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Poıta .K.utuaa: t.ı. t6 

'l'fı1s. VAK.l'.J ltotanbul 

{
24170 (ldatt) 

reıetou ııu.a ('fazı, 

ıuıır cephesinde harekat. aahasını tahll Arl7.alari) le ıoııteren harita ... 

Vatandaşlara düşen vazife 
' ~ -..:;ı'ekctte ıztırabı azaltmak, millet tahammülünü 
tİtiJ~ak, muhaı·ebe dışında kalmak ve muharebeye 
~~rıe t;ı>rE;f/e, ıelômetle ~ıhmak için tek çare resmi 
'" f! ıalı;p/erine ve en başta cümhuriyet hükumetine 
~el Qn l>arclım olduğunu aklı eren herkes bir an halı 
~~lQll cıkarmamalt ve kendi muhitinde bulunan vatan 

Qrz,,a l:ı-sat VE! imkan buldukça en münasip şekilde 
bu hakikati anlatmalıdır 

1azan · Asım 
~ ~Q~i imiz senelik nut- 1 türlii h .. c;ap hududunu a an bir de-•t arl>tcn dobn o\agan U-.tü rccevi bulmtı'itur. 
~lıtıda memleketin nın- : l\filli Şefiml:1in gene aı;ıkı;a -.öy· 

dtığu zorlııklnrı Biiylil• ' lcdiı:i ~ibi zirnnt mnh ulleriniıı 
t . ~ 1'iirşüs\iııden hic bir 1 fi~·a1:lmına nı:ıkul surette artıı·mak 

~'1iınin ce.'inret edemi ·ece- hareketi hllkfını .. t.in İ!llııbctli teşr~b-
\ıı rıplıı1\ olarak giısterdık- bü<ilcrindenılir. lliiııya pııhalılıgı

~ta alınma ı ı:ereken tecl- rıın yükiinil yaln11 köyiilnün yük
!ıl 'IUoncta "ert'k hükumete Jenmesini i temek h\i~·i~• hnk.,ız
. ~li~ direktifler \'erdi. Hu tıktır Hrm kövlüniin kil iknınıası
~ • içinde ~ü1'fı~~te .v~ nı tr~in etmcİ•. hem ıle. onu lıaıl. 
~ ıı:;ler olclu~ru ı;ıbı mıllı den a!'.ln fivnt hır ınn l<ı,ptımıak· 
,.._.la~"' ki alan her sınır hal'k tan korıımnk llh:mıchr. 

d, na te\'ecctlh eden \'U:r.i- Acaba iktı.,ndi hnvat aha ında 
il. ' '&.rdır " . ~ -.:"llıtek • • • • • , • .. troze r,.ıırpan bu fıy!"~ 0kttr~~"al~~ı-~k ~tın dahılı ıı;lerını dıı- nr na..,ıl di.izeııleyehılırıı? Hıç ~up-
6~ ~ hl\k!nıınd~n hiilılımete he yok ki ha hususta hiikiın.ıetin 

, , i en ışln hılhtı" .,. ~11 !la- :v~nncağı ~e~·!er rn rihr !'le!llela he
~llıı llret eitili)·or: ledh·~l.?rce alınarak bu~'lnyları hir 
'ttıı.~~ bir ticnret hava!'T, hak- elden tt>darik t"tme-k te•lhirlerılen 
lı..ı~ C?-j Çok ac:an bir pahalı- biri'1ir. Fnkat h<'r İ<iİ hiıl<iımetten 
~ ~ blltUn vatanunızı ıztırHp beı.lemek de doğru değildir. Her 

ı ha Ulunduruyor Bu halin '>mıf halle tabakalarının bu i~dc 
~~tlc ~.ten doğan sebeplerini hiiki•rnet .. :r.'rdım Ptmelerine ihti
"lll<'llıt l'ln1 C"•imhurivct hükrıme. ynt, \"nnhr. 1\tt'mlekl'tte 11:tırahı ll· 

:\ tt lll~elisin ytik!!~k rnz:ır. 1nl•mnk, miJl ... t tnt!nmmiiliinii nr. 
~ \'c~ile ~eıip anlntacaktır. tırma••. muharebe ı'h ın'1a knlmak 

Mısır cerlleılnde 

Rom mel 
ricat 

ediyor 
Sol cenah ~imdiden çekildi 

Şimalde açllan 
gedik genişletildi 
Kelıjre, 4 (A.A.) - Romel, u

mumi b:r ricat hareketine başla
m:ştır. Sol cenahı evvela çekil 
nıektedir. Müttefik!erin Derelan
gar, Munasib ve Himmeiat"ta .bu
lunan n evzılerıııi bıraktik!:ırııG 
bildirmekte<lir. Mu mevziler 1ngı

__:izlcr tarafından jı;gal cdilmiştır 
Mihver ~imalde de gP-ri çeki1mck
:edir. fakat 0uradaki çekilme y11-
\'nş yava5 v?mlmaktadır. Bıı böl -
r.cdc, Sidi Abdurrahman yakınla- ı 
:rmdR ~e.ruıı;malar olıne.kta".iır. Mih 1 
\"er kuvvetleri kryı boyunl'a git • 
m .. kte ofan ~·nlu kullanmaktadır -
hır lnı;iliz hava kuvvetleri. bun
:ar~ fiidrletle taarruz etmektedir. 

Al•nan son haberlere gore. ei· 
mal le, mıhver hııtlarındn açılmış 
olan rehi sekizinci ordu genişlet
miııtir. MııhaTebenin ~ıbeti. ııim
di, zırhlı alaylara mensup sısker
Jrrin eıind.:. bulunmaktadır. K a -
hirede oldu~ kadP.r IA'nılr.ula, 
fazlfl evimser olmaya temayill 
yoktur .. n~rdt", rlah:ı. bir çok ı;jd -
detli muharebelerin olarağı bilin· 
mc.ktedir 

(l\fıc;ır l'.ephE'"'inr dllir diğer 
h3berler 4 Ur.eli sayfamız
daılır ) 

Jıa~llerj de millet ve mem- Ye muharebere ~irilirc;e !5ercflc sc
~t~ı hı ~a olan en is.ı.betlı ted- lü.metlr l'ıl•mnk için tek c:are re-.. 
.._ "l~ı' _caktır.,, mi ,·:ızife •nhinıerine ,.e en ba'.!- Çörçil bir nutuk eöyltyecek 

htı tl'j~ ne kadar haldı oldu- da l'iimhorh·ct hiilıfımet~ne cırndan Aınslerdnm: 4. (A.A.) - D N. B. 
d. lt u:in yalnız bli:riik ı:e- ~·arrlım olr1ııliuno ıtkh erf'n herke.; , ·ı ıı._" ~ Jnıdliz haberler aiıınsı. Rıı5vc.<ı 

:~ııa Ytinynğr , 0 pirinç gi· hir n.n h~t~rı.ndnn f'ıkarmamnlı ,.e 1 ita "tn bugiinkii fiyatlarına keııdı mohıtındr huhınnn \aten- Cörı;il'in A,·nm K:ım:ırııo;ının tor_nn 
'ill ~n." U<1ulli totm'k. edilme. da<ilarfnn fır<ı:lt \'e inıki\.n hnlduk. lı<ınılnn henır.n snnr:ı. h:ırr '·nr.ıyl' 

f He€ün 

Sayfa 

~"' Mılli Şelıı 
dinlerken 

Yazaa: SADR1 &&TEM 

l'ayraı Beryerde 6 Kuru, (Ya:ıs1 3 i1nrD:l,. ı .._ ________ ..._ ________ ı.J 

Ankara suikastı .muhakemesi 

Maznunlar "reddihiıkim 
'' talebinde bulundular 

8~ TALEP HAKKINDA KESKiN AGIR CEZA 
MAHKEMESİ KARAR VERECEK 

Ankara, 4 Vakit muha~rinclcn ı \ lıfıkim taleplt"ri hs.kkında karar 1 edilmiştir. 
-- Suikast muhakemesi dosyasıııx verecek olen tetkik mercii Keskin (J>iinkü cel enin tafıııilltı .~ inci 
tetkik edcreiı maınunlann reıiıli tığır cezn m:ıhkemesi olerak tayin sayfanıızdadır) 

Doğu cephesinde durum 

GROlNi PETHOL SAHASINA 
GiOEN DEMiRYOLU 

TEHLiKEYE MARUZ ••• 

·-,,,, 
ıııenj runıı, \ ı m:uı R.bl<l'rıerı .•. 

Berlln, 4 CA.A.) - Alman orduları mak ir.in yaptığ: muvaffakiyetsiz 
başkumanda.ıılrğmm tebliği: hir tesebhüste dUşmnn yenidt"n bir 
Batı Katkasyada ve Terek kesi . topı;eker kayb'!tmiştir 

Milli Şefin 
tarıhi nutku 

Bütün dünya matbuatınd!. 

takdirkar akiıler uyandırdı 

Stokholm, 4 (ı\.A.) - · Afton 
B.ariet gazetesi Türkiye Büyük 
Millet Mec'l.isınin açılışı müna~ebe. 
tile neşrettiği bir makalede akıl
lı ve azimli bir devlet rei~ olan 
1nönUnUn 1sveçte dahi dikkiltie 
okunması IAmı:ı gelen bir nutuk 
söylediı!ini kayd~diyor: 

••Jnjnll tarafsızlık yollarının 
di:U.nlcrle örülU olduğunu ı;öyle
miştir ki b'.1 bizim tecrübelerimize 
de uyma.kta<lır. İstikbal tehdit. e
dici bulut!.arb. kapalıdır. Vaziyetin 
anf V."'lişi·ı:r:mesi hı-r <lakika. m!Jm 
klindilr. T:>bii tsveç gibi T.iirkiy~ 
de enflasyon cereyanla~ile mÜC'll· 

dele lınlindcılir. Şu fnrkla ki Tiir. 
kiye hakikt bir 11:fıllet teşkil e
den viyccek yoksuzluğu ıztırapta . 
nnı C'l"klniyor.,. 

&es meıeıeılne datr 
yeni ifşaat 

Hıtler 
Muavinini s'.Jlh §artlarını 

bildirmek maksadiyle 
göndermiş 

Sulh şartları 
nelerdi ? 
(Yazısı 2 ııcı sayradal' 

minde şiddetli muharebeler devam 

1 

Don cepht-sinde l\facar kıtalnn 
etmektedir. Sav&§ tayyarecileri Tu • l'ehri geçmrk için yaprl:ın müte· 
apse limanına. tesirli hUcuml:ır yap (lJcvamı Sa. 4 Sü. 4 de J l 

mışlardır. -----------'-----------------
Stallngradda temizleme. savaııln 

rına devam edllml§tlr Rı:ı mU:ıaee . 
betle mukavemet etmekte bulunan 
bir dilşman grupu kuıia1 ılmı~tır. Sov 
yeııerın karşı taarruzlan akim kal 

mıetır. 

Pike OC-mba tayyarecileri Vol 
ı:e dirse~inin batısında asker top 
JuhıkJqrına hücum etmiıılerdir Şeh 
rin ı,imalinde kar:ıya asker çık:'lr-

Bir şirket basıldı 
Saklanan müh m miktarda manifatura 

eşyası nıüsadere ed·lai 
(l'o:ısı 3 ncüdd 

bj~ )e~ıC'ffleki ekmek fiyntla- ro «>n mih11ip ~eliilde bu hakikati ti hrıkkınrlıı mııf.ıs<;ııl hir nutuk ~iir 
b!Gsterme-k kDfi J?;elir: Fil- n ":.:.1..:a~t m..:__a_:lı.::.dr:_:r.:.. ________ __:.._ı_:h_·r_:c_:e~.:.i_n_i _h_il_d_i r_m_e_'k_·ı_c,_li_r_.:--::- Valinin başkanlığında yapılan toplantı 

Müstahsil bölgeler belediye- lb1111ai-Clıarı-a-wı --- w--ve 
~!lii•gıın t.eııi nıısıı buğ<tny ~ıcaret Ve'- Aletınrn ~eni bir ta111ımı 
~· ()!an Konyacln ekmeğin 8 \? CI 1 -"' 
~ ~ 30, Karamanda 1 fl, E

~t.ıy; A.kııehirde !!6, Si' a ... ta 
tııt ~l\ 17, Çnnkırı<la 40 
~led· ti rakımlar fırınlara 
~ ,ı::.C<'e verilip bu suretle 
.'""U h..~klerjn re!>-nıi fiyntı-

' "t'"'" lık ekml'ğin falan 
· ar f · ~ ha.ıcr a ınrlan Hi lmruşa ,·e-
ıı-" 4~ ıliı:":cr beleıliyeler ta. 
"• lı~ . Jc:ııru<1n kadar ~·Ukse
tl)atı bırı d!j:terine bcnzemi

tt ''lı lrla <ıatılmakta nim ası 
~tıltı ile-11.!lrıtdaki' fh·nt kar~a

ı,;... ılılı bir mi""lirtir. 
; ...... tı b"' 
·"'~r 0 vle olmn!'.tnr':' Ba:r.ı 

İlıtj acele ıhwnmıp kendi
'~isf"<:lnnnı \"akfaıde tc. 

' er, aldıldan buğrlay
da ş· lrıaJ Nlebilmi<olerdir. 

'ı~İtlerutıc~j Ul"U7. ekmek \'er
'tı · · dı~er Yerlerde ekmek 

il.. ·~· • -:• b1,_ ıs adamlnrımıı fnzln .,., ., 
~"' İd 1 e bernhrr mahalli 

t:t'~!l'areıerinin teclbir,,.izlili
" ı olar k L --~,, "-atın n 'r;tJı,:<lay alış ve . 

'1 lııı!lı 17. hı'r artırma <1İste-
ı.•l.:;ı 01rtınsmrf:111Jır. l'r.k•t 
·~ ''"('" ~~ •la,., 1 olnn tnrnrı ;\-'tı1rn-
ıı.,.k Ilı t~b"t . -· . ~ r· 1 ettıı:.ıınız re't• 
~ki tı''!tlarııııln rleğ;ı kııra 
~ )' Ilı •lnv Fivat'arınflP-l•r. 

et orde bu fi) attar her 

ıeri fiyatları istihlak adresleri g zetelerle 
merkezlerine bildirecekler ııan e ile cek 

Bu sayede büyük şehirlerde fiyatların 
kontrolü ko;aylaşmış olacak 

Vilayetin üç tebliği: 
Ankara, 4 ( \'akıt muhablrlnıJrn)-ı ' 

Tlcnret vekAleti, belrdiyelerln fiyat 
tesbltlnj ne şekilde ynpmaları ldzım 

geld,ğınl tafsil eden bir sjrkliler hn- Lokantalarda 
karne ile de ekmek 

verilm. yecek 

zırlayarak vilAyet ve belediyelere 
göndermiştir. Bu yeni tamimde bele 
djyelerden aşağıdaki husus!arn itine 
edilmesi jstenmekted!ı 

Müstahsil bölgelerılekl belediyeler 
mahıı.ıU toptan satış fiyatlnrını mun 
tnzarnnn taklb edcceltler ve heı ııaf. 
tanın perşembe g-llnllne alt rnahalll 

[Ucucuııı ~a. 4 ~u. 6 du) 

Herkes ekmeğini beraberin· 
de götürmeğe mecbur 

(l'a:ısı 2 11cidc) 

En·C"lki :ık~am helccliyerle viıli 
f.iilfı Kırd:ırın b:ı~kıınlıi:tı altın in 
snal :!1 e kadar dr,·ııın rdcıı bir 
topl.ıııtı yapılmış. lsııınlıulıın in~~ ı 
''l' lhti'k!ırla miicndPle i~lerinr ııil 
mühim ml'srleler ı::örii-;iilınii<;tii~ 
Toplanll\'ll rllin c;ah:ıh vllıi~eıtc ele 
vorıı crlilnıışlir. 

1ı:tlın:ılora. ,·nli m11nvlni AlıınC"I 
Kınık. hclrıll~·e reic;i mıınvinl<'ri, 
helcrlin· teftiş hr\eli rric;i Ncl'nll 
Çillrr \'<' iktic;nıl ıniirliirii S:ıffcı Sc 

ıeıı ic;tirôk clınl<:tir. 

\ 'itli ev\'clfı, Pıı1:ır J.?iinii Ha•k 
hirlikh·rin<lr nı•ıH!ı ırrıışlrnle RÖr 

rliiğii :ık<;:ıl.lı' l;ırı \'I' hllh~""" hlrlıl: 
lerJt> kayıtlarının düzgünlü~ü lıu· u 

o;;uıııln nr1.11 ertılrn intiznnıın fll'rl<'l 
lemin erlilı·hılııırc;i iı:in 1"ı11rıı :? • 

len tclhirlrri mrsrıl ıırlrnrlnslnrııı 

lznh elmlslir Hirliklı•rin kn\'lrl "" 

lcvzirıt l<;lcriııl ıl,ılı:ı sıkı lıir ml;r:ı 

knhr :ıllınrlıı ynp:ıhlınrlı•rl için 
hiriı!<lrri teftis ınnk-:aılile iklşrr •l 
çrr ıntifelli.;li ıtıını...,hrın lılrlil.lerr 

ı::oııılerilnıcsi ,.e 4R s:ınt znrfın 1 ı 

hnzı rl.ınnc:ık t<'flis rrıporlrırına ı::ö 

rt·. h:ırckcl edilmesine knrnr \'er1l· 
ıııio;t ir. 

Rıııır!an .. onr:ı veni knrfl'1rın le\ 
7.iile fc;t:ınhıılun ı::ünliik t:l\mckllk 
ıınıınıın ne knıl:ıı· t:ıc;:ırruf \'npılı1ı 

~ı n ı lı•lkilt eri ilnıi<; vr ~lnııli)•p kn 
dar Eıfındc ıoprnk ofisinden lsl rııı 

hıılıııı lhtirncı İ<"İn :ılınmııktA olan 
·12ın çııvnı '.\'<'rinc 2iü0 cm·:ıllık 

o;:ırfı\'ııt olncnıtı ~ e hu sıırt>lle ı;:iin· 

de 500 t;U\•nl un t:ıc;ıırrnr eclill'Pe-11 
ı:lirfılmüşınr. Son ol:ırok lhlik

0

ır 

mc\07.nıı el<' nlınm15. mııhtrlil rsa,·ı 

\"İV<'l'f'k m'lrMrlrri füerinrlt> ilıli 

kfır vnpnn tik<':ırlnrın '·azh·eflerl 
ı::ö1clrn ı:ıedrilmic;, milli korunma 
knnnnıı hiikiinılcrlne nöre h'.!l:l:ırın 

da t:ıklh:ıı rnnılnhilereklerin liste 
lerı h:ızırl:ınmıc;tır. 

