekl boeaıanmadan gençtl. 

kurtarmak onu Ataımm evll\dı, 

<ıdadmm ~ torunu olarak ve onla. 
rlll hlzmetlertne yakııır tarzda yeUı· 

"1nck en bOyUk bir memleket ödevi. 
lr. 

Bu arada Pavlol - Abdurrahman 
bulul;!Dl&lan İ.ırtaml>ulda }1ne de • 
vam etmektedir. HattJ. bir ak§am 
Sultana.hmette bu1uııtuk1arı zamaıı 
Pavlof, Abdurrahmıuıa §imdilik ra
hat edorok dorılleırile meogul ol • 
masnu ve o yaklnlarda Bn!kanlar
da seyahat.e çilon~ olan Aknan 
hariciye namı R!ıbl>erıtropun Tür
kiyeye gelm~in de muhtemd 
bulundıı~nu blldirm~ti'r. 

F.:rtesi sa.balı telefonla yaprla:ı 
davet iizerine köprüdeki Kadıköy 
jakeJeainde buh.ı~tıu-:ık KadrköyUnr. 
ve oradan yüriiyerek Hayda.rpaır.ı
ya git.miıl~Hr. Pavlot, yolda Ab
durrahınana o gün ıkendisine gar. 
da bir tecrübe yaptıracağını bildi
rerek gelecek olan tr~den boşa
lan yQlr.ulardan biri.sinin yanma 
yakla~1r ceb'nden mendfürıi çrkar· 
mak suretiyle vereceği ~etle 
hedefin kim olt\cağmı g-östermiş 
bulunacafrnı, böylcce taayyUn e
decek phaı adım adım taJ<ip et
nıeai ,.e gö~en kaybeylememesi 
icap eden Abdurrahmanm va.punm 
köprilye muvuall\trndan ııonra da 
nynl dikkatle ta.k~blııe devam ede
rek ~ahsm Galııta nhtınnndaki 
ecnebi otomobillerden hlrine hfoe
ceği f'.Snadıı derhal l.aa'rruıa geçe
rek ateı} edcccğVı ' ve kl\prUye çrk
tılctırn sonra VAnutt ban'lraamm ya
nınd:ıkl sokakta kc-ndiahıden veya 
ev""lcc. tanıdım ecnebi k&dmdan 
derhal ta.banca Alarek iıi görece-

Gençllğtn sosyal hayattaki mevkU ğini .i:ı.-Uı ı:tm" tir. 
~ tesblt edilmelidir. Tahsil hayatı Yolda konusıı konuşa Haydar -

ltu1 içinde ve difllld&kl durumu ya. pn~.nya varılmış olmasına rağmen 
dan kontrol edilmeli, smı! seciye - Pavlof her nedense bahsettiği tec-

ı;v1e bilgiye ve getıeı olarak bUt1ln rUbeyi ;} nptırmadnn Haydarpaşa 
lıllltecJ,. vasıtıan benliğinde toplama. , iskclesinilen Abdumıhma.ndan ay-

"'• nıUmkUn kılmalıdır. nlmnttJr. 
KlJtıt l\sttlnde kalan ve nn(',tık lur. Abdurrahmul; Pavlolun bir ~Un 
•l;l~lllkten n.~rı lf~llW~N'.ek alı111 evvel Sultanahm.Ctte !IÖyle<IJii eöz 

'<ıarann tuymett yol<hır. ler<lC"n ve ertesi sabıı.b Haydarpa~ 
Oi!nı;Uk, memlekotln cın az •••kaya şaya yo.pıluı l'fCldeın 'n o .-.da 

geıen en az Uzerinrle tocrtlbo yapıla- konuşma:le.rdan Ribbentrop berin-

de bir tamvvurım mevcut olduğu 
ne~sine wrdlimı fakat bu hu -
susta kendisine açık ve katl her
iıan&i bir teklifte bulunulme.dığı -
m ifade etmi§tir. 

Jl'flhallika Ribbentroıp aleytıdode 
böyle bir tasavvur ınevC'Ut muy -
du? yoksıa Anka.rad& yapılacak o
lan iıin hedıangi iıir aebeple An
.kara.ia. ifasından billhire vu re
çilmeai hallnde ayni itin İatan.bul
da Abdurra.hm:uı tarafın.dan ya
pılmuı ve bu Sllfttle birisi Anka.
rada, diğeri İstanbu.lda olmak U:ıe
re iki kiolyi el Ut.mda bulundur
mak ma.kaa.dr mr takip edillyordu. 
Bunu Jr:atiyetle t.a..vin etmek mUı· 
l<Uldür. Fakat o tarihlerde iııınl 
gecen Nuırm Tilr~e relmea.1-
nln bahle meVZU'\l olmadığı göz 
önilnde tutulum& bu ildncl ihti
malin daha. İ98.betli oldufu te-.. 
ihUr edeır. 

ömerin l:ıir 1Ube.ttan 2' l\lbata 
kadar Ankarada XQmllof ile te
mularmı idame ey~i vı fiil
de Jrullanılınam liun gelen ta.
banca ile infi1Ak ma.ddeıinin an ~ 
cak hAdiae gilnü keııdl9ine veril
mit olduğuııa fÜ~ )'Oktur. 

Eu müddet r,ıll'fıııdf. AbduJTah
pıan P&vlOfla yine buluşrnalcta idi; 
bu bulu~ birilll. Ta.kaimde, 
üzerinde 'KA)dak rekllın levhası 
bulunan Taflan lokantumda oldu
ğu gibi diğe111eri de Beyozıtta, 
Vabııwı oereya.n eylediği gUnUn 

akıamı saat 18,30 da Bcyaırt par. 
kında yine bulu.~tur. Fiilin 
itlenmek UMR oldu~dan veya 
fiilin ikama teşcbblüı ctlildiği hal
de akiın ka.lı(Uğmdan haberdar ol
dui\Mll& filphe bulunmayan ve auç 
ortalclarmds.n SUleymanın Ankara.
da kalmumı tehlikeli bulan Pav
?of; derhal bir mektup ya.za.nık 
berber Süleymaru tsta.nbula davet 
etmesini ve crte9i gtlnU 98at 13 de 
yine Beyurtta buluşm&larmr Ab -
durrahmana .9Öyliyerek ayrılmııı -
tır. 

O gece Yurda dönen Abdurrah
man, SUleymana :rneO<tup ~malt
la m~gül l>ulunduğu sırada hldl
ıeyt, radyoda.n işiten, baıı arka
d~larından naklen ö~tir, 
Ertesi gUnli Abdurrahman tara~ 
tından yazılan Ye J>Q6ta ile gönde
dlen bir mektupla SUleyman lştan 
bula davet cdilmişt.tr ki bu mek
tup Pilılhrre Süleymanın Uzerinrle 
zuhur ederek alınmış ve tahkikat 
evrakı ar.ı.sma konulmııştQr, 

25 ıube.t 942 tarihinde saat 13 
lle Bcyazitta buluşan Abdurrah -
manla Pavlof Edirnekaprya. kadar 
y'flrümilşlerdlr. Bu yürUyliş e&na
amda cereyan edc:n valen etrafın
da görüıillmliş ve Pavlof taraim
dan, Ank!ml.t\!Ul henW: bir cevap 
almamdığı b~dirildiği f,"f.bi aynı 
akşam saat 18,30 da Harbiyede 
tramvay dum.k yerindeki buluoma
d:ı da blr malCnna.t verilmemiı:ıtir. 

Aynlırken, erteei gtinU öğle vak 
tt Bcyazıtta kendfsfni bekliyerek 
t ir tehlikenin mevcut olup olma- 1 
<lığuu bir işaretle :ınl~tma.'!tnı, \eh 
like mevcut i~ şapkanın cılde tu
tulmasmr çe tehlike yoksa ~p:ka
lllllJ başındtı bulundurmasını ve ay. 
ı.1 günUn akşamı qat 18,30 ela 
Maııkad:ı bııluı:mıalnnm l!Öylemiş • 
tir. 

2t1 subat pe~be fÇilnü Beya ~ 
zıt ta tramvay yerin do bekliyen 

Yeni Neşriyat ........... - -
İktisadi ,Yürüyüı mec· 
muaıının 60 ncı ıayııı 

çıktı 
Bu ayıda; eski Tidaret vekili Naz.. 

mı Topçuoğıu'nun ''iafe durumumuz., 
hakkmdaki §&Y&nı dikkat bir makale 
ili. Samed Ağaoğlunun Peyami Safa 
ve Ahmet Hamdi ~a o(tefkil!t 
ve eleman) etratmda yapılmlf olan 
mUnakB§&ya i§tirak eden bir yuıaı, 

Prof. ŞUkrU Babe.nm(lki ba§lı zarar) 
Remzi Saka'run (harp ekonomislııde 

kooperatf!lerin) adlı yazılartyle daha 
blrÇok marul muharrirlerin iktisadi 
meseleler hakkında krymeUl tetkik 
ve yurlan vardır. 
Okuyucuıarmnza hararetle tavsiye 

ederiz. .. .. .. 
LOKMAN HEKlM ME0Mt]A81 
Doktor Ha!ız Cemal tarafından ne§ 

reclilmekt.e olan (Lokman Hcklm) 
mecmWLltDm 86 ıııcı -~ da çıkmlf. 
tır. Tav.tye ederiz. 

"" • .y. 

TlCARl B1RUK MECMUASI 
Jc ve dlf ticaret meıeıeler!ııl esa.aıı 

bir surette t:ılldp eden bu mecmuanın 
7 'noı sayıaı muva.ttakiyetıe lnt!far et 
mı,ttr. Oku~"IJcularımıu. haraNtle 
tavliye ederiz. 

* *. 
Aylandanberi TUrk ;uılmarlarmın 1 

ve sanat a<lamlarmm aeasl&ce çalıp. 
rak çıkardıkları Yapı dergisinin u 
UncU sayıaı da elimize geldi, Derginin 
difer 18.Jlat ve fikir gazetelerinden 
üstünlüğü ıçlnde ıur. eleblyat, fikir 
ve kllltUr yazrlanndan maada ber ııa. 
yıda bir de halka m&bsuı ev promı 
butunmuıdır. Bu projeler ve lahatı 
TUrk minıarlamırıı ö:a malı bulurıııı.k 

' ta ve 7.eVldi halkımızın ek9erl~I ya 1 
pa.cafı inp.atı ve evi tein Yapı dergi. 
sini takip etmekte ve mıa bat vurmıll 
tadır. OkUY\ICUlanmıza bllhuıa tav. 
siye ederiz. 