Pirinç. ZP\'Iİ"'·al?ı. v~ hnklh:ıl 
üırrlnr!r 't'Oplıklnrı ''ıırırnn rıılukl ı 
rlıırııml'.lrı mnlıtPldr ıırlclPılilf'hll• 
f'<'1·1:-rln ı~•nılrrl \"C n,,rr.,lrr• 11t11i 

'l'\'r \'f'ri!P""~'İ rıi lıi, g:ızrtc·'crrlc d 
nrşredi'et'cktir. 
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- ı:vet, oıılardnn biri! 
Cc\·obıııı 'eri~ orılıı. Fnkıı r han· 

si i'l ... lkısiniıı <le zb·nretlcri be. 
n i mnıhumda a ·ni tesiri ) nparak· 
h; çünkü ıııulliıkn nyni maksatla 
sclmi~ olacnklıırdı: a ·ni mevıu ü· 
zerırıdc konuşac:ıkl.:ırdı. 

Ycrimclcn kalktım, odamda, dü· 
şünceli, n ağı ~ uknrı dolaşlıın; son 
ra ncforime dönerek dedim ki: 

- Kendisine sö)le, ne istiyorsa 
ya s:ına söylesin, y:ılıut bir kfığıla 
~az ın r 

J:rnirbcrim gilli. 
A'>ağıd:ı kadınla münaka~e elti 

jiini ılu:ruyordum, fnknt ne söyle • 
dıkleri anlnşılmıyordıı. 

Askerlik ''C ~ctecilik hayatımda 
Jrndııılu kıır~ılaş.mııktnn. hele konuş 
maktan daima sııkınmı5fım. Ben ek 
ö~le bir iman vnr<lı ki: 

- lnı;ıını şaşırtan mahHlk ka· 
öındır. Hatıı'l şe~1an denilen ve her 
ışc~·imizi hoınn mahl\ı!c dıı kadın • 
dan ba kıı birsev dc~lldir. 

Halbuki, kıılar Ye kadınlar ı:ıı· 

lıit linifonnn ın. hııy11ırlarl Çeteci· 
lik hn) atında her gittiğim yerde 
hirkaç kadın elde etmek mümkün· 
öu. Kumanda etıi~im <'İnsten bao;;ı 
fosı:ınl:ıra göre erkekliğin en parlnk 
Ynsrı ktıdınlııra tenezzül etmemek, 
onl!lro klymel ''ennemekti, Benim 
hu prensihiıu onlar li1erinde o lcıı· 
i:l:ır ku\'\'elli \'e 1) i lıir tt.:sir yııpı
) orduki,.. Onlaı·cıı lıir J..:ıımıınd:ının 
ccsııreı ''e namusuna ancak karlın· 
lıırla dü5!ip knlkmndığı zaman Bii. 
H•nmek mi,mkündii .. 

Emirberim odama seldi: 
- Size s;h-le:\·ccckmiş heğinı" 

1.lJşka ına SÖllc-mezmi,, Sizi sör • 
mck istiyormuş! 

r\efer kızmı fı; henim hiddetim· 
<fen <'esarcı olılı: t>evnp vermek l· 
tin diişfinmerııi de !mm! bildi; bir. 
ıid~li olmadıflı halde rludak bükerek 
ilih·e <'ili: r 

- Hc-m de, ı;nbıık olun, 'diyor! 
;\·akri yokmuş!, .. 
~ J\ıznıakla Jıakkım nrdı. O k'n· 
(tar dik hoşlı, kurt 3 ürc'kli erkekler 
benim sözll'riınl dinlesinler fit' b'r 
kadın karşı konun! 

- Allah hunların beli\lıırını \'er 
sin! 

Diye bağırdım. 

Seırelr.rdcnberi hiç yapmııdıgırn 
blrt-l'Yi hngün y parak prensip Te 
nhliıJ.oınıı boznr:ık; odnmlanmın ö· 
niinıle ha~shetiml kırncvktı; helkl 
olorilenıin snrsılnıasıno selıep o!u. 
coktı. Onlnr hin aslını lıilrniyecek· 
Jer Ye dedikodu ynpıır ıkJurclı: . 

- Dcll J\cınnl he..- hir l.anınl.ı 
odasına " knn::ınmışl . 

Hele lııı ıhtlın:ıl h:ına hepisin<l.?n 
tı~ır gclirordıı. 

l\'cfcrime dedim ki: 
- Git ona sö,>le, kumandan hı~ 

fadır, kinıse)i kobul etmiyor! 
DlisbiiHin knğın, odamın döş'! 

mclerinl topuklıırıml:ı delmek iskr· 
,:ıibj :ı~a-ıı )llknrı <1olı:ışm~a dcvıını 
('flim. Bu dtı normal bir vazh·eı 
Öeğıllli: ne kador he~·eronlı, ne kn· 
(1. r mühim hiidisc-lt'rle karşılaştı • 
iiım halde lııı d<'rece kızdığımı h:ı· 
tırJnmıl·ordııın. 

Emirlıerlmle meçlıııl kadının o:;e., 
lcri od. mıı kaıfar geliyor ve giıtik· 
çe ynkla ı)on.lu: 

- Ol:ımnz, hanını! Sonra ku 
mı:ırıdnn hnnıı ne yapar? 

- Yol ver di~ orıım sn na .. Do 
ku n ınıı lıo nıı .. 

- Frıkaı )nl\'arırım lıonımcığım 
ht'y kızar! Vııflalıi olmaz! • .\ilah :ı<>· 
kına durun r • 

Dışarı çıktım. l\lerdh-enlerin or 
l:ısındıı, kadının \'Olunu kesen Dıır 
sunu ,.e onu dinlemirerek yukarı 

gelmek isteyen kadını gördüm. l\e 
narda Jıirk~ ki i onlıır:ı h:ık:ırak 
ıı;rülu~orlardı. Sahnenin süliinc tnra 
fı <la yok değilıli. Beni görünre 'illS 

fular ve ll<-men ortııdon ı.:a, lıoJdıı· 
lıır 1 • 

Neferin rlodiği gibi, k:ufının yii 
züııdc knlın hir pece ''e ~ırfındn 

ııc Tcncrrn~e snlilı ıı.ı,·o ıo ı.:ı:n 
mc!rc derinliğindt'dir. Bn mikt:ır 
Jı:ı'a in~:ınlır daha çok ta ol o iı.la 
l'e C'dcr; t'Ünkü bowk ha\'ayı ağa{""' 
lar ı J ih elıncl\fedir. 

* '"fenetrihle şehik h::ı.ralı 111:1 

W, aefir inı>aaı rahRtlanr!ırır •• de 
...ıtlti, ~ '7t l:fÇtft bir hl~~ı. 
mi• ftr: Tr.,onl\orı;a vücııdlarımr 
ftft eezıı!l ıfl'~i"tl~i hıılıle benlikle 
rimizi ıınnlm:ıyıırak sMılf bir •ısr 
taya mıılıkiz demete olmaz mı? 

bol bir çarşaf vardı. Fakal hare • 
kellerinden onun dinr. kuvvetli, 
süze! ve olğun bir kadın olduğu 

aolaşılıyorchı. 

Hırclenbire onun se ini pek yn· 
kından duymak bana bütün c~rar 

perdesini birden knlılırdı. 

Ilu k:ıdın Yedide idi. 
Yediden in btırndn ne i'i vardı 1 
Kocasına yahut nilesinden biri-

ne ait bir ricası mı ,·ardı? Yardım 
mı isliyccckU? 

Yapacoktım, onun isteıllAi lıerşe· 
yf :rnpaeaktım, Yrunız bir an ene] 
buradan çıkıp gitmek, bir daha gö 
rünmemek ~arlile .. 

- Dur~unl .. 
- Efendimi 
- Bır:ık gelsin T 
Kadın önde ve Dıırsun arkaila 

merdivenleri çıktılar. Ouu tanıma· 
mış göründfim. Odamo çekildim., 
Masamın h:ışınıı olurdum, b:ışımı 
eğdim ,.e yozı yazar gibi yaplııo. 

Onun oda kııpısından girdiğini 
!knşlarımın nllındon tı\·aklarını g&
düğüm zaman anladım. Başımı kal· 
dırmad n, hiç halimi bozmadan, 
gııyel ciddi bir sesle sordum: 

- Hnnım, nf' isti)orsunm:, ı;-~ 
bul sö~;lcyiniz ! • 

-·· .. 
- Nicin su.suyorsunuı:; çabuk 

sö.rlcyini:ıl :Vaktim yok diyorum si 
ze ... 

Ka.dın geri döndü. kapıyı kapa· 
<fı. bana 'do·ru iki ndım atlı. Ma· 
samın karşısına gelmek üzere 

- Uıırsunl.. 

Neferim hemen eöriindil: 
- Efendimi 

i cl i. 

- Şu dnlnpta bir yığın evrak 
"'8r; onları lrnrnd:ı \'e şimdi düzene 
koyl 

- Peki beyim! .. 
Yeclidcnln sh oli ç:ırşııf içinde 

tilrcdiğini fnrkctllm. Ona ba ın•ı 
önnme ci!mlş olarak tekrar sordınıı: 

- Ne i liyorsunıız? Daha sö) le 
mlyccek tılİ'iİnit? .... 

- Mademki, sö) lcyl'ccli lıirşeyl· 
nlz ·oklu, niçin g Jdınn:? 

En sonra çene~i açıl<lı, sesi hılrn 
o eski mu~iki, o eski tıızeHkle dolu 
idi: 

- Söyleyeeekrerimi yalmz sizin 
bllmc-niz llı7.ım 1 

~dl. 

Ona karşı J..:ormnk, f tcaij:!inıi 
herhalde yııplırmok azminde idim: 

- Rıırada r:ıbııncı yol:tıır. Enı:r 
h<'rlm sııgır ve dil'li7.dir! \.ekinme· 
yinizf 

Siz hani t:ınınınılını7. mı? 
Yıı!ıın riylenıek zor St•lıfi: 
- Tanıılıın. ftıkaf hunun 1'nna 

f,ıyduı yoldur. ilen sizi, Yf'rticlcn 
tanışın:ık için ılt'l!il, dt'rcfini1.i ıliıı· 
lemek itin koL11l clllıu. Hem de is· 
femlyercl.:, 7.orla knbııl eltim, 

Titriyordıı. nC'rnz, gOzrl ellerini 
uğıı5lııruyor, sık sık nele alıyordu. 

Rirdenbire pr.ccsfnl kııldırdı .. 
Yüzü, hütiin nefis ''e g6z alıcı riz 
sileri, renkleri korlınlığilc bulntııın 

Basya a 1 
Sovvet Rusya.nın harici bir taz.. Ya.zan ---Iİlll'! 1 yal'a.m.Sdı. Demek !ki Rus halkı fer 

ylk altında derhal yıkıla<'Sğı ka- 1 1 di mülkiyt'ti zaten tanımamıştı. 
naati yııJnız Mih,•er lehtarııg-:n- Reıal D A~ Halbuki diğer Avrupa memlekct-
dan ileri gelmiyo1'iu. Dcmcikr:uıi • leri feodaJizmin yı:lulınas.ile ferdi 
tarefmd:ı. da mUhlın bir kütle Rus ._ ____________ _. mülkiyet zevkini çoktan t:ıtmrş • 
mukavemetinden §Üpheli itli. Al. lesi mahsulünün Ru.syndn yadır - lurdr Bu stmetle ferdi mülkiyet 

R g'an~ağmı gu"st ... nnı'at:r. Bu itibar ZC'Vki hayli eski olıın bir lta1ynda manyanın usyaya tıı.nr.ızunun -. '" ,..... 
ertesi günü beyanatta bulunan la Stalin rejime dikt1ltcrval bir bir Maca.ristanda ko:nünizmi te • 
Ç'örcilin (Sto.liııe IJ~ına ge!eccği mahiyet vermiş, nmde yerine dev- sis bir Alp nebatmr h:ıttı istivny:ı 
va.ktile haber wrmifitİm) s:.S1lerin. Jeti hakim kı\mıııtrr. Bu.ıtadililt Rus di~m""..k kadar beyhude iıli. 
deki (başına gele<'ek) kısmı pek halka pek u~"lllu<1tur. Çiinkil Rus- 1Şte Sita.Hnin kurduğu rejim Rus 
manalı idi. Gene geçen ynz Vil- lar ca.rltk zamanında d:ı çalış:fık. halkının gcleneı!ine pek uygun • 
kinin (Rusya eylüle kadar daya- ları ~toprağın sahibi değillerdi. du. Rus köylüsü gene yo.,...ılm:ı. 
nırsa demokra."i knzanacakHr) söz Rusyadn o vnkitler toprak &ray cian çalıştı, Fakat şu farkla ki bu 
lerindck.i ifade muknvcmeH kati mensuplarının, baronların elinde defa Servet baronların birer sefa. 
gö'l"CJJliyen ibir manayı ha\'i idi. idi. Bunlar geniş saha1ııro sahip hat ve israf kaynağı olan sar:ıy-

RlJ;'jya bir ço'k kanaatlerin bi- olduldan itin nrazi unnmi nüfu. larma değil devletin kaaasmıı 
iiıfmn olarak bilyiik bir :nukave- sa ni<ıhetle !Pek nz şahsrn elinde ::ıkb. Devlette cu sen·etin tahmin
met p.östermiştir, biı: buçuk yıla idi. l{öylü 'boğ'a=mı güçlükle do- terden ~k dana ziyadesini her 
yakm bir z:unandanberi dayan - yumn miktarla iktifaya mecbur - nevi harp malzeım.tsi imaline tah. 
maktadır ve yakında mukav~meti- du. Servet nmzi sahiplerine akar- sis etti. !ııte bu h3.kikate R\!sln
nin ::.ona ereceğine d:ı.ir hiç bir dr. Ge~i on dokıı1:Ullcu asırda koy nn vat:ın müdafaası ho.rbi yapa
elamet yoktur. yüyü çaliı}tığı malın bibi yap - rak çarpıştrklnn v€ıluasmı da iln. 

Bu m~avom~tin sım nerede- mak )Çin bazı te<"rlibelcr ynp:ldıy. Ye edince ibekleıı.medik Rus muka
dfr? Bu suale t>evap vermek için sa ela bunlar renrper sınıfı daha vem.etinin manası nnJ~ılır. 
ba§ka bir suaı vutm<>k icap eder: ziyade tazyik etmekten ha kn işe 
Komilnizm nirin İtalya, Mac:ııis
tan, Almanya, Fransa, ve 1span
yacla tutunamadı? 

Birinci Bilyilkharpten sonra Av
rupanm ha...ilSa..c;,nş."llI ruhu bir çok 
sarsıntılar geçirdi. Yer yer §id
dctli komünizm ~releri baş gös
göstardi. !ık imtihanı Macaristan 
geçirdi, komUnizm hareketi ön. 
lendi. ~ele~ğe uygun rejim vazi
y~te hakim oldu. Mussolininin 
ltalynda Faşiımi kuruşu komünizm 
le Jıayli «>tin l.ıir ımUcadele neti
cesidir. Abnanya Nesyonal sosya. 
limı tessfüıtine kadar ~ansrlmış, 
komüni:-.rnden kendis.lni ancak 
1933 ten 80!1ra kurtarabihniştir. 
İspanyndaki istikranaltk ise pek 
yakınlflrda sona ermiş bulunuyor. 

Görülüyor ki Avrupa ibirinci ci. 
han hal'binde nsonra nasyonalist 
ve enterna.syonalist cereyanlar 
rırasındıı. hayli aa.mlnıış neticede 
ınilliYetçi unsurlar her memleket· 
te birer birer vaziyete ha.kim ol. 
muşlardır. Yalnız bir merr.lekette, 
Rusyacla Kal'l Merkstan inbat lııı. 
t.iliycti alan enternasyonalist ce
ryan tutunahildi. Niı;in omda tu
tt.nabildi., Bu sualin cevabı bu -
günkü Ru~ mukavemetinin sırrını 
c;özer Çünkli bu rejim Rus halkı
na uydu. Her teYden evvel ~unu 
ı>(iylmek ~erektir ki bugilnkü Scv
Yt,t rejimi Karı Mnrkstn komü. 
ııi:ımi değildir, devlet kapitalizmi. 
dir-. <Rus~da lulk kdmllni~me uy. 
<ltrrulmamışttr, komUniz.'n hnlkıı. 
uyduruJmııştur. Ru itibarla Rusya. 
da dcvle.t k:ıpitaljzmi diye ifnde 
ettiğimiz rejim komünizmin tadil , 
edilmi br şeklidir. Bu rejim ferdi 
mülkiy{'ti ilga ve entemr.syon.ali 
tııhayyüJ ba.Jmnından komünizm -
<.lir. Fnkat nmeleyi h!ıkim kılma
dığı irin komlinizm dei!ildiı-. Dev 
let kapitalizmi diye adlnndırı1ma. 
mnn1 seıbebi ele mncle yerine Jıer 
!:eye devleti ha.kim kılmaı-ınılan 
clll'. 

Karı1tini11'1i R11syada yctle~fir • 
mek istiyen I..enindir. F'nitat kısa 
hir tc!"rlibe Ka.rl Mn.rks muhnyyi. 

;suı maca_ 
::ô"OCD .... 8'_,.~...,~- .~ 

~ F ransada tedhiş Bulgar Harbiye 
hareketleri büyüyor nazırının beyanatı 
.On §ehirde bombalar atıldı 

Vi'§i, 4 (A.A.) - Par-is matbu· 
atma göre, İngiliz tayyareleri son 
zamancb Fransanın iı;gal altını.la 
tulunmıyan ktSmındııki tedhişçi • 
ler için infilak maddc~eri, silahlar 
ve cephane atmrş!nrdır, 

Nevuork, 4 ( A.A.), - \'işiden 
~lınnn haberlere sörC', dün gece 
J,imojda birkoc bomha pallrııuı~lır. 
Bit kişinin öldüğü. birkaç kişinin 
de yaral:ınuığı süllcnıııcktedir. 
Bombalardan biri Dorio'ııun knrnr. 
,:ıtı:ıının kapısının ününde patlamış. 
1ır. 

lnfilak neticesinde lionıbayı ko. 
yan tedhişçi de ölınüşliır, Elli i<ıı. 
demlik bir s:ıhar]a büliir, blnnl..ırın 
camları kırılmıştır, Pek kola!Jalık 
cl:ın bu sokakla seyrüsefer durmuş 
tur. llombalardan birçol,lumın sa. 
atlı lıombalar oldul!u zannedilmekte 
dir. Fransız radyosu lcdhi~cilerln 
y:ıhudi komünistler ve ılö r.oı tnrof. 
tarları oldıığıınıfo ısrar elmektecli r. 
ler. Fakat polis Yişille lıulıınıın Cı:I 
letl l'rcss muhnlJiı ine leı.lhlş~ileı in 
hüviyetleri teslııt edllenıcU l}inl söy 
lem!,tır. Hu mllnıı l'belle Dorlo 
1arofüır1orıııın lıugün hur::ı'la hir 
kongre nkdetme~ i knrnrlaştırmış ol. 
duklnrı lıalırlatılnınktııdır. 

N'islc gece yarmnd:ın bir kaç <la. 
kil.:a sonra sahibi ltalyıın olan l,ir 
garajda bir b<Jmba p:ıtlamıştır. Jfa. 
~:ır:ıl rhemınlyetııdir. Aynı sokakı:ı 
patı.lan ikinci hir lıomhn snhitıi 
Dorio Jejyonun::ı mensup olon Ho. 
yal kuln-esini tahrip elmlşlir. 

İşg.11 altında hıılıınmıyon Frnno;a 
nın 10 lıüyiik şehrinde de lıomba. 
lar p:ıfl:ımışfır. 

'"Bulgar ordusu silah elde 
bekliyor,, 

lludapcşte: 4, (A.A,)' - l.luJg.ır 
lıa~biye nazırı M • .Michof, Sofyııdn 
Macar hiiktimct gazetesi Fııcssetkn 
sek'hı ınümes~lllne vcrdisi bir de· 
meçle ezcümle şu ıılnrı söylemiştir: 

"- Bulgar ordusu, ~eni Anup;ı 
hizmetinde kendisine diışcn husust 
\'aı:ıfcleri müdriktir. lllnaennleylı 
slliıh elde hazır ılııruyor. Şimdi ve 
istikbalde Yazifcsl oları şeyi yeıp 
maktadır ve yapacnklır.. Sonunılu 
kımınılacak mm·arrokiyele katiyc:Je 
~ü"cnmektedir. 

Macaristan gibi bir orduya a· 
lıip elan mfllcı, isllkbıılc emnlyet'e 
bakabilir. nulgar mahfilleri Macar 
lorın şark cephesindeki hareketle 
rint sempatik bir dikkıılle takip el 
mekledirler,., 

Bes mesele .ne d2ir 
Aıı.knr.t, 4 (Rfulyo g-a1etr...,i) -

Gec;:en serıe tayyare ile 1ngilterc. 
Ye girierek orada esir kalan Al
nınn başvekil m~a"ini Hes'in va. 
ziret: ha1ckuıdn lngilterede yeni 
if~aatta bulunulmuştur. Bfr de
meçte bulunan Glaskov belediye 
rtisinin !.Özlerine gö~ Hes lngıl· 
ıereye Hitıer tarafıııdan suln y:ı
pı'masz için İngitlerrde zemhi yok 
l.ıınnk vazifesi1c gönclerilmiııti. 
Bununla berabe~ resmi bjr vesika. 
yı Mmil değildi ve kırk se'.ı:iz sn. 
at ıarfınd::ı döneceğini umuyor
du. Ht!.S tarAfmdnn ileri stirillen 
Aln·an suJh şarıJon!lın esaslan 
şunlardı: 

Eski Alman müsternı~kı>lerinin 
iadesi, Ji'il'.stin Suriye ve di~cr 
lıazı memleketlerin Almanyaya 
vcrilme5i, Silveyş kanalının Alman 
ve İtalyan kontrolUnc g-cçmcsi... 

Jii ... 
Vilayetten tebliğ edilnıi.,tir: 

Pazar günü yapıl 
maçlar 

lst. Futbol AJanlı{jı.ndal: 
Fener.balıre stadı: 

S:ıııt 1 ı Beykoz: • S 
Hakem: A. Adem, Re~ 
S:ıat l 3, G. Saray - J\ası;,Ji 
kC'.rn: Adnan. Semih, 
Hı Venerbahçc • 1sl SpOI'• 
Şazi, l\Iustara, Neşet. 

Şeref satdı: 

Sanı 13 Taksim • \'er~ 1 
Tarık, Hayati. Sadık. S~~ 
şiktnş - Da\'ulpaşa. liP
dun. Oült'nd, Mücyyel. 

Fatih Sladı: ·-" 
S:ı:ıt 9 Topkapı • JCut11"." .. 

kem: Necdet, Zeki, ahaıı;ıl 
at 11 Demirspor • R. ıı\ 
kem: H. Giilip, l.ütfi, 1"~ 
13 Unkapa-nı • BeyierbC' j~ 
Seliimi, Rıza, Baha. Snnt I 
• Afonidar. Hlikcm: Sele p. 

Emniyet kacakcıhk ~ 
murlnn, bir mfiddette 
'c lst:ınhul plya nlarına 
kutular içinde ,.e slhhl 
ı in fınnalarını hı:ıvl kiıtl:J. 
r.i takibe başlamış ve pi 
sahte rımillerl meydnıı• 
ifa mu,·affa'k olmuştur. ..~ 

Ilımlar Tnhtakaleife d' 
kaihnda 1li numaralı er 
Şahapla k:ını;ı Fatnıll ., 
rlında dlf;er bir kadındır• , 

Şahap, Tahfokaled~~ı 
Knsımuaşarla 7.indan orı. ... ,ıı' 
numaralı cYI bir tınaI!ıll:ı 1 
ne ~okmuş, burıılarda bi~ıı 
Si'ial v[icude getirerek bştlr• 
tu s:ıhte kinin imal etnıi 

, .o 
Dün her iki evde )'!iP ~ 

tırm:ıdn 2000 kulu s:ıhle 
lunmuş, mnsadere oıunf11 t 
r.;eyanda birçok nllıl -çe 

ele ~ecirilmlştir. . dt-
Sııçlulıırın bu fiç t;ı~l b 

olm:ıdı~ı s:ınıTdıi!ından ı• 
rinlcşflri lmekted ir. 

Bir çocuk tramvaY 
ezilerek öidii 

Dün Kadıkö~·ündc feci 
olmuş, bir corıık ırsrıı~ 
parçalanmak suretilc 61~ 

Koza Fener yolnndl.1 fd 
mi~llr. \'atman Hamdi 
ki trnm,·ay!a c:ıddrdt.P I> r 
1G yaı;ında fsmeı adınd11 ·r . u 
karş1ya eeı:mrk isternl. 
yın onune dil mfiştür. ftf 

İsmet! n başı tekertcl< 
czllrr.iş, çocuk derhal 61~1a 

Vnk':ıyn müddclumtır1111•~ mmıur, \·nıniıın yakala 
l:ik:ıta başlanmıştır. 

D - dar 
Bir kadın denize 

4"- de 
Uün snbnh s!lal 9. :.ı fJt' 

Sı>·rılan bir giincş J;ibi parlndı; !fİİZ ~ 
)eri nemli idi. Renden hın olmağ:ı ı-;...+-+~-.--11--.rıt-+-+-t--ı ~ 
Hi1Um göm1.erfen ve kendisine H'. 

kiılct ,·ermişhn gihi nefcriınc d•) 
nerck: 

Yişide lıiiliin ~elıir hıılkını ııyon. 
ılırıın iki miillıiş infillik olıııu5sn d:ı 
lılçbir yangın ı;-ıkmnrııış 'e hn~ıa. 
hane nrnhıılıırı lıarckcle secirilme 
nıiştir, :elılr tamamh·le Jrnr:ırtıl. 
ınışlır. E''"clcc iJ..:i defn laorrıızn 
ıısnımış ol:ın Dorlo'nun J..:nrargiılıı 
bu sefer t;ımanıiylc harap olmuştur. 
Polıs bir komp~o karşısında bulu. 
nuldu~undnn şüphe elmcmel.tcdır 
Çünkii 10 büyük şehirde lıombnl:ı

0

r 
aynı sanltc J>Jllnmıştır. Bu homln. 
ların do n~·nf modelde oldııklnrı tcs 
lıiı edilmiştir. Tedhişçilerin Dori~ 
rınrlisi ile JcJ:roııumı hedef tıılll'k. 
l:ırı ıı~ik:irılır. llir ilıtiyııt ledl.ıiri 
olmak iizel'c geçen lınrt:ı ı10lis \'işi. 
ııin olel!crlııı!e ve nıınsiyonl ırııırl:ı 
tır:ışlırnıolor y.ıpıııış \'e 51l hin zl. 
yıırelçinin lıü\'i~·cti tselıiı eılllmh. 
tir. Dün lıüıün giin J)OJis Vişiyt> 
srlip .ı;:ıdenleri nezan•I nllındn bu 
lundıırmustıır. l:c;ta<,yonl:ırdn :1 hl.n 
Yolcuııun lıli\·iyet vo rakalan dikkat 
le lcl?dk cdllnıişlir. 

1stnnbulda mııvakkıı.t ka:ne vaJ
nız üç YC'l'den verilecektir. Beyoğ
lu, Ee.sikta::1 tarafında oturanlar 
ve G:ı.lata yolcu salonundun ge. 
!enler muvakkat karnelerini Ga
lata yolcu rolonu ekmek bUroııu 
şefliğinden, 

rfen Jlavdarpa,a. Kaclıı.tl•rt' 
kf't eden Moda vupurıı fi 
lesi önfine geldi Al ırad•• d 
lıırında bir knclın dcnııe 

rnr. rıııA 
Yapur derhal durdll •f' 

ilın kurtarılarak Haydnr~1(11 
ne hnslnhaneı;fne kl.11 

111 
'fulık1kat sonunda ıaıdıfl ı 

- Oğlum, bırak on';ırı ıl:ı hııra 
dan git; lrnıııan<lun be-} le y:ılııız gö 
rii,ereğim 1 · 

Dcili. 
Dursun bnnn hnktı: 11en lıe~hl 

pibfyclim. J\ıırlıntı lı:'ıldı, ~onrn l'lin· 
deki kağıtl:ırı hıroktı. yüriiılü, ka 
pııJan çıktı. 

Yedide L:ap13, neferin nrkasm· 
d:ın kapadı; blrdenb:re bana dön 
dii. Pelerinin öniinü l-;rarla rene~ı. 
ne kadar kaldırınııktan ve sım ıkı 
Örlünınektcn ''OZ geçti; gözleri tıü~ 
biifün nemlendi ''e imlandı. Dudnk 
ları büküldü. Yi;1.iin<le en kun·elli 
keder rizsileri lıirdeııloiı c b<'lircli 
J\ollıtrını bon:ı uzatıır:ık odeta im~ 
hı; önümde cli!.leri hiikiilerek. hoy 
nunu lıiikerek: 

- Keıııal ! .. Krrıınl ! .. Beni l'Hel : .. 
Oedi. 
!cim yanıyordu. Onu bıı Y07.i 

yelle. dıişkürı ve yııhııron bir hJt 
de (!ıirnıcklen vnhşi \'e '>On llZ bir 
haı rlu)uyorclıım. Hir gere i için 
bütün bir ömrün feda edilmesine 
de~en bir kadın kar,ı~ıncla icliırı, 
fo'l.:nt :ırıımızda kin, nefrtl, \'DZife 

a~lcı vardı. 
A ağa kalktım: 

- Sizi bir zamanlar t11nım1stım . 
fakat unuttum ve şinııli l:ınıınıy ı 
ruml Neyi nrfctmemi i<>fiyo:-<1111111~ 
Suçunuz nedir ' . 

Dedim. 
(Del'nmı ur) 

Soldarı ~a/jrı: 

ô .... . 

1 - Roş ,.e rnnnasız, 2 ~ \'ok 
elıneklik, lnı.tiliz kndını, :i - Siis. 
lü çanak. tnhrikıılıınn ynptı~ı, 4 -
Yol.ıışıın oksi, lf:ıhedc bir lı:ırflıı 
okunuşu, 5 - Bir ha~\·anın l3\J'll 

su, mektepli, G - Oiinrn. yükc;oklık 
ler için kııllıınıl:ın hlr tılhiri, i -
llir ır.1.:, iııre t:ıhta. ıı - llir tııtnrn 
zarnon, Ronınd ı bir -;:ıra\', !l _ Z:ııı 

neden, hııdııl,a, 1tl - Toprakla IJll. 
lıınaıı ŞM l<·rdc•n notıı, 11 - Şaı kı 
~ö,·Ji~ rıı kal.ılıalık, elin hir J.:ısırıı . 

1'11l•arrla11 r••a{iııııı: 

r.fyonda da homhıılar rnıtl.1111ışsa 
da henüz ı:ır il:'ll alınnnı:ımıstır. 

-----~-------
Kıbrıs üzerinde bir Alman 

ke!İf tayyaresi 
l'lkocn: .f, (.\.\.) - nu sabah 

dii~rııııııın lılr k~şif ııç:ığı nda lize 
rintk ~ ük ~eklen ııç.ınıı~'ıır. Pçnk,•ı· 
vıır h:ıf:ır)ıılıırı foaliycte ı::e~·.rni 1ıJr. 
11<.,nh:ı :ıtılrııaıııı:o;t ır, 

me 1 - Büru1
, çh·ilcr, 2 - Bir coil 1 

nı ha ı.ıbiri, ınl'vclaıı. alfolıctlcn iki 

harf \-:ınvaıın. 3 - l>ıırunı, bir c· -------=--=--.... .,_--'! 
mir, ·1 - Eski :\!ısır 111iı lıucl lı:ırı rı 
ıhın, Japon inırıaratoru, 5 - Bir 
ha\\', n, hu~ük :ınne. Anndolurl;ı 
meşhur bir hnrııht', gii el, 7 - E-;· 
ki t:ılihsiz ~ehzııılnlerrl<>n hiri, r:ı. 
kol, 8 - ı·,·in kl';ıınluı rrıtlrın. t:ı:
laılaki bt•~·ln\' malı~ırfii. hrr "ıırtııın 
lçtiE:iıtıi7 st>\', !1 - Sec; Yrren ŞI'\' 
lerrf"n, hir rnıir. 10 - Yt•rıi isı• 
b,ıc;Jn :ınlar. ı ı - J:.~k i3 a hıı ınn:ııı 
yası, nr5cl i. 

Mısır lırırekctlerıııi lıllıllı en tel 
srıırıorı.la hnzı rcr :ıdları bunları 

kenılı şh·elerlne ıı~ duran yalı:ıncı 
nda •c lmliılaro SÖl'C ,nzıll\or. 

Buıılıırdıın biri de ıllir) le ha~ 
J.1~.111 yer adlarıdır. Bu kelime (bir) 
de~ıl. {lıi'r) dir. (ku~ıı) deıııd.tir 
'c lıi7.İnı dılinıiz (lılr) ılil c dünıhi 
CÜ ~ilıi. Clıi'r) clı~ınrl r> ,f:ılıi ılfınrr. 

Ilı}.} lr ycrl<'rıJc ( lıı'r) dcnırli, 
Uıir) dememeli. ' '· 

İstanbul tarafında otumnlıu-ln 
lren, otohüsle Sirkeciye gc'en ler 
Eminö:ıU kaymnkemlığındaki Sir
keci yolcu ekmek bilrosu şdliğiıı. 
den, 

Kn.drköy, Üsküdar ve hovalisin. 
de oturnnl:ırla Anndolu demir
yolu tarikile lstanbula gelenler 
karnelerini Hnyda'rpa, g::ınnd.ı 
bul\!P-an yolcu salonu ck:r.,.k blı
roırurıdan abcnklarından :::ıUraca. 
ntbrı burnlnrn ynpılmaEJ tch:iğ o. 
l\!nur. 

l\lcmıır ka rnelcri 
lemurhr için dnirc Ye m!.icssc

~eler tarafından alın:m ekmek kar 
nelerinin l'T'&hsl'p murune!~si teb. 
.iğat m\!cibbe~ borclroln rı kn:vı 
nahiv ... ev adr,.~Jeri Ye kame ııu~ 
nıara!:ııı gö~t .. rilmek iizere taıınif 
v eı rs·1:ı, c1il.'!rek bcyn n ll&'lıeleri 
ile birJi~te en "ec ıı.ym altıntıcr 
"ilnli P ·c:nırıınn kadnr bd,.diverle
ki t>lın-ek btirMrna getirrıcleı i 
tcbli: c-·unıır. 
J o)ı ..... ta n~ ! iral•nndcrdc ckınc5< 

1 dl1 olıluğu ve eskiden ~ t f1 ı 
lılr moli\•e memunınun )eti 

ifa nnla,ılmıştır. 

Küçük bilgiler: 
<tıı'' 

Cskfidarda ŞenıMPa"D ~ t 
lirsiniz. Oradııkl Şcnı~l~~ı• ıııl 
de mimarisindeki zcrar~ fı11 
zın sözü önilndc .. Evlı3ı.:d•r 
zel c eri kurtardı~ını uı c,e~ 
sörrııüşllr.dür; fakat bil " 
şa kım? 