Yakacıkta 
satılık kip 

ilacı l~ köııkU namlylo nıa. 
nıf 20 oda, 35 dönüm arazi için
de ııebFAı bahçesi, 800 ajaç me.. 
c urmanı, 2 kuyu ve bir buçuk 

maınıra Aydor llUYU bulunan 
köıtk .satılıktır. Müracaat yerlı 
\'akıt matbaaunda Orhan Te. 
mc.ı. Saat ın - 11 e kadar. 

Sı\HIHI : A~IM mı 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Hrftlı A hmeı '~cnıalı 
Basıldı~ı )'l!r: VAKl1 MA'J'HAA!'>i 

Abdurrabma.n1 biraz sonra 05Sl de susmak tavsiyesinde bulunmuş
numaralı resmi p18.kayı taşıyan o.. tur. 
tomobiıl1e oradan s-eç:n Pavlofa, Bu llon görüşmede .Pavlof 0 ka. 
~pkaaı bqında oldugu halde gö· .1 d'· d k~...ı.u ir uar en ı..'?e ve o ereee ..... ,.e· 
rUnmUt v~ bu suretle o ana kada.r • r.:.shı.dediı• ki konuşmanın deva.mı 
:~raf~ı _bır te~~akll n. s~_rm1~1§ sır:ısmdn civardaki karakola. g't-

un ~n: an ISK"m ştır. :nekte elan iki polis memurımun 
Ayru gu.nun akeomı Maı,:bda, 1- bırdenbire yollan üzerine çıkamsı 

t;rk lilel'inin 1\rkumda hulll§arak drı :.lyısUc bUsbütUn şa.şırmıs ve \"O. 

dolaet.Ikla.n l'ırada Pav!ofun ç.lk tla M 0 edemeden Abdurrahnıanm 
enditoll olduiu Abd\U't"Clhroanm. ~b yanmdaıı aynlınıştır. 
zUnden kaçmamıttır. Pavlof, ı01n 
netioeeiui beı1d~ek yahut da kim- Filhakika o gece Abdurrahıne.n 
se.nin bilmediği ljr yorde aaklan· lr.tanbuJ z:ıb?Uı.smca yakalanmı~ 
mQ ve ıabıta ta.rafından davet va. J bulwıuyordu. 
ki olduğu taıkdirde sureti katiye- (Devamı ııarJ 

Deniz ve kara nakil vasıtalarının sayımı 
Ji'aWı ve Şelırembı1 A9. ş. Başkanlddannclaa: 
l - 91% aeDel!ll Deniz ve kara nakil vaarta1annın ıııayan lfl ıo P ztM 

00 Oumarteel pnilDe kadar u.zatıımıııtu. 
2 - Nakil voaı:taıarmm hangi gUnlerde ft ~ 9lll'6t1e yaulaealı il. il. 

l\lük.ılleflyetl kOOU.yonunca tesblt eclllmlt ve alAkad&r Nahiye wtWlbtllı:.. 

lerl lle Eınnlyct Amir ve merkederlne bllcllrtlmlttir. 
ş - Nakil vaat& sahipleri l§bu merkezlere müracaa.tJa hangi stmJılr

de ve ne suretle va.srtaıannm saymı ve yazımı yapılaıcei'mıP öfnınmeieri 

,.e muayyen gUnlerde sayıma hazır bulunma.lan. 
• - Akili halde müddetin hitamından aonra ele peeeelderle mu.erel

i' Mbebler barlıeindekl mllr&caatla.rın ooaalı addolunaor.fı llA.l olunur. 

[ lıtanbul Belediyesi ilanlaY1 : . ] 
"J'a.lımln B. 

600,00 
1. Teminatı 

45 00 S..·\l"lyerde Koğuk sokağında 8 lncl adada 44 harita 
No. lı ve 7~; 12 metre murabbaı sahalı arsa. 

07,liO 33,66 Aksnrayda lnebey Mh. KUçUk IAnga. So. 66 inci 
ada.da Sl/l' No. Jr ve 179 M. sahalı arsa. 

125,00 9 ,38 Alu;arayda Mimar Kemal Mh, Kızılta~ So. 28 inci 
adadıı 25 metre M. ana.. 

532,50 39,94 Al:sa.ııı.y La.lelldc Balaban nğa Mh. Ahm!rt; Şua)'ir 
So. 661 inci adada 2ıl parııcı No. lı ve 35,l>O M:.. 
sahalı &1'88. 

Tahmin bcdenerne ilk teminat mlktartan l'Ukanda yazılı 4. parça ar 
~a satılmak Uzcre açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabrt \ 'C 

Muamel!t mUdUrlUğU kaleminde görOleblllr. lbale 19.6.942 CUma gUntı sa. 
at H de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
ve) a mektuplarile ihale gUnll muayyen saatte Datmı encümende bul urun 
lan. (6180) 

Belediye Sular idaresinden: 
AtatUrk Bulvarmm kll§D.dı ve §ebckenin takvlyeııi dolayislyle yapdma. 