Şcmc-;ip:ışıı lsfendf'ıır ıJd't 
• rdP ~ 

dnıı Kızıl Ahınerlln ıo ,_11 .. 

nuni Sullan Süte~ ııınn 1101ıı· s:ıra:rdnn ~ellı.mlş. ı\na ~11ırd t 
lkvlcrbe~llcrinrlendir • tıt' 1 
1i 3i:i yıl olnııı-ıtıır. '\u 
hir ~:ı1ellnilcnd!r: 

Bihaındil!lih. nçıJ;tır• 
ıiyinc-1 kııllılm: 0J; f 

Cihnn nıir".ilınııı aı ç 
\'ar, benim yol.tur. 

''crilmiyecek 
:f.st-;.."lbulda b:ılunan bilumum ıo- Baedadlı Ruhi'den: ~ 

ı·.,n·~ b:rnh'ln~ gazino ve cmc:a]j • '1' 11ııt'*r',v: 
f!"-lı:ı M"d 1"1cri Eatnn mUesc:ı- der 1 l;'fıir olmak kati ınU. ııııt /.ı 
,.e s 0 \!'\':1" stıl'r•ıl"r mPc;te'rl'rrine 

1 
1Jt'1 'I 

kanır mu'mbilirıde n]sa cbhi c!t- 1 Sö)ll'ruekle bir iki beJ ti 
,d IT''"k v~rmi,·ccc'·Jerdir. V:ı nndııc;. d nll , 

... •··• ti·' eder ol r ,• lnr •·• ~!hi ycrJe~e el·meiHııi biz- :;tı rr. .,:.,; u ııl' 
;.at ,ır,.tirerr1• t-rrtir. Aksi har"ket bJııdt 
cd .. n! .. r r:>kkmdn takfbnt yapıla • nutanıazsııı, ara,au 
c·ı~ ':hli;; o'unu•. 
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...:=ıqLITIKA msEHi~ HABEl)LE~i IAl 
~t -

ili Şefi dinlerKen 
n 

Bir şirket basıldı 
Saklanan müh·m miktarda manifatura 

eşyası müsadere ed•ldi 
HükOmete vardım meselesi 

gire politik dlnya 

Yazan: 

Milli k?runma mUddciı:mumili-
1 ı:: ı diin d .. mıihim bir manifa}ura 
ihtikil:ı had:Sesine el koymırt bu
lunrr."ktdarr. Yapılan tahkikattsn 
, nla. rldığına göre Udiac .,öyle. 

ciir: 
Fincanctlardaki Dar handa A-

tacirlere s&t*rl1' gibi paket Pil -
ket hMll'bya.ra.k ~e il!erlnine de 
?Mvh'mll tacir ieimkri YaZl(i bod
ruma. eald&lllltlıarchr. 

Bundan sonra nrlracaat eden 
müşterilere de ithal ettiltleri ... 1. 
lan satt*knnı. ellerinde hf;: kal
madrğrnr 911ylemeğe bıuılamışlKr • 
dır. 

"Milletlerln, küçlik, bü) ük, hepsi irin yf'ryüı:ünık> 
lııtlkl.ll ve ha)ııf)etle )a~amak im:<:\nı ı;ablt 0111.c'.lk
tu. Bizim mllletlerarası aiya~ette dal nı on5 pren. 
aiplmjz olmu olan bu gıl)t'nln. en lnaafsız mil' Mle
k-lerden sonra nlsun, ka.bul cdil'l1"!'1lrıden bU) uk sc. 
vin9 duyacağız. .. 

ıı adolu Konb.ıarı Limitet şirketi 
f!ahiplerinden İtalyan tebaı:ı.ıı Jo. 
jef Nahum ile l~panyoP tebafU!ı 
Molz Ko~-:n geçenlerde l\vrupa • 
Clnn ithal ettikleri mühim ~r par
ti mıınif tura ccıvasmdan çok faz
ın gayrimeş"1 kir te-min etmeli 
kurmu.~ıar ve bu mallan, mnhtelif 

Anca.k ihbar Uzerine Han bod
rumJen araDlllll ve mallar bulun
mu~ur. Bunla.mı hepsi müsadere 
olunttralt suçlulal! milli ltonınma 
maJıkcometiıne wri!ımi,Jerdir. 

dlJlllda gozü. 
i'akat milli hudutları 

etmek, insanlığın 
, bir par,:ası olmak is. 

enin politik bir dün-
"ardır. Bu gıirü~e göre 
~ dün.)a görmek c

• ISa f'meli iki kelime ile 
lllibnkünclür: l'lil !etlerin 

tSME t.~öNO 
- Jıtcclısin açılı§ nutkundan -

letler cemiyeti politikaı;ı sadece 
milletleri mli')a\ i haklı UZ\ i.) et te
liıkki etmenin \e bu duanm ci
handa tahakkuku için çalu:-manın 
ifadesi idi. Milletler Cmıi) etini 
Tüı"o<İye iı1tedi· ki büyük tle\ !etle
rin bir siyaset mane\l'ast olma!im 
\e ~elecek çağın, müsa\İ haklı 
milletler camiasmın bir nıü~!lese
!Iİ nl!'iun, b11nun iç~n çalıştı. 

Balkan Antantı ile bizim if;in 
müsn,·i haklı milletlf'rin me\cudi· 
Yetlerini muhafaza kil\ kurulmuş 
olan bir mi;essest"ydi. 'rürkiyenia 
Balkan antantı kincleki rolünü de. 
rinden tetkik edenler Türkivenin 
kendi'ni "uran piN!n'iipine .,;e ka
dar s:ıdrk olduğunu ~örürler. 

Saadilhlt paktını tetkik eden 
mih·errih muhakkak ki Ön Asya 
de\letJeri arasmda Türkh·•nin mü
H\'İ h11klı milletler :varatmaYa ne 
kadıır df'rinden ve ~amimi ~lara" 
çafmtığmı görec•ktir. 

Mahrukat ofisi odun ve kö
mür fiyatlarına zam yapıyor 

etmeleri h:ma1111Ddalri teklifi kari
yet kesbetmittir. Yalnnda buna 
ait brar alüadarlara bildirile
cektir. 

Smrflard. talebe mevcudu 

Belediye mahrukat ofısi ll~ür 
ve odun satJ§ fiya.tlan Uzennde 
yeni değişme yapmafa k~rar ve~
miştir. Evvelce tesbit v~ ılln edı
len fiyatlarla satmak agır masraf 
tarı mucip o1maktada. Buna ~~ 
de nakliye ve amele Ucretlennm 
artmasıdır Oduna çeki bqma bir ~ illt, 09tıa tcdrilıat 
Jıra kömilııe de 60 para veya iki müftSeSeleriDin smıf mevcuttan 
ku~ş bir zam yaptlacakttr. lıze"nd emaarif müdürlüğü tet· 

. ı kilrlenle balunmalrtac:br. Bir çok 
Buna ait karar bı~ kaç g~e ka- eemtlerdek:i ilk okullarda taleöe 

dar tesbit edilerek ılin edilecek • me-.eada '115 - 80 budannın 65 • 
tir. . 70 i ı.-'14rtecbr, tik okul talimat· 

Ticaret Vekllednin ~mtaı:a D&ındi bMıemlerine ve pedagoji 
dağıtacağı gıda madde~~ ... aıt ueu&rine ~ talebel•rin iyi ye. 
kartlar bazırlanmağa bq a ımş • tilJIDll!li iı;in llDJf meveutlannın 
ti'!'. Krtıar üzerine verilecek me.d- nonllll cıtaralı: 45 - 50 ı'len faz1a 
dcfo!in isjm)eri yurlacak w !DC· olm .. ioap etmektedir Bu vujypt 
muTlar bunlar.r a.ld•lan mit de kar..-nda ilk t~at mi\fettiıı
Uzerlerine dunga vurulmak 9Ul'e- leri ~ bölgelemfıdeki okullann 
tile 'ptal edileeektir.lmK~~~adr damB' - &mıf ~ Pcıea geçire. 
g~ matı>aurnda bam _.... ır. ır rek fala olan taI•ln için ye
kaç güne kadar tamamlanar.aktJr. rıi flllıeler ~lardlr. Bu ıuret-
Diğ~ ~memurlara yaps- le biıi>irtne yabı olnl'llın,ıaki fa

lan ekmek ve elr:mdlik unla gtda la talebe almank aftlennda 111. 

maddeleri teniatmda halk ~&'l"ti- nrf me..elan ._yyen hadde n,. 
ıi ve h&Jkev!eri mftBtahdemın ?C diri1u*1tı 
memurlıa.n da istifade edecekler- AYM .a4et orta aku4 mÜd9e-
dir. :s;urıa ait brar alak&ltarlara l!elerine de tatblr edffecelltir 
bildirilmiştir, . 

Hlk ~in saıbit gelirli ~ 
tande.ş'ara. eli memurlara verile· 
lecek elr:m* bl'trndan w llda 
maddeleri tevziatmdm iBtifade 

Main alcat ofiti müdürü 

1989 hıırbi bqladlktan sonra da 
amzalanan muah.cleler, dostluk mu
altedeleri qm rubun tezahürlerin 
den ibuettir, Bu~ün Tttrkiyenin 
harp harici kahımm sebeplerin
den biri de mohakbk ki onun ka. 
raldala gtlndmheri tezada dö,_ 
meyen bi'r 5İ)'uet sahibi olması
dır. Tiirkiy~nin harici siyasetinde 
nizım bir nokta olaratı milletlerin 
mü111takil ve hay iyetJi olması pi
rensipi büyük bir yer tutmakta
clrr. llihtakn Te ha19iyet'li mnıet 
olmak her Şeyflen evvel milleti 
te~kd eden fertlerin möstakı1 w 
haysiyetli olmakla kendi, irade- ölöm bda.r .-..ısm,, cli7eWllılek-

....,.. ......, Oftlf Uiml9* 
Mftdflrtl ?Akf istifa etmif, JIM'fae 
•ihılımt Cenenıı Se7fl ta)'itl eııHl
miftir. 

~inden lmvnt alır. tir. 
B:ı,kalan için dahi mllıbldl Bmnl cliJ'ebilmek İffll de •ille-

,.e haysiyetli olmayı bir pirensip tin vk mh, tek blb laalinde -
t.el!l'kki eden Tiirkiyenin davasmı lanması •1)1mecJen atdönnek, -
ayakta tntan şey, bu dilnyanm da- rünmt.den g6rmek,. telntifl"ne sa
yandığı kuv\·ettedir. Bu kun·et hip oJma.-.ı llanncbr 
ieabmda j,tiklili \'e haysiyeti ağ- Dört harpydr ~nele ba t:MM.• 
runda ölümü göze almak, gtlze1i 1 dık kaldık, handan ıoma da lriae 
tarif ederken "Harp meydanmda . aynı ruh ~hberlik edeeelrtir. 

Bu nokta Elk'i de dllJUnceye dU
§Ürdü: 

- Bunu bilmiyordum. Fakat onla 
rın. lş aaatları haricinde ootörtın ne 
yaptıgını bllmeğe mecbur!yetleri yok 
tur. Bununla beraber bu nokta üze. 
rjnde tahkikat yapacağım. 

Bu )olda zahmete ~irmesine '1a· 
cet kalmadı. Ertesi sahnh bürosun• 
da ,kendisini beklemekte olan biri
ni ill'ldu. Ru ıııl:mı kendisini tını!. 

tı :. -
- Ben Heron kuliıbu idare mü 

rlıirii) üm. ismim 11'1F{on .. :\liiı>tah. 
timlerimclen birinin k\l..if !'dil<lii'.!i · 
ni o~r!'ndiın. Su unun ne olıhıAuıııı 
sorrırııktını . 

l .lk <'l''·:ıp '"<'rnıedi 
- Rıı hıısııst .1 size 111.1 1\ıınat ve 

renıem. 

- Kl'ndi<;ini 11iire hilir mhim" 
- H:ı,· ır ı;ııireıne;sinh:. Y:ılııız 

size .,ilılıal haberlerini \erehiliriın. 

Gereyi rnhııt ,:ıerirıtı •f' hnliin rlo , f 
lnrınrı se!Anıı 'ar. 

Ha1ten mütrredıfü giiriın'h orrtıı . 

Rir ık ar hir tın ırJ:ı: 

- Könıiir deposunun anahları

nı nere)e konhıitunu kenıli.,ind••n 

sonıp ö"irenemcz mi:\iın'.1 !\luesse.,e 
için hu. 1 kcHr eılcrsiniz ki , çok 
muhı ıı. 'nahları hep o s:ıklarrlı. 

r.11is h:ı fö·esı lereılclııl etti: 
- Gidip sora~ lnJ ıleıli . 

Zi\ aN'lçi~ i Rllz<len ka\ hl'tme • 
rnl•k vazifesini k:'ıtilıınc hır.ıkarnk 

lıuı l'<l.ın çıktı. nusun k:ıp:ıl ı l ılı; 1 

hikrc' t> ııılmek uzert' Av hı) u ~<'<' 

il. 
Litnbf onu orii111 ı • 111,ınmıs hır 

lunclıı:-•11 vatııi:(ındnn A~ .ıA.ı knlktı. 
Eli{: 
- .\rknd :ı~lıırınızd.ın biri ~el lı. 

tledı kiımuı lıı ırnn an:ılıl:ırını ne·· · 
lC k !"l\rltı~ıınuıu <;0111,or. 

nU"illn l:Özler nıle J r Se\ İll Sil 

le i ısıld:ı<lı. 

Nakleden: 
jwnı söyleyin. 

' Elk yazıhanesine dönünoe ziya· 

retçhe: 
_ Anahtan Pontonvil Rodda hı 

raktığıııı söylüyor. 
Hagcn bu ce,-aptao memnun ff 1 

riindü ve teşekkür ederek aynldı .. 
Elk tekrar me\ kufon bulunduAıı 

~ere giderek gardiyana sordıı: 
- Mevkuhı hangi hapishaneye 

,~üııdcrıleccği ni sÖ) !ediniz mi'! 
_ E\ct efendım. Kcndisiıılıı 

\'and•\ ort hapi:shanesıııe f,lôındcrıle 
ceğini söyledim. Umum\telle mer 
kurJarn nert>)C seYkedileccklerini, 
ailelerine hııber 'ermek isteyecek· 
!erini tliişiincrek, söyleriz. 

Flk siiphesinde haklı olduğunu 
anlaınıstı, komürlük anahtarı hikn· 
) e<,İ Rıısıın hanızi hapishant\Ot' 1eôn 
derilr<'l'Mİni ~lamnk içın uvdıırul 
mustu. 

Yazihan~inc dönöncc emir 'er· 
di: 

- "fevkuf J.ilnof \'ormtıl h:ı· 
pi .;h::ınr ~ illi' ııônderile<-e-k ,.e ken ıli· 
sine ncr<'' e gönı'lerılccriii sÖ\ kır 
me' reektir. 

O 1:ıın öj!lrrkn <;<>nra bir hap.-;· 

Şüpheli 8lüm 

Balatte oturan Orhan adMtda ifr 
risiaitt 1 18tlltdald ç.ocutu Ocaı 
dün tw.deobire ölmfişlür. Cocutıın 
cesedini muayene eden adli3 e dok 
toru 6lümü ~üpheli ıömın,, c&Seıf ı 

morla taJdtmıuştır .. 

-21-.......... 
BiWıin sokak ba•l•n polisler tara
fından kesilmişti. Meydanda atlı 
polisler de belinniı,U. Bun•tnla be. 
raber miilarrızlardan bir kaçıortı· 
da nkaybolmala mu"8ffak oldu,. 
Mücadele aneak dört beş dakık·ı 

sürmftftfl. Yakalanan adamların he 
pisi ikişer ikJşer ballanaralc Po
lis Müdilrlüjilne sevkedildi. 

Mfttemmel bir. leşkilltcı olan 
Dik Gordon polislerle dolu bir oto
büsün üetünden hidise) i ba,Jllıdıuı 
sonuna kadar takip etmi~li. Heye 
can yal1ıtınca Elk'.in yanına ıiltı: 

- Mühim bir tev-ltir ur mt? 
- Bunu anlamata henüz imktın 

yok. Hepsi bendıe Adi serseri inli 
baı bıraktı. Hakiki vazi) eli !>OJll"il 

anlayabileceitiz. l.ilnof şimdi Vantl 
vort lıapishaneslne varmış olmn. 
lıdır. Kendisini bd arabadan enet 
kapalı bir polis otomobili ile gön
derdım. ' 

Polis Mlldfirlülfine 'döndükler 1 
vakit yakalanan ~enerileri iki sr 
raya dizdirdi ve sol bilekleriııc 
bıktı: Hepisi "kumalalar,, ın hn 
suııl işaretini taşımakla idi. 

Me.tcaflar r.füdürlüli\n alt katı
na indirildikleri sınıda bir poJi., 
gelerek Elk'e: 

- Yakalananlardan biri si7.inl:
görü,mek lstedi~ini o;Ö~ Hhor. de ıl• 

Elt ne yapııeağı hakkında bir 
karar verenıedili için şefine baktı. 
Dik: 

- Dinleyin tiataıım , dedi, bel· 
lı:i ıı,e yarar bir ma16mıt •erir. 

l,Ji yartdq, aamaslu vatanda,, 
de\·Jet kanunl&nJUD her tarafta 
~ ıiriirltiie li,....ine yardım et
meli borç biUr. Ancak ha imancla 
ia,anlann bir araya gelıuesinrlen 
''millet,, denilen böyök varlık do . 
ğar. Bu imaaı taımaayu kalll.ba
lıldarm ise. üritden farkı kalmaz. 

Kanan. ~lenin yap,.klan
ııa gömülü bir madde, bt"r kaç sa
tarlık yuıdır, Ofta fenabim önü
ne hisar Kibi kuracak yine biziz. 
ı:ğ•r bizde bu ruh yolma , pulis, 
,padarma iııılerini yan yarıya gö
rebili'ı-. 