..,: zaruri baZı ameliyat yUzUndrn 6.6.1)42 tarlblne mUs:ıdll cumartesi gQnU 

saat 20 den ertesi pazar s unu öğleye kadar Zeyrek Aynso!yn arasmda
lcl Hallo yamaclle Marmara yamacındaki yerler terkos suyµ ıı.lamıyacak. 

lardır. 

Muhterem abonelere ııa.n olunur. 

TURKiYE iS BANKASl 
K ;~ .. ük 1 ..... rruf 

Heıtn "'1Rr1 
unı '-rl(Al\11YI! t'l.ANI 

l\t~ııueı.ır.tt r Şııbllı • 

lftyt"- ' ... tuıotm.. • iki.• 

at""'rtn ıartblertnttf ...... " 

llHI tK.AA.)11~~ 

ı adet 200C• Ltralıll • IOOO. 
• .. l ()()( - ııooo.-
1 l:;t - llOO.-
• ~ • UIOO.-

lO • ı:ıc; ,. • IOOO. 
ıoeı 

5C 

le 
acı 

.. 
• 
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l _____ is_ta_nb_u_ı _Le_v_az_ım __ A_m_ir_li_ği_nd_e_n_ve_r_ııe_n_a_s_ke_ri __ kı_ta_at __ ila_n_ıa_rı ____ I 
27, ıs. 942 de kapalı zan usulile ihalesi llAn olunan 300 ton zeytin ya. 

ğına talip çıkmadığından pazarlıkla rnUnakıı.sası yapılacaktır. Evsaf ve 
hu:ıuıd şartları komisyonda görUlebillr. 300 ton zeytin yağı bir istekliye 
ıh:ılc edilebileceği gibi 76 <ır tonluk partiler hallnde en nz bir tak8idine ta. 
, tı çıkbğı takdirde ihale yapılabilir Nev'i ve muhammen bedeli B§Rğıdakl 
• ~klldedlr. !halesi 8. 6, 042 pazartesi gUnU saat 14 de yapılacaktır. Ta. 
".plerln kat'l temlnatln.rlylc Harblyed-0 Yedek Subay Okulunda satın alma 

<J::olsyonuna müracaatları. 

{'insi Uuhıımnıen IM'ıleli 

% l,IS nslUI zeytin 
% 3 asitli zeytin 

ynğlar 

yağlar 

için 
lçln 

(Extra) 
(Extra) 

129 kuruş 
127 kuruş 

••• 
I'az:ırlıklo. 90 ton kuru fasulye almacnktır. Evsaf ve husu.s1 şartları 

kc.mlsyonda gbrU!eb!Jlr. Beller kilosunun muhammen bedclllc fasulyelerin 
cinsleri aşağıdaki şekildedir. lst~klih?r ne cins mal vereceklerse teklll. 
ıcnnı onn göre yapacaklardır. İhalesi 9. 6. 942 salı günll Bao.t 10 da yapı. 
lacaktır. Taliplerin kat'l temlnatlnrlyle Harblyed~ Yedek Subay Oku. 
lurıdo. s:ıtın alma komisyonuna mUro.cantlan. 

('Jn~I 

Beher kiloımnon 
Hııhammrn bedeli 

Yumu§ak çalı ve Anadolu sert ufakları tombul 
Sert çalı 2·1,(; • 

28,5 .. 
82 

Horoz 
Of ve Rize Da tlı 

Dcrma.aon 
Barbunya 
Karndeniz ufak 

• • 

34,0 .. 
ıs 

19 
(3409- 6016) 

~ağıda miktar ve muhammen bedelleri yazııı dört kalem koyun eti 
b.6.942 cuma gfinü hlzalarmda yazıtı saatlerde pnzarlıkla satın alınacak_ 
iardır. şıı.rtnameıerl her gün komisyonda görUleblllr. tsteklllerln belli gün 
ve saatlerde kat't temi:ıaUan ile birlikte I<~ındıldıda satınalma komlsyo. 
nuna gelmeleri. 

i\Uktan Muh. Bd. Knl'l te. 1hııle .ıamanı 

Wıat Dakika 
il 

Cirnıl Ton 
Koyun eti 40 

20 

.. 30 

.. 30 

Lr. Krt. 
62000 
31000 
42000 
4.2000 

Lira Kunıı 
8700 00 

4600 00 
6300 00 
6300 00 

ll 
L4 

30 
so 

l:i 
(3388-5912) 

J,200,000 kilo koyun veya sığır eU alınacaktır. Kapalı zarfla ekallL 
me2i 17. 6. 942 çsrşnmb:ı günll saat 16 de Yeşilköy Halkalıda a.skert satın 
aıma komisyonunda yapuacaktır. Tahmin bedeli 1.560,000 lira ilk teml
n&Lı 76.250 JJ:-adır. Tullplerin kanuni vcslkalarlle tekllt mektuplarını ihn. 
le l!aatinden blr saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnamesi 
Ankara, lstnnbul Lv. Amirlikleri satın alma komisyonlarında da görUlllr 

(3312 - IS670) 

•• • 
Apğıda yazılı ellerin kapah zarfla ekslltmeleri 5.6.942 gllnU saat 16 

dadıı. Kırıkkalede askeı1 sanat mektepleri satmalma kamlsyonunda yapıla
cakllr. Taliplerin kanuni vealkalarilc teklif mektuplarını ihale saatinden 
h.r ı:aat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi, 
!{oyun etL 
Sığır eti. 

Miktarı 

KUo 
22,000 
22,000 

••• 

l'utarı 

Lira 

22,000 
17,600 

mlnntı 

C.lra 
1650 
1320 

(329~0629) 

A§s.ğıda yazılı etler kapalı zarfla ekslltıne~ konmuştur. İhalesi 8. 6. 
:ıı2 pa7.artesl gUnl.ı saat 16 da Sökede asltcr1 sn.tın alma komisyonunda 
:,&.pılac ktır. Taliplerin kanuni veıikalariyle teklif mektuplarını ibsle aa. 
n:.iodcn bir saat evvel komisyona vermeleri. (3313-15676) 

.Coyun eU 
Sığır eti 

l\llktarı Tutarı Teminatı 

kilo Ura Lira 

308,439 308,439 
308,439 200,485,35 

••• 
17,184 
11,274. 

Aşağıda yazılı etlerin kapalı zarfla ekslltmelerl 11.6.042 Perşembe gü. 
nlı hizalarında yazılı saatlerde Kutahyada Hava satınalma komisyonunda 
yo;:ılacıı.ktır. Taliplerin ı~anunl vesikalarlle tekil! mektuplarını ihale sa.. 
.ıtlnden bir saat evvel komısyonıı vcrmeıerl. (3358-6823) 

('in 1. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti, 
Koyun eti. 

Miktarı Tutarı Teminatı ihale 
Kilo Lira Lira Saati 

200,000 llS0,000, 8760 16,16 
100,000 120,oOO 1200 15,80 
60,000 80,000 2250 15,4.5 
50,000 IS0,000 3750 16 

• • • 
A~ağıda yazılı meva<!ın kapalı zarfla ekslltmelcrl hlzalarmda yazılı 

ı:"Un ve aaaUerdc Hadımktiyde askert P. 4305 satın ıılmn koml.syonunda ya. 
pılııcaktır. TııJiplerin kanuni veslkalartyle teklU mektupıe.rmı lhale saa. 
Ucrlndcn blr saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve §artnıı.melcrl !at. 
Lv. Amirliği Sa. Al. Komisyonunda da görUIUr. (3309.56721 

Miktarı Fiyatı Twılnatı lhale 
Cinsi kilo kuruş Lira rtin saat 

Sığır eti 360,000 120 21,030) 
J{oyun eti 360,000 160 26.790) 10. 6. 942 1' 
Odun ,500,000 3,5 3875 11. 6. 942 16 

Kuru ot 138,000 10 1035) ıı. 6. 942 H 
<:;aman 900,000 7 4400) 

**• 
A§ağıda mlktarlan yazılı etlerin kapalı zarnıı ekslltmeterl hizalarında 

,uzılı gün ve saatlerde Adapo.zanndıı. askeri satınalmn. komisyonunda ya. 
:ı·~ca.ktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını lhaıe saatle· 
• uıdcn blr saat evvel komisyona vermclcrl. 

l.\llktarı Tutarı Teminatı 

Malatyada 23,987 llra 80 kuruş keıılf bedelli hı§aat işi kapalı zarflıı. 

eksiltmeye konmll§tur. llk teminatı 1799 lira 50 kur'U§tur .. İhalesi 8. 6. 
942 pazartesi günü saat 14,SO da Malatyada hava satın alma ltoınl.ayonun.. 

do. yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 120 ltUI"'lşa verilir. Eksiltme 
ye gireceklerin ehliyet vcsll.ıı.ıar.ylc teklif w teminat melttuplarını ihale 
ııaatlnden bir saat evvel komisyona vermeler!. (3310.ts673) 

:(. :/- :(. 1 

Yerköyde 39.639 lira 85 kuruş keşif l --------~....,"""''="~~"il 
bedelll bır pavyon lll§ası kapalı zarf ı ~ .A .V ~~ li J\. EJı 1 
la tıksıilnıeyc l ... onmuııtur. İhalesi l:l. n ~ llJ F L R Q ~ 
6,942 Cuma gUnll saat 115 de Anka. 
rada M . M. V. Sntınnlma komieyo • 
nunda yapıtacalttır. İlk teminatı 2972 
lira 95 kuruştur. Proje ve oartnamesl 

Relsl bulunduğum 17 tonluk Vatan 
motörUnUn 941 senesinde ~llbolu ll. 
manmdan almış olduğum No. 86 mu. 
ayene şo.hııdetna.mesinl zayi etUm. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hllk. l 

19S kuruşa kom~yondan alınır. Ta. 
llplerln vekA.let inşa dairesinden alo.
catc.ac ı elılıyct vesikalarını ve knnu mU yoktur. 

LOtfi ı am (4001Jt) 

le saaUnden bir saat evvel komisyona • * • 
nl veslko.larile teklif mektuplannı lhı:. I 
vermeleri, !3868-5865) lhtiynt asker! terhis tezkeremi .zıı.. 