Bütün dava, herhangi bir hak
MZlıktan, yol•mluktan. ba11DtRn

l11lrtan bizim inciıurtentiısde .. bizim 
.esimid rükıleltmemizdedir. Ama 
1iabıslrk k~ndi menfaat snurlan. 
11uıdaa azaknntı. .,.im Rndan 
ı_:i'rec8 bir zarumm J'okllMlt. Ne 
çwbr! Gerçek hale ~' :ıatea 
menfaat hadatları'le a91l komp 
delildir. ffi( tannnadıtrnn. admı 
Me ilitmediiimi:ı bir yartdqa ,..._ 
prlan ••nıztrtı, kendimiz kin de 
bir t~hdit sayrnahyn. ~111dt ..._ 
S'ln rMn:, Şllmm, iHıra biP 1ritade 

Dilekler. şikAyetler · 

Mudanyada çi~i malt..m 
koruma ceQÜJıetİ 

llfl%lUOr: 

''Burada çiftçi mallannın kanı· 
ma cemiyeti kurulntqtur. Fabl 

azalarından bir lm!llltl, köylüye hat
sız muamele yaı>m*tachr. Bası t~ 
ıülerin hayvanları hımilıra hapia 
edilmekte. ketıdtlerine beher nril
memekted i r. 

Okuyucumuz, çıc>t uzun meklu 
bunda, bu baksıılılrlana 6nthle ıe-

' çllmesi tein alAkah makamlann na
zarı dikkatini c:elbe4memisi rica e · 
diyor. Mudanyaiun çabşbıll belellıl
ye reisi ve ka)'IDM•nnnm, b6yle 
bir haksı.z.lıAa m&aade edeceklecı
ni sanmıyoruz. Bir hadise varsa, 
takip edileceğine emin olarak bn· ..,,,.. Js~.....,,... .... 
t1fak eevaeYilMI• M '••t llmiııl ....,. 

lstidanın eevap 1lll"ÜJIHılDit el
masını lşlerinf:ıfn takip edflmedllt· 

ne ıttfetmeyialz. Siyah l6dall a
dam, herhalde T6"' zllbıtanttm e· 
llne düşecektir. Bu «ibi hAdiseler, 
öyle kolayca netlcelenmes. lstetti
llnls kitaplardan biııde bahtnmı 
gönderilmiştir. Diırerleri buhımna
mıştır. 

raber treldi. 
Elk tehdiltt'r bir tanıta aorda: 
- Ne istiYorsnn blıblım' 
- Birşey btedilfm yok, fakat 

izin külustür polis otomol>ilinio 
Vandsvort'a s11llmen •utJ oldtılu
nı hakikalen inanıp lnanmadılıııı· 
zı merAk etmiştim de onu !IOraealr 
hm!. 

Sesi Elke yabancı ıelmemi~tı : 
- Ne sölüyorsun' Ne dedin~ 
Daha ~akından ve daha dikkat 

le baktı. 
- Sen kimsin'! 
Meçhul sA-seri deH\ metti: 
- Hesabını görmek uzerc T.il

nofun ı>eşl.ni bırakmıyorlar. 

EJk nihayet muhatabını ıanı3a 
rak haykırdı: 

~merikalı parmajını ıslalıp bı 
lejındeki döğme taklidi kurhağ:ı 
l'f>Smini sildi "' : 

- Size sonra izahat veririm. Mr. 
Etk. fledi. 

Fakat siz daha evvel Ya.,dsvott 
hapishanesine bir telefon f'tsen ız 
sanırım ki. çok iyi edersiniz. 

Elle yazlhane!dne girdi~i zamıın 
tf'lc>fon zili 1 miilcmadlyen çalmaktıı 
idi. 

TPlefonn açtı, Yanı't ,·ort haıı:~ 
hanesinıl<'n telefon eıliliyordu: 

- Otomobiliniz hapishanenin 
önünde clıırcluruldu. Meınurlard.ın 
iki i yaralundı ve mc\kuf kı.llcdil 
di. 

- Xt -

Mr. Brod polis nezareti aliınd'l 
hırakılmaktan ne sinirlenmi~. ha'lö 
ne de buna hayret etmişti. Uık 

Gordon ve EJk onu Müdfirlukte br 
rakarak Vandsvort hapishanesine 
koştular. Bir kaç dakika sonra ora 
ya vardıkları zaman polis olomol:.i 
llni parçalanmış. etrafını polislt"r 
•e daha rreride meraklı bir halk 
kalabalJ~ ce•innişti. 

ııı.len~n hakı,ızbğın, yarm daha 
kli'.italılasarak go:r: önünde de ıı.t
lrıımı-'Sj akı!d:ın w.ak sayılamaz. 
f!u nef..t ıcfa n<.' k:ıılar dn~ gulu, tı
tJtız, uzıa .. nı:ız bir ruh tı11111rsak, 
lıak"l11hkh11 o kadar uzakl1J1m1 
oluıvz. 

• İstrr b.ısınıızıı ;elmiş balunsp, 
ı.ıter b:ı~:ıl:ınna çullandtjtını day 
DlU!'i olalım. haksızlığa boyun eğ• 
mek k ~ürüklüğü, nıh bomldup. 
dur. Bi~ kf'rt' katlandık mı, artltl 
daha hır çoklaıma uğramaktan 
ke9dimizi kurtaranutvız. İ!iimiEi 
J!Önnck i{in, bizden ~et rni~ 
tı~·orlar'f Semen ~orıtnnluitı ,;lbe 
~ıa.~ı, u'ğra~aJ~,7.. Mtmarua 
amırıne, daha bürül'Unf', en bftyii • 
iline be~ vannahyrz. e 
K~ndi nw.ifemiz içinde de aynı 

ruha ıa,nnaln 17.. T~lilfiln ba
tnnrza cetimiği df'nııi7. bi'r lmil'le, 
)lznn .ıte'diiti vakit, çarpmnaırt.. 
~'inmefn4"Jivi:r.. Yolda. ı:a~ 
h'Mnvavda \'ftrmnfa da ayın ,,..._ 
tqlmalıyız. Böylf' :ıvapanıak ~ 
letiııl '-"' ~ se~·diA'~ vatar chtJ ot. 
..... ohmn. 

Hal.rl1r Slilta Gezgin 

Tqelrkür 
Bfi)'ik oAlum • ccdclin BÜ)"Ü]Ca

da saaator)ııomunda ve ~k ~ 
>'Bfl.11da ~fatı münasebetıle ailece 
duçar olduğumuz büyük kedere ..
tirı\k ederek gerek cenaze torenı • 
de bulunmalı:, gerek bizzat ziyare• 
ederek W!ya mektup ve telgraf goır 
dererek tuiye ve tatyip hitfunda 
bulunan kadın, erkek butün dostla· 
~na .tekmil ailece tc~ekkurlcrimı
zı hlkdım ed«iz. ~rhumun h ~ıa
lllt esnasında himmet ve , arll1111. 
larını eshıremeyen doktor ark dar 
lanmıza ayrıca sllkran borc ımu .ttf 
ıeylertıp. 

Eski birinci ve altıncı orda 
kumandanı emekli geneftl 

Ali lhaan Sabls 

VEFAT 
. Kocae'lt mebusu Suphi ArteJ'la 

llefibsı, İstanbul Üniversitesi no
~nden Tarık Artel'in, EfcM 
Afterın ve 1 tanbuJ Ticaret '"e Se· 
-~ edesa memartannd n )imimi 
Aı1f'l'ln ınnelerl; • 

&mine Emri:pe Artel 
l'ef11t etmiştir. Cenazesi bllflila 

saat 12 de Şişli H&thkAr Gazi cail.. 
desıade İstanbul Apartı.manındaia 
bldınlacak TeşTikiyıe Cımıilne 
nelı:ledilecektir. Cena~e namazı .,_. 
rada öl1e BIHlla:r:ını rnfileıııkip b9o 
nacaic ..,. cenaze Feritöy mezarhls. 
aıa ~ürilüp dernolunacaktır Mer 
bume muhitinde umumi h~et ._ 
muhahbet kazanmıştı, ölumu u,r 
•ilandır. Kederli ail~ ine ı~ 
•e t~tlerhnizi bıhHrirJz, 

25 yı: evvelkı Vakit ı 
---~ 5, 11. 917 

'rramvayda kadınlar 
Kaı:ıüerimiıden anlıtırnız bi~ 

~l.tupta kadınlarımızın tnm • 
larda düçar oldukları muşk;ıa:: 
ba~sedıl~~k şık&yet edıliyor. life.o 
sela Emınönü gibi salabalık i tar 
yon mahallerind• kadını ı r ııle 
keklerin ~ir .ır:ımvıı ,a binmek i: 
ga~eı _m!ıessıf hir sıırelle çek" ı• 
le_rı g~rülmck t edir, Bundan haift 
hın lurlü mfişkilüt ·ı k 1 c tram, aya 
er ek er ıırasına binnıe-e m:nartal 
olan kadınlar eksern :ı tram"a da 
oa!urhacnbk Yer lıul m" orl ı r hin:ea• 
ıe\ u mc e . k . . n ın umpan)aea 

cı~rll\~tle zan rı ılıkkatc lınaraJr 
muntt ııı hır e:.. ı lrle lı ıllrclı f 
lemeıırli t'ller ı 7.. me ın 

. Bizim fıkrfmizce hu mc~lede it 
tıh.ız edilel'ek en m . 1 

k 
usıp ıır tedbh-

a ·erlerimiz İçn a~ rı 3' rı lr 
lar ışlrdiği gibi kndınl r. i ~'8~ 
8\rı &\rı tranı, ,nlrır 1 ı h s " 
sıdır. < ıınm • 

~ -~ 
~ 

~ 

"""' 
\l&kıtJaı 

Otbiet 
Olle 
bdnd' 

Alr9•nı 
l'atm ._k 

Pe,.,.embe 

D. tee.: 5 

Şevval: 23 
Rrzır: 184 

'11a.11tJ Er.-nı 

'US l.2'f 
12,58 'f.M 
15.U 1.40 
18.02 lZ.00 
11.33 1.11 

5,55 11.ın 

CUM,\ 

JI, tPŞ: 6 

Şevvaı: 26 
llıı.ır: 18) 

7.35 
1%.58 
ıs ... 2 

18.00 

1.34 
6 51 

1 ... 
5.1;8 11 

Ct"'l"ap ~e dl: • Y • • • ı•rl' ki n l ını hır ktı 

h:ıııe :ır:ılı:ısı Polis 'Miidiirliii{iinrl"n 
ı;ıki • . Y:n1h :ıldan i lcrleıli. Sen ~t ır
lrn l..ın ile Şf'rte~tıuri rııdde~inirt 
fıirlrsti~i H•rrle hir khm,•on ('ılrnr:ık 
nrah:ı ':ı hızlı çarrıtı. hir t~kt>rlrii 
nı kırflı. KaslA göz arasında h::ıp;•· 
hnne :ırntı.-ısı. garip bir kalrıhnlıkla 
re' ı illi. Sanki l.ondr:rnın biil•ııı 
serserileri. vnrı parçAlanan AMlh'l -
nın eır. fınrla loplnnm :ık için taın 
hu sır:ı' ı heklh orlardı. ~ratıanın 
k.ıpı ı kırılctı. içrrdrki Jınrdh·an dı 
şnrı ı:ık:ırJldı. Fakat her tAraftnn 
poli !er )elişerek mudabale ettiler. 

Palis btnı !IOnra uzun boylu • ., ... 
filine kıyafetli, car1 sakalı birbni
ne karışmış, pis şapkası kulakları
na ~t'llllf, eeketfnln kısacık koı:a 
nnda• J>lleklerl g6rtlnen birrJe be /Dt"'8ı r>a') ·---------------
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BerJln: 4, (A ... \.) - Anadolu A· 
jansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: 

1''dlkişer Beobahter gazetesi "fh· 
tiyatUrlar,, başlıklı bo~ yazısınıl:ı 
D&S)Ona} SOS)aJizm inkilabı ile r,l 
tzm in.kıJiihını ta!ılil c.-derek o gı:n 

Jerde bu davaya inanmayıp lere-t· 
diit ede,nlerln temkinli hallerini be 
Urtmekte 'e bunların o vakilki ':ı 
zl)etlerinl bugünku tarafsız dc,·lct 
lerin , aziJellerine benzetmekıe6&ir., 

Ne do(hıd.ı, ne Ru~)·adıı n ne 
de Avrupnd:ı, hiçbir mi\lrlin uzun 
bir mOdrl t yeni niznın sislcmın<· 

k~tlanıwkıao kaçınamı.racağını be 
Urten 1>u >azıda, ı\ vrııpa milletleri 
iç.in nazarl olDrnk şu üc .nokta ilui 
,aürülnıekledir: 

1. - Bolşevlune mihver 4.evlet 
,lerloio birbirlerini zayif düfijrmc 
Jui net· ce · nde An3lo Sakson dev 
lalerinin nibaJ zaferi ~azaonıaları. 

2. - Doju harp Sflhaelerinde 
Bolşevizmln gıılebesi ki, bu takAir
de Wçblr Avrupa millell bı:ıklye··i· 
pJ r i n kurtaramaz. 

3. - Mru ıo~:ı ile nıüllrfiklcri • 
Dıin d ıı ceph ,inde ft:ılip gri 
melen ki, hu t kdirde Angto..Snk· 
Nıılana Avrupadan Te Akd'!nızdl'n 
ıııltknalan reddedilmez bir hnki· 
t.ı olur. V~ Avrupa kıtasının mftr 
uthel nizamını Almanya, İtalya ve 
onların ailAhlandırdıtrları devlet· 
ler dikte derler. 

Bu.odan sonra ha, makale şfty
Je 4evam·etm8t~ir: 

"'Avrapa milletlerinde bazı taba 
~ann, hpkı sosyal fikir bakımın· 

dan kendilerine ak~ııhtı olan An 
ılo Saksonlar ıibl, birinci ,ıkJun 
flerccklenrne!ilnl beklediklerini pek 
iyi biliyoruz. Bu tabRkalar bizimle 
bO<ıblitün bozu1mamab · ıınyrct et 
mekte, az veya çok nıııynHakiyet • 
le bile olsa Çörçlt "f Ruıvell ile 
olan ittifaklarını ,ıılıfemeğe çalış 
makta Ye snnkf tarafı1ııhk, bir tek· 
nlk n taktik rfC"llilmiş de sadece 
del,ler ,.e~·a başarı imiş ııihi, türHi 
dfl oyunlarlle tnrııhızlıkl:ır\ndan 

bah~emektedirlcr .•. 
Muharrir, bundun ııonro, ikinci 

ve üçüucü hallerdeki durumları d:ı 
inc,.lediklen sonra şuııl:ırı y:ızm:ık 

tııd~:. 

"Zamımunızın bu büyilk olayı 
üzerinde kayda dc~cr bir te!tirleri 
olnuyacajı belli Q)an bu züwN:deki 
Jule IW! diye meşııtl olu)·oruz. 

Jıu lbUyaLlılrlarm kayda deJer 
wirleri v~dır, ~ira onlar harbi 
uza&makJa bl.zim CedakarlıkJIU'uoızı 
çolal&maklad&rlar. Sadece Bol.,avllr 
J.iie JlUJı P..itilen mücadeleye iş· 
lirik el•emek aureUJ.. harbi uza! 
mış olmakla kalınıyorlar. iki yüz.lii 
tavır ,.e hareketlerile de, • ki bu 
daha klfftl9tldftr, .. dO~mHnlarım1nn 
4i~id._,'-i )lunetleadirJyo.rJarı 

Aianırn notıı: 
B11 malmknln bir lıı'lld•asını Ce• 

p.IJJf~ıJen .alfNlk diln .neıutmi~lll:. 
lluıtrı.d muhablrimt:in vudiğl b11 
hllltfsa ile dünkn ne:rrlyalımız anr 
.,111/a lıaı forlclar "8ztt (ı(lrpmakla 
oldu{lu t~ln l>u11u da tlerulmc61 
IUVıflfılt -'rdilt. 

Mısır ce,hesinde Alman hat
lartflfla 1;da11 geclfk b .. 

-VAKiT-

Alman - Rus harbi 

lnailiz bombaNblll&ll 
tayya~lerinin feafiyeti 

Makedonyalı R.mlar Al· 
manyaya gitmek istemedi 
~ ' (6.4.,) - Gvlıl Yake 

donyadakl Kumlan~&~ 
Almanyaya göndermek için Almanlar 
t•rafmdan aarf~n p1"t;ler bofll 
gltGiltir. LQııdırtıda"1 YUNA hu.ka • 
••tine gelea Juılıerı.,.. a&'9 Falmz 
60 iıçi Almanyaya gitmete razı ol • 
muttw. 

Çinde Amerikan taJ,.re
lerinin faali7~i 

larm 8tal1Dgnd IDUMlebellaıa ım . 
den tld. p17ac1e tDmeDJ Oa '9 tallk 
aaldıklan bildlrtlmektedlr, Bu taar • 
ruzu mUhlm bava kuvveuerı destek. 
lemi§lerdir. Çarplfaaalar çok Jlıldetll 
olmU§ ve bazı bul Cotoa roıa- vu.. 
l'Ufllla)ar oıı..attur. 

Btrgok keelmlel'de Almanlar lS UI 
6 kere taarruza ıoı:mı,ıer takat her 
bittnde serl atım•lardır. Kayıpları 
aln'dJr. v .. a.ton.' (AA) 

Bir fabrlk.& ~ul,Dde birkaç Al • , adalarında bUyOk bjr 
nıan taarruzunu pUıkQrten Ru 1'u.v s6rüne daha. inbet 
'vetleri karp ta&rruaa geçerek bi; men lJildirllmlft-lr. 
Jmç.mMafaa nolrtıMm ltpl etmif.. 
'terdir. 

Nalçılm cenup dofunnda Rualat 
tedlifm _. ... 1 alata lıalaa.-ıutlar-

•• lT Almaa Utall türlP edUmlftlr. 

................. paape .. 

Loadra,' (AA.) - Rue deniz kuv. 
TeU!ri Balttk 4iea'lsl.Dde, topyekQıı 
36.GOO tentıtt0111k 8 CIOfmatl tqrtuu 
aı.t:trmq1ardrr. 