* • "' ~1 ettim. Yenislnl çıknrtaeo.ğıtndıı.n 
27. 5. 942 do kapalı zart usullyle eskisinin hUkmU yoktur. 

ihalesi ııa.n olunan 300 ton sabuna ta. Galatu Yağ lıapıı.nı C!lkl ButıklınLI~ 
llp çıkmadığmdo.n pazarlıkla mUna. HOkak 2/4 de mukim Bayram oğlu 
kasaya konmuştur. Evsaf ve husus1 AJıml!t YücctUrk 1321 • İnebolu 
şartları komisyonda görülebilir. 3\lO { 4.01'91) 
ton sabun bir ıstekılye !hale edilebile. ~*:;: 
ccğı gibi 75 er tonluk partiler halinde 30.5.942 gUnU Maltepe fırmı önün. 
en az iki taksldinc talip çıktığı tak. do ekmek karnemi çaldırmı§ olduğum 
dlrde de lhale edUir. Beher kilosunun dan yenisini alacağımdan eski karne. 
muhammen bedeli Si kurııııtur. İhale. nln hUkmU olmadığını llAn ederim. 
sı 8. 6, 942 pn.:r.artesl gUnU saat 10 da Kadıköy, Kuşdili Misk anbcr ıwkak 
Harbiyede Yedek Subay Okuıuhda No. 36 DUrne~· (40090) 
satın ıılma komisyonuna müraco.atlo.. * • • 
rı. (3407-6014) Denlzyollanndan almış olduğum l§. 

:t. lf. lf. çl hüvfyeUmi zayi ettlm. Yenlslnl ala 

Pazarlıkla 75 ton yumuşak tombul 
cina kuru fasulye aımncnktır. Evıııı! 

ve husu.et §artları komisyonda görüle
bilir. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 26 kuruştur. İhalesi 9. 6. 94.2 
salı gllnU &aat 11 de yapılacaktır. Tn • 
llplerln kat't temlnatlartyle Harbiye • 
de Yedek Subay Okulunda satm alma 
komisyonuna müracııatlan. 

(8t08) (6015) 

• * • 
28.5,942 de ihalesi ntı.n olunan 400 

ton yeşil mercimeğe talip çıkmadı • 
gmdan tekrar pazarlığa konmuştur. 

Evsaf ve huswd §11.rtıan komisyonda 

cağımdan eskisinin hUkmü yoktur. 
lhsaıı GU!er Kaı;ınıp:ı~a Taht:ıköp. 
ril llWll solmk !\o. 11 (-10085) 

• * "' 
1935.1936 yılı Kunıkapı orta okulun 

dan almrş olduğum şaho.detno.memi 

zayi ettim. Y<!nlslnl alacağımdan es. 
kisinin bükrnU yoktur. 

Mahmut oğlu Tacettin TUtiln 1335 
(40096) 

l•tanbul Levazım amirliği 
Satınalma komi•yonu 

ilanları 
görüleblllr. 200 tonuna da talip çıktı_ ı •---------------' 
ğr. takdirde ihalesi yapılabilir. 200 to. 
nuna teklif edilen flat 400 tona tek
lif edllen fiattan ucuz olursa ucuz o. 
lana verilir. Beher kilosunun muham 
men bcdeU 26,5 kuruştur. lhaıesı 8. 
6 942 paz.ırtesi günü saat 16 da ya. 
ptlac.ıktır. Tallplerin kat't teminatla. 
rile Harbiyede Yedek ııubııy okulunda 
satmalma komlayonuna müracaatla • 
n. (3412-6019) 

• * "' 

Tahmin bedeli 2000 lira olan 
bir adet mutbah ocağı yaptırı
lacaktır. Müteahhit nam ve he
sabına pazarlıkla eksiltmesi 5. 
6. 942 cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacak -
tır. Şartname ve katalogu Kv

misyonda görülür. l steklikrin 
belli saatte komisyona ~!mele -
ri. (760 • 5956) 

2500 ton m~lv.me ve !'IOO ton eş· 

;!ııc~~a 3~ı:e;~:o=~~t~~: 1 ~!~- ~e~-~erıa~ ~~~I 1 
fhn.lesi 11. 6. 942 perşcm~ ~nii OOUH •• """' ...,..... ....,... .. _, 

f'o.at 11 d~ Esk~ehird~ Aqk~ri sa- Her gCW c te Ca~loflu No. %1 

tm ıılma komisyonunda ya.prlacak- ••••••••••••llii 
trr. Beher tonunun tahmin fiyatı 
400 kuruşa ilk teminatı 900 lira
ö.ır. Talipl:rin kanuni vesilcalll.'rile 
t.cklif mektuplarını ihale saatin· 
den bir saat CV\"el komisyona ver-
meleri. (3362 • 5827) 

• * * 
22. IS. 942 de ihaJP..sl lllln olunan 25 

ton sabuna talip çıkmadığından tek. 
rar pazarlığa konmugtur. Evsaf ve 
husu.s1 aarUarı komisyonda görUlebL 
lir. 25 tondan daha az miktarına da 
t:n.lip çıktığı takdirde de ihalesi yapıla 
bilir. lbalesi 8. 6. 942 pazartesi gUnU 
saat ııs de yapılacaktır. Taliplerin 
kat'! temlnaUariyle Harbiyede Yedek 
Subay Okulunda satın alma komisyo_ 
nuna mUracaaUan. (3406) (6018) 

• •• 
600,000 adet yumurta kapalı zarfla 

el{siltmeyo konmuştur. llıaleııl 17.6. 
94.2 gUnU saat 15 de Ankara Lv. A_ 
mirliği satınalma komisyonunda ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 20,000 lira 
ilk teminatı 1500 liradır. Taliplerin 
kanuoı vesikalarile teklit mektupla. 
rmı lhale aaa tinıkn bir aan t evvel ko. 
misyona vermeleri. (3348-IS789) 

••• 

lstanbQl Allllye 9 UDCll Hukuk H.4. 
kimliğinden : 

942/420 
Yedlkule Gençağıı sokak 40 No. da 

mukim A.huzar Keziban tarafmdan 
Boğa.zlçinde İsUnyede Dok fabrika • 
smda tesviyeci Duı·sun Sever rıezdln. 
oe ~ Basri aleyhine ııçılan boşan 
ma davasında M. aleyhe gönderilen 
dava arzuhallne vcıilcn me~ruhıı.ta na 
uran kendiıılnln o o.drcsden çıkıp s m 
U meçhule glttlğ~ ve adresinin bllln • 
medlği blldlrllml§ olduğundan dava 
arzuhaline yirmi gün mUddcUe cc:vap 
vernwsı ve mahkeme günü olarak ta. 
y1n edilen 19.6.942 cuma saat 10 da 
mahkemeye gefmesl veya bir vekil 
göndermesi aksi takdir.le mahkeme • 
ye gıyaben devam edileceği davetiye 
ve arzuhal makamına kaim olmak U 
zere i!An olunur. (40092) 

..;;:;~~ ~~~~E~e 1 
JUobll;\'IU117la Dıe budalt ağa<'ın

da.n bnh~ koltuklarınızı • 

HER YERDEN UCUZ 

İstanbul Rızap~ yokuşundn 
66 No. Alll\U:J> FE\"Zİ'nln 

A SRI MOBiLYA 
Mağa7.usıncbn a.bnız. 

tstunbul Asliye D uncu Ilukuk lifi. 
kimliğinden: 

... -

llAİ'Noin~ 

Bütün ... KODAK""Satlcılahndan 
Kgğ_ak Film jsteyinlz. 

İzmit Deniz Satmalma Komisyonundan: 

inşaat ilanı 
ı - Tahmin olunan keşif bedeli 41806 lira 4.1 kunışdan ibaret olup 

gö&terllecek bir mahalde ln§O. ettirilecek bir binanın kapau zarf uauWe ek. 
s:ıtmesi ıo. Haziran. 942 çarşamba. günU saat 16 da tzmitte tersane kapı
sındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

2 - Fenni ve husu31 §artna.melerf, proje ve ke§fi komiayonda. görüle. 
bilir. Teminatı 3189.24 liradır. 

3 - tstek!.ilerin bu gibi işleri yaptıkln.rma dair nana mUdUrlllklcrln· 
1en alacakları ehliyet, emnıyettcn çıkaracakları hll.ımUhal vesikal.arau ve 
2490 sayılı k&nunun tarlfatı veçhlle tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
yukarda mikdarı yazılı temınaUarı ile blrllktc belli glln ve saatten tam 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. (liSOf) 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden 

Denizcilere ilan 
Zlnd rbozan Ziyalı pmandrruı "Qa.nakkale Geçidi., 

~Ubolu Fenerinin 3 3/4 mil doğusunda Zinclrbozan Bankı üurlno mu. 
vallkaten konulmuş olan Fener dubası Haziran 942 ilk hıı.ftasında kaldın
ıacak ve yerine her on saniyede tek beyaz ıi.ın§ek giSBtercn t;ıamandıra.Iı fc. 
DIJr konacaktır. (6084). 

Jteııerin coğrafi mevklt 
o ı n 

A. 40.%5.20. ş. 
o 1 ll 

T. 26.41S. 60. Ş. G. 

O niversite Rektörlüğünden 
Tıp Fııktııtesindc Hayalı Kimya, Parıı.zltoloJı ve Mikrobiyoloji, HlJ1. 

yeu, Fizyoloji, Patolojik Anatomi, Histoloji, llçUneU 1ç ha$t.n.lıklan, TedAYi 
diş tababeti Fen Faklllt~ındo İspenÇiyarl kimya, Umum.1 Bota.nlk, Gale. 
nlk, Sına.l kimya, Edeblynt Fakültesinde Sosyoloji, Hukuk Fakült.eslnda 
:Mc.d<?nl Hukuk, Hususl Hukuk. .Amme Hukuku, Ceza. Hukuku, Devletler 
Hukuku "Hava ve DeniZ,, İktisat Fakültesinde :Maliye, 1kt.i.sat ve İ§lct.me 
Doçcntlikleri açıktır. Fen ırakuıtesi için 13. Ağustos. 1942 Pervozube dl. 
ğ:r~eri lçin 17. Eylül 1942 Perşembe günleri yabancı dil imtıhanlıı.n yapı

lacaktır. Namzctllklc.rl kabul edilenlerin hemen tezlerinin tetklkiııe ha§. 
l:ınıı.cnktır. !steklllerln dil imUhıı.nla.rmda hazır buıuıı.m&lan ve tezlerini 
ı;U:ıterllcn ttı.r'.hten bir hafta sonrayn kadar tevdi etmiş olmaları Ui.zınıd.n'. 
Sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus kAğr.dı sureti, llın1 hUviycUnl göaterlr 
fişlerle "Fişler Tedrla lg!erl kaleminden istenecektir.,, 1.m.Wıandıı.n bir ha!. 
ta evveline kadar Rcktörlllğe baş vurulması. (6059) 

~~-------------------ELW~----Tlrklye Camburıyetı 

ZiRAAT BANKASI 
•ıırulut ıarthl: 188&. - &ermayeel: 1000,000,000 .l'illk Uram. 