StallnrraMa tlOkalı: mahare1Mılerl 

...... 6 (4.&..) - l>.N.B, ıdıı öf':. 
~ gGre, Stallagraıddakl Al -
mu ı-~ aet.iONktde dlll yeni_ 
elen mMd mu.,..,..._.petler eıde eeı_ 
•ilt.ir. Bir DeYi iaUDat noktalan bL. 
U.. atkilmit olan tıirkaç eY blollu 
ııddetll 41Dkak mmaN'DeleriDd• 80JI. 

n. ikn7etlerta eUDdeD allDaalttır. 
s~ .-- flma1 mmmda taı... 
Jdm edüaaif olan ndlılt.ft ı-ta&ertDt 
'Mı lııl•---· ....... t..,,._ 
nleıt VaJpn• aıark .......,.... 11o1fe. 
Tile mtal'Jllkrma tunu edeNlr tü
ket t.apc8 1IMMl1n1 ~. 

Stalincraduı .,rkmda bOyllk blr 
-....ı -- b1r •betl9 bava7a 
~bir. Mvb919be tana..-ı il • 
mtıl JrıfM4mda'taplıa-· oı.a ... 
--~· klll'fl pek algaklaa 
...... ~ .... 990 tıltırdlr. ... 
UÇllflan yapan llll tanUeler tabl'IP 
1ıosn•1ırnujlek •Joııktu •-.ıar
ve JPNIMIJ*Nelrlerhııta a&e)lal 1lol • 
.. Tik ~ 1'LJ",,,,.. ...... 
~ teT.Clb Mlnttl9N...ır. 4Uw 
k9llt ~. mılEl17• ıa,,a..a. 
Dl Oiddl ı.ur.aua 'Ul'r&blUlludlr. 

Don dl~nl• PmrJI• .... 
.. lmnt ~~ taarrua ... 
ıaek isen 1MJ1•rn dQpt .. • .. va. 
lupe .t.ua ~ llaısiclat.mWlucllr. 
~dl> e&qJ&NIUjQf• -...u 
!A....,_~ı.-ılw61f. 
teklenmiftir. Bu arada Al.maD a~ 
J&rı Jd;bir U)'ba .... IDGdu 3' 1111. 
teYik t.Q7an• l~. 

A'fCllaıuma tan.11Dc1ua Jaaoul&a 
mOdaafa71 yarmak t•Nı'1'"Dde lıa. 
ıwa ........ aulauebe _,.,...rl 
alç&kt.Na uamü soıuıada ···•lal' 
.. laav.a -~ .tetUe -. 
çrnlaaı.llardl#. IDD ilet .U... a.t1an 
UlıerJJıdıe e 4Qfman tanaıuı cllfll • 
rWm1lftllr. DQflDan ....._ ~ 
lerlıı6D Ult ~ w ktıtmtJc ..... 
~~. 

Huvat denisileri iki 
' 

Jtalyan vapunum batırdılar 
LOrıdra: 4, (A,A.) - LGnclrada· 

ki Hırnt mabft!lertee 1telen hab•r 
ler. gartı, şimdi Hırnftar lta1yııJ1 
tarla denizde de çarpıımaktadır • 
lar. 

-· Etki Bulıar kralı 
~uae dönmekten 

Laacka,' (~ -
mu.balıılr, eMl Bulpr 
naııd'm 8of7qr .zl.Jı'U'!dll 
tlDI bildirmektedir • 

Kral BomiD Beı:liM 
bulyle g&rQfecett 

'1'11 .. t ,. .. 

. ....... .. .. .. -.. • • 
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1 
tmda idim. Ormandan bi.r kurt çık muhakeme.alna buglln a&at 9.30 da 

1' tr. 'Ozerime ytlrildU. Yasoıı. beni tekrar batl&ndı. 
e oldu Kristine, benden bu 'llzilnttllerden kurtar. Bir an aeı. Sabri Yoldat. uaıu Rep.t 
mıaun yoksa? Ben in· once bitir !JU niklb iııni • Ba)'r&motıu, EmiA Böke, iddia ma. 

hJici değilim ki .. evinize gel - Suıa llÖZ ~ Krfatllle kammda mUddeiuDluml Cemil AL • 
1'ef){tıizi sevindiriyor. Fakat iki hafta IOnnl her fCY tam:ımdrr. tay, muavini Kemal Bora tıuu bu. 

lelli delil. Bana danlmrş - O vakte kadar bir daha ~ lunUJOrlardJ. 
hep, Kon~tıalnn; sonuntla. rliremiYec~ miyiz! •• 

bl bir adtada3 oluruz. _ GöıUtilrüz. Terctım.an Etrete dofru tercüme 7& 
?faaıı aritadq''., _Ne vakit. nerede! pe.cal'J hakkında yemin etttrildlkteı: 

, pyrUhtiyar! bu a5zi1 _ Cau. gtlntl gUrgen aiammıı aonra temyiz m&hkemeıi blrtncl ceza 
· GUnlerdenberi bir fır. altına gel.. dairNt tarafından verilen bozma ka. 

Yason hemen atıldı Krlstine cuma gUnU akşama ka- ran Okundu. Ba kararda Pavlotıa 
1''-! arkadaş oıacalı:. Bizim dar Gttrgen ağacının altmda bet· Komllotwı 20, .Abdurrahmaala Sil • 

erin aıicadq olabilecek- ledi. Fa.kat gelen yoktu. Bir ara. l•ymanm lae ıo ar 8eD8 hapse mab. 
tllıi. Biraz evvt"l bir pria söy- lık bardaktan bopn11'Casına yaf- ka.m edllmelerjne ve musyyeıı mah. 

• Bir ya.bancmm oğlunu mur yağırağ:ı. başladı. Genç ır111 hme maaratıa.nnm tah.lfllne a.lt An. 
.. ~thıyaya. değişmem diyor - smıikl:ı.m bir halde geç vd.kit evi- kara ağır ceza ma.hkıımesınce verilen 
GQ ~uınin o~ ben ola- :ae dönebildi k•rar kıaaca &Dlatılmakta ve •uçlu.. 
~? SöY!e Kıistioo st\yle. Bütün g~Yi uykusuz, azap ıarm temyiz mahkemesinde mlldata.. 

e ba§mı eğmiş duruyor- i(inde geçirdikten sonra ikinci gün ayı bizzat yapmak istedikleri, fa.kat 
annesindt"n mllS3.ade al:ır3k Ya· ceza muhakemeleri u.uıu kanunu • 
11onlann evine gitti. Öğrendiği §ey nun 818 inci mad<!utnin buu mu • 
!U idi: halU bulunduğu, avukat Şaki!' ztya_ 

- Yason bir arkadaşHc ~eıme- nm yUJ:ba.De•i buJunmadJluıdan do • 
ğe gitti. lki ha!ta kadar orada lta.. !arı barodan ka)"dıam allln.meelnden 

ötUrll mUr&faada h&mr bulunaml)'a • 
la~~ine bitkin bir halde evine cağı hakkmdakl huau.elar hlklye e -
döndll, Yüzt\ sapean idi. Her yeri dlldlkten aonra tu hul\l.8l&r teb&rllz 

ettlrllmekteydi: 
titriyordu. l) JDdiaenjn wımu stınU, ttalyan 

- Hutaymı •• diye yatağa dilı· Kacar aıefaretlıaneJerl arumda fkf 
til ve bir hafta hmnma nöbetleri lriflnin Çankaya lstlk&mo:.lnde )'Uka.. 
içinde kıvrandı. n kaçtrk.lanna dall' mala.mat l&hlbi 

Bir gUo Yaaon'un heqiraaini oldukları aıılafll&n ltaıyan 8efaretJ 
çaJtrdı. Kendiai okumak )•azmak kapıcın tıe .Alman ..ıa~Uı&aulndı 
biJmi}'C\Tdu Kıza kısa bir mektup matmuel Roza.Dm plılt ataUle din
yazdırdı. Yason'a gelme9i için ıınmelerl. 2> Poıı. eutltOıU prote • 
yalvarıyor, hasta olduğunu. haııre. eörlerlDdeıı P&yonan tablbladll Beh. 
te dayanamadığını bildiriyordu. çet, pe beraber hazırladıklan rapo.. 

Aldığı cevs.p çok kJSa idi. Ya. run okunulmuı, 3) SUçlu Pavlcııf ve 
son: "Ne yapaymı. Seni almama Kıornilolun ömert bir auo 1§1emete 
miiaaadc etmiyorlar. Gelmtmden ttptk etmeleri hUBUUnun daha kuv. 
ne fayda bulacıtksm. Beni unut- veW delil" emarelerJe ıısıterllmeal. 
man hepsinden iyidir.,. TelD)'lz kararmm okunması bitUk,, 

Kristine bu mektubu alıp okut- ten .c>ara reta tllrkce btlmlyen mu. 
tuğu vakit aflMnadı. Bir an g~z- 1lwıl&ra temyjz kara.rm& mutt&U o. 
leri hiç bir ~yi görmez oldu. Son-

lup olmadıklarım veya bunu aynca ra: l izaha lllzum olup olmadıl'ml 80rdu. 
- Dema h•'P8İ, btıtiln yem n· ravlolla KomUo! bu kar&rdaıı ta. 

Jcr, eös!er, w.itleT hep yalan .• bll· 
tün düny.a yalan .. diYe s3ylendi. ma~n haberdar olduklarını, aynca 

Günler geçti ve köyün gürıeş tavzllı& lllzum oımadJlmı bildl~ler. 
yüzlil kızınrn gebe olduğu duyul. PA VLOF 1T1RAZ EDiYOR • 
du. BbasI kızını öldürmekten baş 
kaçare-~11. 
Ann~ dua ediyordu: 
- .Allahtm Krimne'yi öldür w 

ben onun. ö1ilmU için karalar gi-
yeyim.. • 

Fakat ne baba krmu öldtirebil
di ne de A1lah ona laydı. Gtızel, 
n~r topu gibi yavru ise bu evin 
ine bir öiilm havası getirdi. 

iV 
Günler geçiyordu. 
Biltün .köy, hep bu meselenin 

dcdikodusile meşguldil. Ne Datia, 
ne de Ma.ıika komşularile konU§~ 
maz olmuşlardı. Herkes onları tah 
kir ediyor ve kazara mukabele e
decek olalar: 

- On, oh,. bir de saz scyl!lyor
sun. Gftzel kmnt eTinde sakla. 
maktan da iftihar duyuyorsun. 

Karşılığını atıyorlat'dı. 
Her evde Krbıtine konuBUiuyor. 

du: 
- O!ur şey de~il. Kız işini pi. 

11irmiş, bitlrn bir şeyden haberi-
ıniz yok. Bir defa da görUlmemiş-
lcr .. 

Buadala 80An. m•)ıkeme Nal ~ 
71• kararma ıqulap QUlmamuı hu. 
auaUDCla ne dU,üııdllklerlDj muııun • 
lar& ııo.rdu~ 

Pavlot: 
- Bozma kararım kabul ~o • 

mm. Ancak bir ikl nokta tızerfnde 
maruzatta buıunacaıım.. dedi ve tun 
ıarı jll.ve etU : 

- Suika•tm wkubulduğunu O. 
mer ..., SUleymanla taDJfmadığnnı 
bundan bqka uıul b&kımmdall da 
daha bazı noksanlar oldu#tJnu temyU 
mahkemealne vaki müracaatımda 
anlatmııtmı. Balbuld teınyiJ:tn ka • 
rarmda bunla!'dan biç bahtı roktur .. 

Reis, temyiz kararmm tetkik veya 
tonldd elmenlıı mahkeme:ı&D vaztteı: 
cllmleainden olmadığmı. bu kararın 
mUnakqa mevzuu ola111J1&catını 
P&vıota terctıman T&llt&wtle anlattı 
Pavıot cenp olarak: 

_Ben de bu karan mllnak&§a et. 

mek tatemedlm.Rel.a bey 80l'dutu tç1D l dlli karar bu balamdan uau!Uıı 237 71-t ıeı;trmedlginl aöyedllrJerJ bald 
bftı de mUtaleamı bildirdim. Dlter lncl maddesiı:ıe aykırıdır, Serdedilen 1 ölen §Ab.lın kammdaıı kalan blr pa· 
taraftan l>U karara uyulup u)"Ulam.J. dellllerln tahkikata ve doaya mUııdo. ~ ufak blr amel,iyat pçtrmlf 0 
ya.cağı meaelesfne ıeliDce bu davaya rfcatma uygun olması lAzımgeUr. dı;ğu raporla ablttlr. 
b&§ka bir heyeU bAldmenln mkması Halbuki bulll&rm bir kısmı t&bklkat Rel.t burada Komilolım .nallı . 
talebinde bulunacaıun.,. dedi. dosyan mtlndericatuıa uygun detıı. mtıdahale etU: 

Bela temyiz mahkemealniıı bu da. dir. Mahkeme bunla.rm bir lmınuu .. ölen Ömer detll .mldlrt O laaJ 
varı ıııterııe ayni matıkeme7e, .. ter. kendlal u:ydurmuttur. Şa!ıtt Fahri Omer ne oldu diye sordu_ 
ee ayni derecede bqk& bir mahkeme. Ucarm bahi• mevzuu ettıtı renk n KomDo!: ''Ömerln nerect. oldut 
ye gönderebUecefjııl .MJyledl. Ve Pav_ §ek.lldo Sovret ııetareU araban yok - nu ben bilmiyorum. S!Sylemek .l•te 
loftan reddi hAkim kararı iltertP ~ tul'. Sovyet aefaret1 Fahri Ucarnı tım oe:y ölen adamdan ıu.ıaıı Paıt 
tl'Dledlğinl aordu. 116ytedill ,ekılde b1r &raba Alılbi bu.. larla ömert..n hl1vl7etı arumd& tı 

Pavlo! on cevabı verdi: 2umnadığmı remnen Tllı'k b&rictye-ı., beııaerllk olma)'lfldır. tık talık1k 
_ Mahkeme t.&likikatmı dalrU 711. ne bUdlrmlltlr. Halbuki bu ltade d&- nraamda bunu açıkça btlcllnıa mıı 

rOtmeml§tir. Tl1ril ceza uaulll muha. bi mahkemede a)"llen kabuJ edllmiJ • dataa f&hltlerl de uranama nılmt 
k9Dleleri kanununun 236, ve %37 inci tır. dtnlenmemi§tir. Bunun Clbl ölen ad 
maddeleri,ne· muhallt hareket edllmlş, U9U!Qn 265 tncı maddfflııe gt5N maı :Y&lı. boyu Veaalr huauaıarue O 
maznunlar dinlenmeden delillerin tea mahkeme karaİ'l&n i•bat edi1m1f va.. m11r arasında berbaııcl blr mGu 
bitine geçilmiş ve bu tetkikat gaze laalara dayanır, balbııki bU karar bet dahi yoktw-. 
teıerde illn olunmuttur. Bu nep17at ıablt olml)"&D vl.laa1ara ı.tınat ~ • Fon Papene 8Ufkut 7&Pil4ı&ı . 
UJJertne 1&h1Uer burada phadette mektedlr. JDylUl 19il de Komllo! .An. Pavıotıa Konıilotun Omerle t&Dlf 
bulunmu§la.r ve ımıvcut THaike gö_ karada olmadıfl halde mahkeme bU l'J en katı bir tekilde teablt ed11mıe 
re beyanat yapmt§l&rdır. Bu nokta tarllıle Korntlotun A:nkarada bulun. dikçe ve bu huaual&r &7d1nlumad1L 
kanuna muhalltttr, du#tJnu soıeymaıı.ıa glSrQ:ttıltkJtl ka. ça verilen kararlar bitaraf deltl~ 

+.-•-cı bir -beb 0•-rak d:vebillrlm, Ye Nddl hAklm talebinde bul~ • .uu.u .... ..,. w bul ediyor. Ve buna gilre bir karara 
klı "'"'•mda bir ad&m ol mız da yerinde bir talep OJUJ'. BUleyman a ...... - Tarıyor. Yirmi Tllrk memur phlt, 

dutu h&ldo ha:ı:rr!Jk talıklkatında Konıllo!uıı eyllll 1Hl de Anlrarada ABDUKRABMANLA SCLJC1'11A. 
yerdll'l ifade mahkemede okunmak olmadıfnıı lsbata h&zmlır. N1N 8ÖZLEBt 
8Uretlle iktifa edllmtı n ceza usuıu Bu eaaa1Mla mahkeme aablt bf.r 
kanununun "maznunların 80rguıu ya fikre aapl&ıımq hlalll b&reket ederek 
pdmaaı JAzımgelece~.. hakkmda.kf bitaraf olmadJtml g&ltermlftır. O • 
hUkmUne rjayet 01uıımamqtır... nun lÇfn nddt htJdm talebinde ba • 

.ulsL"V P.-l VLOFA lllTill lunmakta.rrm. 

Rel• Ba'bri Yoldaı bu huaualarm 
rddi h.A.kim aebebl ıe,ku etmediğini 
ve bu gibi JUra.zla.rı tekrar etmemeal_ 
nı Pavlota ihtar ederek: 

- Bizim bqk& ltlerlmtıı var on • 
1arm 'ba§ka i§leri olnıayabillr dedj. 

Pavlof cevap olarak: •'Red Hbeble. 
rt meyamnda mahkemece dinlenme. 
sine Hl.zum buJunduğu •• mahkAlme. 
Din bu ls&h&tı dinlemete mecbur ol • 
duğunu beyan ettl Bunun berine 
mUddeJumum! muavjnl a olarak: 

"Pavlo!a unle mU!ıalit harekette 
bulundatunu ibt&r ederek tahklk&t& 
alt deWler.f,D ve veaalkln evvelce o • 
Jnmulmaslle uau1e muhalefet yolun • 
dakl mUtaleanm yerinde olmadığmı 
aöyledl ve reddi hAklm me .. le1lnde 
Pavlo!un atak! ıözlerle mahkemeyi 
ltıal ettlğlnl beyan ederek 'kanunda 
red aebeblerinln olcwıulmaeı auretı. 

le Pavlotun bu aebeblerden nanglal -
ne uyarak reddl hAklm. talebinde bu. 
lunduğunun ııorulmumı pıatıkeme • 
den istedi. 
Gereği dllellnUldll: Maznun Pavlo. 

fun ceza mahkemeleri. mıulU kanunu. 
nun 21 ve 23 UnçU maddelerinde yazı 
il nd •lııebleriDe tama•• tMklf ol. 
dufUDU be7U etmemse n.tmea bu 
aebeblerl eöylenmulııe aös bırUllle 

karar verilerek te!hlm kılındı. 

KD SEBEBLERtNt RAKUILEB 
HEYETi ATIRSIN 

Pavıot oturduğu yerden ayağa 

kalktı ve tunları 116y!edl: 
- KUsa&de eder~ ben fzalıatta 

bulunayım da bunların hanglaf red 
aebebjdlr onu IQtfen h&klmler beyetl 
ayırauı. SUleymannı ıUabl olarak 
mahkeme buzurunda cL"nlenmemesl 
u•uJUn 2« t1Jıcl1 maddulı:ıe muh&llt
tlr. Ehllvuku! duruıma eanaauıda 

dinlenmiı defildlr. 
Gene ayni madde ebllvukııtun fi • 

fahen dtnlenmestni de A.mlr bulun

maktadır. Tahkikat daha bitirilme -
den evvel mahkeme karannı TermiJ. 
lir. Bu ne adalet ne de kanuna uy. 
gun bir kcyfiyetUr. Mahkemenin ver 

Dlter taratt&ıı ldd,iamı kuvnUen.. 
dlrm•k 'bakımmdan fUDU da kııı&ca 
116ylemek isterim ki bu mahkemede 
Şakir Zlya pbl bir adam avukat oıa. 
r&k bulunmuı ve muhakeme emaanı.. 
da clalma &ntl Sovyetlk bJr propa_ 
K&Dda yap!Dlf ve bu propagand&nnı 

7apılmıuıma da yllkaek mabkemontıı 
müaaade etml§Ur • ~ 

Reı. - Kub&keme bltt!kten sonra 
aonradaıı alman karar tızerlne onuu 
avukatlık yapnıaama ml1.l&ad3 edU .. 
memlftır. Evvelce bu huaua 'blllnml. 
yordu. dedL 

KOKNİLOJl'UN :tı1&llLUu 

Bundan aonra dlğer munwı Kor. 
nilo! aya.#a kalkarak tllrkQe yazdılı 
yazıyı okudu. Ayni mlltalealan Ueri 
sürerek dedi ki: 

- Kllddelumuml muavtnJ Kemal 
Bora tahkikatı p.lısaıı idare etınif 
mlld&faa haklarımıza. ciddi sarat 
verml§Ur. Bir taraflı ve meıruııyew 
bir tahkikat yapml§tır. Uaıl Jwıww 
mllteaddit. defalar inld.r et1111,ur. 
Muhakemenin ce.reyaııı 111raaında bu 
usule muhalefet tashih edileceği yer. 
de 181'&1' ~ Ye .al'kaclapra .PaY. 
Iot h&klmida bJr takim uydurma hl • 
kAyelerle mahldlml,yetf Jatenaalttlr. 
Bu auret)e t.emyta m&bkemeaı birln. 
cı ceza dalreallıiD kararından d& an., 
lafılacağı gibi tahkjkat tam. ve dU. 
rüal olarak yapılmaml§tır. 

Bu .uretıe Tllrk ceza mWıakemele. 
rl uıuıu kanununun 13:S ve 234, 

236, 237. l", 246, 24.7 J.nc1 maddeı.. 
rl fıhW e4ilmi§tlr. lıl&hkemeoe veri. 
ln karar muayyen ve mU,terek eaaaıa. 
ra 'baflanmadığr takdirde hatalı olur. 
Ayııl cUm?eden olarak ton Papene 
aulkaıt yapıldığı aarlh olarak karar. 
da anlatılınamııt.ır. Pavlot Te Kor • 
nllotun Abdurrahman ve SUleymanla 
t&mttllt teablt edllmeml§Ur. ömer 
bir hoca o~u ve .Onnetıi oldufu bal. 
de berhava olan adamdan kalan p&r. 

çad:ıki tenasW uzvu 111lnnet•lz oıarak 
görUlmektedlr. ömertn akrabuı ve 
teyzeal ömerın herhangi blr aınelt • 

.Abdurrahmanıa Sllle1111aıı tem1'1 
kararma u)'Ulmumı utedUer. StUq. 
man da reddi hA.ldm talebinde bulun. 
da ve mahkemeııın bu daftda blta. 
raf olmadığım .Oyledi. -

Mahkeme relat lddla maka:nma ~ 
nerek ne dlyecel'IDJ sordu. Kllcldelıı.;, 
mum! Cemfl .Altay dedi kl: 

- Cea muhallemelerl 1l8U • 

ltl kanununun hWmlerıe s a. 
bıt kAtlplertnln redlerı ilteıılJeblm.. 
Cl"ği hakkında. arabat.l lhtiva •Unak 
teyıse de ıu.hkeıu uumd&ıa Ollıp 

d~ mllddelumumı,ı kmallen arkalı 
muavinlerin reddi cata olm.&dılnlı a. 
çrkça bildirmektedir. ı 

Suçlulardaıı Konıllot arlcadqrna 
Kemal Boranm reddi bak1an.dakl t•. 
lebl yerinde deltldlr. P&Tlot n Kar. 
nllıot lld gllıı evvel meııaurlyetl11111 
naıtıuılle temyl& mahkemeal mtlddL 
umumlliğlııe hitabea JUChkları tu.. 
llıihl karar m&hiJ'etblde cfJrilnen ar. 
zıhallerinde bug(lnkO 9Ö&lerlnl arnea 
tekrar etml§ler, bil da tetldlre tabi 
tutularak reddedilmlf ft lııu Dra.c 
kendilerine biJdirilıalttlr. Ancak lıa.. 
gUn ilim tasrlhl 8Urettle bereu bl .. 
k.\menJn reddi.Dl bu •beblere ı.tınat 
ettirmektedir. 

Bu aebeble kananlttl tayin ettltl 
teddl hlklm talebine hiçbir aunue 
uu teşkil etmezse de reddlhWDI 
luL1dtmda. bu mabkem-Sa 1111' ~ 
vennetı •lAJıtyeU oımadıtındaıı 

red aebeblert a1All.IJ"8W mercide t9t. 
•lk olunmak llzere da.~nm mtı4'11. 
umumlltte }adesllll talep ederim. 

HAklmler heyeU tıD bet dalrika 
kadar ıUren klaa btr tuıl&dan aonra 
tu kararı verdi: 

•'Her ne kadar maznunlardan Pay. 
Jııt ve Komlk>t ltlleymamn zabltlul;,, 
mede yazılJ göıterdlklerl red abeb,; 
lerl kanunen hclklmln Nddlni mucip 
aebeblerclen detiı.de bu clhetf tetkllt 
edip blr karar vermek 118Ulen mer • 
ftflıMı aıt blr keyfiyet bulundutıa •· 
beble ilk tnce reel taıeblnlıı bal1ba • 
den aonra durutnıa7a ıdevam edU • 
mek llztlre dosyanın tetkik~ 
gönderllmesinl temlnen mtıddfumuml 
life tud!ine Ye dunqıuma 1:la se ; 
bebl• 18-11.,942 çal'lllmba gOBll -.t 
doknz buçuğa bıralulmunaa 8&I 
blrHtıle karar verı"!dt . 

- Şimdi hi~ bir l•Y olmamı~ 
gibi de yaşıyorlar. 

:-u.a- &arunurrt'tlcl1a Ofullarr -uı-

ll~ ne istiyor.nırıuz! di
!qe yapayım. I{urtann 

• Yaşamak İ!!temi· 

Bunlara benzer neler de neler .. 
,.c hepsi Kristincnirı kulağına ge. 
Hyordu. Onun için ne kiliseye, ne 
ana Ye babaıı1ma yardım için tar
laya gide'>illyordu. BUtUn gllnleri 
evde lv.'şilt scllama.kla gec:iyordu. 
Çok defa kendini öldürmeli dU. 
,ünüyor, fakat yapamıyonlu. Her 
giln ~stcdiği ölüm ile kendiliğin. 
den geldiii yoktu. 

Bab:ısı da ondan u tlzUutUlü 
değildi. O o bütün köyWnUn yU
zilnden d\l,nlı;ı, bqı önüne elik 
geziyor. ~r blçaklar açmıyor. 
d u. Evde bi1" kaç kere kmnm •i
ladığmı duydu. Bir defasında: 

- Duymıyayun, dedi afladığı
DJ, :uiten deli gibiyim. Allaha ye
min ediyorum, ki bir giln seni öl. 
dürcbilirim Onun için sesini du
yunna bana. 

Datianın çok defa Krietinenin 
Eaçını b&~tnı yolduğu da oluyor-
du. ı 

Kıistine bUttln hunlardan llOll
ra kendine hA.kim olamıyor; Beli
nin duyubnıyacaft kötelere kaçr. 
vor ve 15yletıiyardu: 
• - Ne yapa~. ~z yqlanm 
daımuyor. .Af:ıyabiliyOl'Ulll. Onu 
dn esirgiyorlar. • 

BütUn köy içinde onu teselli e
den bir k1z vardı: Mariane. 

- Ne yapalnn, diyordu. A!Jah 
böde yazmıs.. 

/~.JJllnu .ZHJrl 

- İııpallab vezir otıua.a ,slnaek Jçln mllaaacle Yerıt. 
aıq det o da lımlm Jarbl& oldala- ....... 

Yolanda temennDerde balunu7orclo. • 

bnlU radd ı.e. llabs-nı dfmaa g1lftıawelc 111Qbk. 

kak llıızura kabul ecllleaetlaclen eaalHI. NetekJm tek seg. 
mMee ~ plA Gtlllilulyerek; 

- Arza ...._ ... h7UUa: dedi. 

'Vedrla otla, Sadb ile beraber ~,.. ıtnWıer. A,..ar. 

bbdanm ~· ftllti7ar ...... ~ .. siren ........... Mr 
yere koydular. 8ou& k17metll llalılarla döteandt olu llll' 
kor!dora önlerinde )"t1rtl.fea ....,.)'baal ile S"9'ller, Ve Dlb

yet pyeı kalal ve ... lü Jpelctea PPllaut bir perde ile ir
tiWl olan lıılr uloaua Dpdıma seldller. Buru&. Blllillla o. 
tunua ..... tdl. 

llüeJ1acl perdeJI ~ aralaJaralr wlllld: 

- Efendimiz lballl Fadıl Ue arkada!ı kapıda, emrlntzl 
bekliyorlar .. 

Geno llDttmclar lllllla'l• Beli clu:ya.lclu, 

- Glnhıler. 

-11-

Oello lıllktmllar Bkım&a. lalomm nllla,.etate ~ 
ıı. cliflad'3D J'l'Pl1mq bir tabpa ilerbıde ......... 

Bu IMt. 111 ...................... imi:. NL 
Alıhe•'hdıa •-aı ....... -. p1ea MM9t Ma, 

alkadan )°&pdlDlf. Ye JasDN&ll IDleovWat;la .... Mt 

tabtl:ır D.ıerlacle N,_JI Met edladlklml .._ ,... par 



_,_ 

lstanbul defterdarı ıöırıdan 
Beeııp 

llio. 
45 
45 
96 

108 
LOOO 
1000 
1000 

45 
20';' 
2S9 
239 
58 

42 
l7 

33,ı 

601 
946 
S55 
572 
543 
540 

Adı 

SU!eyman M •J: nl't Tok 
Suıeyman Men.net Tok 
Bahaeddin ·roptll§ ve HU
eeyin 
lbrahim Tnkyecj o~lu 
Siııeyman oğlu Kuya§ 
Gıırbıs Ohıınyl\ll 

Garbıs Ohnnyan 
1.ı.a özbulut 
Osman Mord ıhaıı 
Rcfcıt Yürür 
Rcfat YUrUr 
Ahmed Nuri Tekin v 
Ali Oğuz 
Kadrı oğlu Reşit B'<:er 
Hüseyin özer 
Ktqıt oglu Yahya AJaj(a.a 
Ahmed Uı.ler<'nk 
Ohanncs Ça''U§ 
&kir Boyacı 
&:rkis ÜrkUp1U 
Ohanes oğ. Karabet 
Alı Me!eme;ı: 

995 loır ıuet oğlu Hrant 
29.ıi/1 Hüseyın Cerıı 1 
S2ö9 

25 9 
3015 
2604. 
2084 

524. 
11105 

603 
2961 
SM 

3079 
2S9S 
1713 
1775 
2676 

2665 
2665 

2075 
2076 

481 
407 

2664. 
2664 
10S5 
llil 
11'0 
2995 

2S69 

sos.ıs 

3817 

3159 
3159 
]751 

ası 

13 

Aram Mumcuj an 
Agop GUrses 

.Mehmet Şcndfl 
Ömer Zeb.1 Çelenk 
Osman 1zmtrli 
Tahir Kayaaıp 
Nesim Salla 
Arııen Tokatlı oğlu 

Hüseyin Ba~ar 
tbralılm Denkto.ı 

'Manuk Keıi• oğlu 
Vahdettin Tuna. 
Hilmi GUran 
Kjrkor Agopyaıı 
Said Aydaç 

Temel Atayüz' 
Temel Atayüz 
HU1ıeyln GUndoıt.1u 

Htı.eyin Qündcgdu 
Artin Evcimen 
Artin Evcimen 
İzzet Genç 

lzzet ~ç 
Ha.aan Yüaeı 
!baan Bıçakçı 
lhaa.n Bxçakgs 
Ziya özcan 

Karnik B&Yr&Dl 
.A..hmed Avcı 

Ahmed Avcı 

Yervant Ezg11 

Aziz öz iki ~ 
Aru öz iki 
Bayram Ayak 
Ali Rıza Taıdoken 

İbrahim Kirlci 

ıp 

Kahvect 
Kah,·ect 
Terz1 

Kıı.ssp 

Sayacı 

Atlreıd 

C&mcıaı, ordu cad. 10!! 
Camcıaı, ordu cad. lOS 

Di§buğdaycılar 17 

"l<emalp"şa ordu Clld 25 

Baya7.ıt S1hrınçlıhan 3J/l 

" . 
Ka hv,.cl Camcınli ordu ce1' lOS 
Arı.lly"' SU!eymanıve Fuat P . 45 No. 
Moblıvacı BayaEa~ Lütfullah S, 43 
Mobilyacı Baynr Lütfullah S. 43 
BakkııUye Balabanağa ord.ı ead. 24cı 

Sobacı Kematpa~a Şnhzade 159 
KömürcU Molla Hu~,.cv \'efa cad. 91 
Kunduracı He.kkftklnr 57 No. 
1·erlıkçl Bnyazıt Yolgeç:m han 12/3 

Bavnzıt Okuculnr 3411 
Baynzıt. BUyCk Çatal ı.an ııı 

Beyazıt Kökc;:llıer 6 No. 
Paııtrrmacı Bavazıt Okculıı.r 7R No 
Gramoton Baynzıt Okculnr 40 No. 
tamıri 

Kunduracı Beyazıt Okc:ular 46/ 2No. 
Kahveci Çarşı bodn:m bnn kat l 311 
Kunduracı ,. Sıra odalnr ka~ 2.6/ l 

,. Çarşı Al!paşa nan ~ No 
.. Çarşı Eodrum han U!!t kot 32 

Sayacı Çarşı Allooşa han kat 2-5 
Kıu;k!' tÇI Çar.şı YR~lıkcılar 84 No. 
B !ezik ta. Sıra oJnlıır 4 ~o. 
Ha!ıcı Çarşı ~ir.cirljhıı.n 20 No. 
Bakkal Çarşı Taky,:>clleı 13.15 No. 
Marangoz Çarşı Bodr ım han kat 1. 26 

Çarşı Kolancııar 20 No. 
T. tercl Çarşı Tarpu,cular 
J{undurıı.cı Al!pıtşa han 67 ~o. 

Cnm clmnscrsı Çarşı KRlcılar 32. 'o. 
Kundura ta. Çarşı At.t<:e:me 2 No.da 
Yorgancı Çarın Hatip Emin han 

K.12 - 19 
Hallaç Ça;şı Hatip Emin han S No. 
Hallaç Çarşı Hatip ~~mfn han ~ No. 

Ç&rvı Ya~lrkc;:ılıı.r 66 No. 
Çal"§ı Ynğlıltçılar 66 No. 

Kahveci 
Kahveci 
Börekçi Çar§ı Çuhacı han S. 7 No. 

Çarşı Mahrnzuııar 33 No. 
Hal!aç Çar§ı Hatip Emin han K/2.7 
Hallaç Çar§l Hatip Emin h:.ın 78No. 
Gra.m&foncu Çarşı Ft>raceciıer 15 No 
Hurdavatçı ÇarŞı Zenneciler U No. 
Hurdavatçı Çaroı Zt>nnecjler •• No. 
Kunduracı Çarşı Bodrum han 

K/2 No 21?/l 
M'.arangoz Çarşı Bodrum han ~3 No 
Mobilya ya.. Ç. Ali.Pil§& ban K/l-14 
pıcı marangoz 
Mobilya ya. Ç. Ali.paıa han K/1-U 
prcı marl'lngoz 
Som yacı 

Kudur acı 

T. teni 
T. terzi 
Eıki elblııeet 

Kahveci 

Çarşı Yarrm taş han 
kat 1..8 No. 

Çareı KUrkçUler 11-12 
No nm üııt!l. 

PUııkUlcUlcr 10.12 No. 
PfüıkUlcUler 10.12 Xo. 
Çarşı Tuğcular 9 ~o. 

Çar§t Kazalar 5 No. 

Kahvecf Kasımpaşa Kulakım: Gllm_ 
rUk S. H No. 