Şube ve Ajans adedi: 26~ 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 
Para tılrikt1renJere 28.800 llra lkram1ye "eri1W• 

Cinsi. 
Sığır eti. 
Koyun eti •. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Sığır eti. 
KOYW1 eti. 

Kilo Lira Lira 
150,000 150,(\00 8750 ) 
150,000 ~Ji,000 11,600 ) 

İhale gün ve 
Saati 

11/6/942 16,30 

Beher kilosuna 74 kur~ fi
yat tahmin edilen 30 ton koyun 
veya sığır eti ile beher kilosuna 
74 kuruş tahmin edilen 24 ton 
sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. İhalesi 15. 6. 94:2 
pazartesi günü saat 11 de Er
zincan askeri satın alma komis
yonunda yapılacnkt:r. Tahmin 
hedc!ı .l9,fJ G lıra ılk teminatı 
29!J7 iir.,rlıı·. 'l nl plerın Jr~nuni 
vesikalariyle teklif mektuplar;nı 
ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

942/119 1 
Beyazıt Soğan:ığa mahallcsl MJ+. 

bat pu.,:ı caddesi 39 No. da muklıo 62,500 62,fOO 4375 
62,500 86,2EO 656~,50 ) 
62,500 62,ISOO 4.375 ) 
62,500 ,. 5062,50) 

10/6/942 lG 

12/6/942 16,30 
(33415-IS786) 

• • • 
(3392 - 5!)5[!) 

Aşağıda yazılı etler kapalı zarna eksiltmeye lwnmuştur. İhaleleri 

:ımköyde Uşaktııbya askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
mektuplarını ihale san.tinden bir saat evvel komlsyonıı vermeleri. 

6. 6 942 cumartesi gtlnU saat 10 da Ha
Taliplerin kanun1 vesikaıarlyle teklif 

(3293.0628} 
l\llkturı l":lyntı T(}mlnatı 

~o kum Lira Cinsi 

i56,190 
7~6,190 

7r>G,190 
766,190 
b53.674 
553,ISH 

611,50 
141S 

54 
80 
95 

uo 

ayaktan 
et olarak 
ayaktan 
et olarak 
ayaktan 

kesil mi§ 

47,609,20 koyun eti, icabına göre ayaktan, 
47,609,20 koyun eU. et olarak alınacak. 

koyun eti yerine icabında alınacak keçi. 
koyun eti yerine icabında alınacak keçi eti. 

80,321,55 Sığır eti, icabına gi>rc a)aktan 
77,930,75 Sığır eti, et 010.rak. 

1' atma :;;ayeste Kıvılcımlı tarafından 

.Hccidlycköy Likör fabrikası arıtsında 
4No.da Fatmanm evinde kiracı Cenap 
ŞahabetUn Kıvılcımlı aleyhine açtığı 

boşanma davasmın yapılmakta oıan 

muhakemesinde: M. aleyhin ikamet. 
g!hı meçhul olduğundan daveUye ve 
d'.lva arzuhali mahkeme divanhanesi. 
ne tııllk ve gazete ile llAn edlldlll'f bal 
de gelmediğinden mahkemenin ~ya. 

ben icrasına ve d:ıvacı müddeasmı 
şah!Ue lsbat eylemesine ,.e gıynb ka. 
rarmm tebliğ tn.rihlnden itibaren beş 
gün içinde itiraz etmediği takdirde 
bir daha mahkemeye kabul cdllmlye. 
ccğl ve mn!ıkenP gü:ıU otan 17.0.942 
saat l4 de talik edildiğinden gryn 
ltnrarı mo.knmmn kaim olmak üzere 
ll!n olunur. '40093) 

Gtraat Bankaemda kumbaralı Ye ihbarsız tasarru.t tıesapıarmııa eıD u 
:ıo u.ruı bulunanlara eenede 4 deta çektıecek kUr'a Ue 8.§agıtl&IQ 

pta.na göro lk.rıımlye dağıtılacaktır. 

• • • • • • " . 
GOO 
:W3 

ıso 

100 

• 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı.ooo • 
ı.ooo • 
&,000 • 

no 
1%0 
160 

• '° 
&CI 

• ıt 

• 
• 
• 

O!RXNr: Beaaplarmdald paralar tıtr sene lçb:ıde GO l.lradao qnğı 
ıtııµıtyewere IJuamıy.e çıktı~ takdirde % 20 rnzııımyıe verllooekt1ı. 

8eştdeler: U Mart, 11 Baziraıı. ıı EylCll. lJ BlriDClkAnuu tartble 
-uıc:ı~ ya pı.JJr. 

.................................. .. ! ....... 