.ıtıatranı 

ıs.oo 

lti 00 
600.00 

26.25· 
12.00 
2ı.oo 

12.00 
lS.ilO 

112.50 
2i.C:> 
27.00 

22::;.oo 

90 00 
22.GO 
36.00 
45.00 
24.00 
63.00 

121.50 
15.00 

6000 
15 00 

8 . ..!7 

.n.ın-.ano 

fı.~ 

5,47 
128.78 

4 

2 ,17 
1.00 
.oı:s 

.80 
1.35 

26 36 
4.2.l 

.70 
25.Q' 

13.46 
3.81 
8.06 

12.32 
7.2( 

l2.R2 
22.7~ 

.12 

6.86 
.30 

3.27 .. ~., - ,_ 
367 
4.02 

.74 
7 .04 
262 
3 .'14 

3 fiil 
2::. u 
4.88 
7.S9 
S.65 
2.03 

1.54. 

.75 
6.75 
1.09 

15 75 
1.33 
S Pi\ 

16.89 
,,:'>() 

.73 
14.1 ı 

1.t>2 
,81 

6.0ol 

.61 

4 83 
9.00 
.75 

4.SO 
6.H 

HayvanlAr \'erg!ıi 
lt,..adet 4 

5.00 

oanraa 
l .07 
1 ,09 

S5.7:S 

.43 
.20 
.02 
,18 
.27 

5.27 
.66 

.H 
5.18 

2 69 
,76 
.61 

2.46 
1.4' 
:? ~6 
4M 

.02 

1.37 
,06 
.65 
.54 
,73 
.so 
.15 

1 .41 
.f2 
.fl9 

.i6 
4.69 
.98 

us 
l.i6 

,41 

,31 

,15 
1.15 
,22 

3.15 
.27 

ı.so 

3.Sı< 

•• 
.15 

2.82 
,22 
.16 

.41 
117 

1.21 

.13 

.93 
l.80 
,1~ 

90 
129 

•• il, Ceza• 

ltjraz komisyonunca tudlk 

.w 
.o. 
,44. 
.34. 

39 
11 

ıs.ıs e.12 
!?.B 1.09 

.35 .ıs 

12,93 

6 .73 
ı.0:s .ın 
1.53 .78 
6.16 3.U 
3.60 
6.41 3,27 
11.86 5.7' 

.03 .02 

3.43 
.07 
.32 

ı.~6 

.92 
2,01 

,37 
l,i6 
1.31 
.~6 

.93 
11.72 
l ,22 

3.~4ı 

4.32 
.M 
.3§ 

.37 
3.37 

.59 
'7.S7 

.65 
4.49 
8.U 
2 25 

.36 
7.06 

.40 
.20 

1,11 
I 1,46 

a.o2 

.Ol 

.lT 

1.16 
•. 50 

.38 
2.2~ 

ı.sı 

.06 

,69 
.so 

1.(2 

.19 
1,53 

,67 

.83 
,'l7 

1.0fl 

.~9 

2.20 
.~ 

,J8 

,19 
1.i~ 

.~8 

.Sol 

,19 
8.60 

,35 
,11 

.ııı 

.&O 

.ııı 

1.01 

Ut 

10 lO 

030 
942 
142 
90 
940 
94% 
942 
~.2 

9'1 

941 
941 
942 
941 
941 
9U 
941 
941 

941 
Ml 
941 
942 

911 
9U 
911 
941 
94.1 

9U 
Ul 
942 
9U 
942 
911 

9'1 
94.l 

942 
9-ic2 
942 
SH2 
942 
942 
942 
942 
9U 
941 
94t. 
941 

042 

DCl 

Hl 

Baya%It Maliye Şubeııt mftk•'tl•ft•rlnden yukarıda adı: ;~ ~e eski a1r'Ml~rj yazılı e11nu ve?'ll llı1rl!!l•rtnı °l'dldlrm,.mf, •e ya~ılan araı,tırm11 1 ar. 

da da bul•Jnamıımıt olduklarından htularmda gösterilen senelere ald k<Azanç ve h:ı)'\·anlar v.ırglııi ve zam!a:'lnı havi ihbe.rntı.me!erj ken1i1erjne 
bizzat tebliğ edilemeınl.§tir. Tebll~ yerine geçmek Uzere keyfiyet lllı.n olunur. (1000) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden· 
Gôl!'ak den~ fabrika'an için dökümcüye llıttyaç görüldUıl'Un<li!n iL 

teklllenn ıy1t.k kağıdı ve bonaervJal•rlle lmtihaıı edilmek l.\z..ere genel mu. 
dllı1Qğe mllrAe&•ı.J.&n. (1006) . .. . 

Buh·u maktn•Joeri. dizel •e benzin motllrlert tam!ratmdıı. ~alışttrt!mak 

-ın- Rarunurr90lcl'tn OtıJDan 

ll!Ummdar her neden~ P.:lm&ll8Urll.D tahtına l)tUrmsTJ t~r
t:ft. ~ti. 

Salon. en nadide halılarla. dö,ennılş. Mt Ye ı;ol taraf. 
lanna &edlrler, lııkemlele.- Kurulmuuıı. 

Elemin, Mil biat gününde giydi~! elbtst'le.rle donıror. 

du. Tebrtke gelenlerin arkıı.ıı. keailn;-:- litl lçlo o, bu tartht 

elblııelert çıknrın.a.mrnı. 

lbnül Fadıl ile lelofan Sad~n lt"riye girdikleri nm:ın. 

hUk6.mdar. poll11 ılmiri. lbnl MA.tıan ile kartı kıu1ıya ve i.

drta 14ubali bir t.avırlıı konu,ayordo. 

Bu llibatillk her halde val{tiyle bera.ber ya,ııtıldan ı:evk 

\'(' ıı.cfa nlemlcrfnlo z.ıı.mıınındnn kalma ldl. tbnl ~lllh n, 

f~mlnln kı:ırşı,.ında, Hnrunıırre,ı:Un huı:urund:ı takınd•ğı t.n. 
Yırları bırakmış, ı;:"f'nç hUkQnı:lıula l'ıdeta bir arkadl).' gibi 
~ôrfüıOyordu, 

P:nıi ı, İbn! l\tAh!l.na çok ittm~t ettiği tı;ln gerek onu \'b 

ırereı. F:lr.ıdıl tbnUrrcbll ÇOk &e\'lyordo. 

Onlara dıınışrnadan blr~ey yapa.'llıyorıt.J O Hb&h. E. 

mln, Elfudıldan, Harunırrreşide alt eşynlrı.rıu borabt!r pek 

)akında Bağdnıla geleceğini anlatao bir mektup alınca, 

v• nç bükunıdar bu i e eh moıiyet verdi. Derhal p<ıll Ami
rine haber yollayarak meıteleyJ a.çmıştL 

l3te ~· ıırrnlıı rda mabeyinci gelip, lbnfıl Fadıl ile bir 'lr. 

kıı.daşr kapıda hııwra ı:lrmek için bel•leül uerlnl Elen ne 

''"''lrdt. :Bunun üzerine geot hükQmdıır nuıbeylncjye tbnUI 

F6ldllın yanındaki arkada,mın kim olduğunu ııordn. O da: 

- Kıyafe:tlnden Horan blema.srnd a blrislne bellLiJor. 

l'ıı hnbam '\'eyııhııt da Meleian olacak!,. 
"'"-"'in -•r,.kl•""1: 

üzere b!r•:ır: ~ınıf tPavıyecilere thtiyaç vardtr. Talip olanlarm bonııervls 

\"e iyi hal kA,tıtlariyle blı llkıte imtıhan edilmek üzere Gölcük deniz: fabn. 
kaları genel mildUrıUğUne müraca.atları. (100~) 

SAHiBi: ASIM IJS Basıldığı yerı VAIOT M.ATBMSI 

Umumi Neşriyotı idare eden 

11ArUnur~ld11.o Ofulla.rı - ııa 

- Ne lıttyor~ 

Orada bulunan tbnl Ma.han, tbnl\1 Fıı.clfı Ue gtolen a4a... 

mın i\11."lr.fan Sad~ olduğunu anladı. Gwııı.nıılyereı. büldl..n. 

dara ~ondu: 

- Zanneder&em bu ndam l\felefan S-ı 11\o olal'.ak. Bu 

rat harikul.Ade bir atl&mdır. Gaibten lıa.b&r ver.ıuk bu.o. 

ıunoa Ü!ttaddır. 

Emin, bu 80derl i!!lt inci!~ 
- Onu tanQ·or mueun! dedL 

tbni Milhan: 

- Eğr.r bu adam Mell'lfan Sa~n t~ lftU t-Rmrr>n u. 

nıınla g«-cn ~ece tanı~tım. Muclu deneew. .k&d.ır barl1'a. 
lıic•e l.:t>:!trlPri vardır. 

Eml!1 ba,ını &allach: 

- Hen bıJ gibi şarlatanlara bl~ ıt1\vf'nfm ynktn~. 

- Bu adam &arlatan dc~ı. mltneoolmdJr 

Emin mU11teh:r.I bir tavırla.: 

- Bı.ı:de mUnecchuler çoktur ama, cıoıru 96yleye:ıler 

aıııılır. 

- GöıeePk lnl7 hn aıtam. b&,ka~ın• !H-nze"D~ efer 
kenillslne buzurunu:r.a. ı;lrmck lçfıı lzin •erlr1'enl& alz:e ne 

garip eyırr anlat,IU'aktır. Hu adamı bir deneyelim bıı.kalnn. 

Ocnç lıükiımdar, bn Ü"klifl kabııl ederek ml\b:-ytoelve 

keri ulnıı.ılarını sö)·lf.'dj. O ı!a dışarrva çıkRra.k fbnul Fa.dıJ 

ıle M<'lefun Sadftna bıızurş '1re?ılle.::ekle-rinl k&ndilerJııe 

toyledl. 

Biraz: !!Onra !inde ibnlil Fadıl ark:ı:h <;-.;ttın nloın'c tız:ı-. 

re hiıkflrnt:ıır P.:mlnln haı:urıınn (trdller. Ouu e&llmladılı.t,&D 

ıonra a~ııkt,a beklediler 

BE~APL-'H 

1 lklnrl"'°"'rtn 
Keşlde81ne ayrıl.&lı 

lkraaıtyeler: 

' adet 1000 f.1r&1J) 

1 • IOO • 
t • 

14 • 
ıo • 
&O • 

2!IO 
100 
oc 
~ 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Bueunku ::dvo 1 
7 ,30 Program \'e memleket saut 

ayarı. 7.3:! \"ücuduıııuzu ı:nlı~tırıı 
hm. 7.40 Ajans h:ılı~rlcri. 7.55. S.:JU 
Karı.,ık program (Pi,) 12.30 Pro~ 
ram ve memleket saat ayarı. 1~ .33 
Mıizik (Pi.) 12:15 .\j::ın haberleri. 
13.00 13.30 Sar!,ılar. 18.00 Progra·n 1 

\'e memlekel snat ayarı. 18.113 Çift.• 
Fasıl. 10,110 Konıışma l!l.l:l IJ:ın~ j 
nııız:isi (Pi.) 19,30 l\Ie-nılckcl srıı.I 1 

..ı~· :ırı ve Ajans haberleri. t!l.45 Ser 1 
he t 10 dakika. 1!l.S5 Sıırkı ve -tür 
kuler. :W,15 Radyo ~azetesi. 20.4:> 
\:Uzlk.:n.uo Konu ma. :!1.15 MıiL:: 

Sohbetleri. 21.45 Rıtdyo senfoni 1r 
keslrası. 222.30 :'ıleınl<-ket sa:ıt ayn 
rı, AJ:ıns hohcrlerl 'e boro;nlar. :!2 
45. 22.50 Yarınl.i program ve kapa 
nış. 

SEHIR TIY ATHOSU 

\\'~\11rl\\ O~~ .. &,.t ~ M o 

lllrııu\lı &OWEn1 KISMI 

Asrile§en Baba 
Cumartc!ll ve Po.ı.ısr ı:-unlert 

15,SO da Maıtne 

Her Pf'r~mbe tınııt lfl 8(1 da tarihi 
matı ne 

avet 
Enıinönii A . c;ube inden: 
~uhcmiı.tlc mııka~·~·et cnıc\li, yel 

<iUbay \ ' e ,\s. Mc.Jaıın ıhhi du-
ruınl:ı.n tf'"bit edilmek üzere bi'I 
tlirilcn ;i!nlerdc ~ubc_!'e mur:ı.cn· 

atlan ilin olunur. 
3.11. 91:? den 10. 11 !ll" .•·c 

kadar : Piyan~ ı 1. ı ı ~H~. 1 c. 1 l. 
!Jl'Z, Top~u,, 17. 11. !U2,. '!'l. 1 t, 
!J.12 Sih:ıri 'e h:n a, '!';. 11, 9~2 
:m. 11. fH'? tsti1ıkam n~ rnulıa!Jcı'f', 
1. 12. 9-12 : 10. 12. fH:! Jx .. Jan. 
Omv. 'e Nk., 11. 1 '?. !W! : '?O. 1 ~. 
!H2 Thh., cli"<'i. ecı:acı, ve \'eteri
llf'r. 21. 12. !)t2 : 21 12. 9·l2 yr. 
kadar oıuhtelir c;mıfJnr. 

., * * 
Frılih Jı ~f.:erllk <;ııbr~iıırlen: 

Vizr a!il\erlik <ıtıhc~i mınlıık:ıc;ın 

dan Fati h:ı~kcrllk 11hr.~i mıntnka 

"'ınn naklen ~clrrek Fıılih Ollıık · ıı 

vokııo;u Schrrınini nrnh:lıtc~i llihr 
\'İn 'Rrm1i <nknk !'\o: 8~ ılc olur 
•lıı~un:ı <;/ivlryf'n vr. lııı rırlrr..,lr hı: 

lıınama,·nn Pivntf,. A<ılr>fıınr.ni Zh·-ı 

:'.ıföı J\P.mol rt31197) nin hcm!'n c:u 
hf'\ r. mürncnatı. miirııcnnt f'frnedi~i 

lıık<1 irrJr 10i6 "'ııvılı kıınnrıun nlR 1 
dei hu!\munn ııi}re hıılrkınrlıı mu-ı 

melr. yııpılnrıığı il~n olunur. 

Rirrok uoboncı dill~· • ıt 
~tJilndı 0/011 bu ~!tr /ı."iı ,. 

. ' ttıe.ı tara/ metan ttoğruda/I 
110 liurrO dllintun urcütrıt 

' ııf~ıfr. Brı tan sona ıuıdal 
ırıre.ro ve kahrmı "lıılı/; nıt 

le.ri ile. tlolu olan bu neflJ 

l ıirlt mathıwtındo ılk nüf11~ 
nyatl ıo lmn'.1 ı>laıı tııo 

11aıu k<'ıılp ı;enrı-olr.re V•to1 ı 
~vtnd" ,;ı,.se 60 kcı.zJ~tııt 

ruşa verllrul'kt.ecıJr 

'Mevct:t~'' 

HR~·rivc lhe ... ı•ıcll'n ntdl! 
9. 942 .ta;ihli "" 2S27 c; ,,ıı 
nameyi za~ i ettim. Yen ,ııı 
~ımd ın cski '>inln hükmıi ' 

Sınıf: 10 .\'o. 92.'f .~frJııİ• 

• • • 
'f<'kııüt cüzdıınımı '\'e ıfl 

kınhcll ı rıı: vcnio;inl ı<;liıi 
1 

den hukınü ;oktur. (4156~ 
Zıya Strdt 

• ıO: ,. & 

Devren «.alın almış oJdıl 
mııJıııeh.''>I dcrdc'>li iknıııl ıı 
(4:!.J!ll pt:ıko s:ı~ılı kaııt) 0 

u c;cncı:ı.. fenni mıınn•ne c; 
zi'ı~ı cllığıındcn, ~crılsinl 8 

E kisinin hükmü olıııadı~ı 1 

nur (415('3). 

Orlakö11 

F,,,1;; 1 tırk sof.. ak 

li Sclciıııi. . "" "' 
lsı.ın ... •ıl fa k:ıf nnidii 1 

9 
nlnı :ı •• ıa olduı!ıım iP).. , üt 11' 
.J Nolu r•l~ıl.:ıııı ile tatbik 
nııı ıiı~ i ettim. 

f 
Yen ilerini nlar:ılhmd~;, 

nicı lıhl.ıııfı ~okıur. (4155 D 
Fcrfstade 

• * ıt -
n ıkır\,;Ö\ niırııc; mtnııırl f 

nldı~ım nüfus kı'iğıdıtn ne (f 

hudnt lahurunılan nlr11ğır1\ ~ 
lih ac;kcrlik şuhcc;ı nele "~t11 
krrlik leıkcreıni z;ıd c 111 rı 
sini alncni!ımrlı ıı c,klsil1111 

yoklur. Ol:iCiO) 
~~ 

Cnl,Apant: ze, rı>~ cıı J 
.,ı{I 

nıı.,• .1rnda :ıhçı lf mdı ' 
9 / 

ınrnonıli Mrhnıcı ofjlu Tl· 
iıi 1\ amil Sa{J. 

Belediye S:ılar idaresinden: 

• Su sıı.ya::1annı ııoğu~a karşı muhnCaza tc;ln §lmdl1cn 
rmı sayın e.-..,,•clcrimfze tava.ye ederiz. 

·r- lıtanbul Belediyesi ilanları 
,.ıı 

. ""ııtı':J 
İtfaiyeye ajl' Boğaziçi motorünün tamiri açık ekıılltrneY0 ıcııı9",,. 

tur. Ke§if be"ell 3438 lira 50 kuruş ve ill: teminatı 237 Jtra S Jll .. ,. 
KC§if ve f&rtncır.c Zabıt ve Muame!~t MU1UrlüıtU kalemtnd.3 ° ,ıg,c' 

İhale 2C.llJi4:! Cuma gUnU saat 14 de Daimi EncUmende ,,rııP1 ~,1ı' 
Tallplerln ılk temlı.ıı.t makbuz veya mektupları ve '<e:ı:.ıne" ı:;ne 1 

r.m;:eıen di~•r ""liıkalarıle ıha le R"UnU qıuavvcn sa'!I tt ı Dal 'ili ,1r# 
de bulunmtı!&rlo 


