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Bugün gazetemiz 

, 6 Sayfa 

Milli birliğe göre fertlerin Suikast davası 
yaşamak ve kazanmak hakkı 1~~~~~~~~~~~ 

r 
Vakıt'ın yem serısı 

enç 
• 

it- Milli birlik ~]~ Alman tebliği 

Kerç'de 
40 bin esir 

ahndı 

Dü§mana silah ile karşı • 
gelmek için vatanda§lann 
maddi ve manevi kuvvetle. 
rini birle§tirmcleri değildir 
Bu birlik, yurdun aevinçle. 
rini ve kederlerini iatisnf'6 
Btz olarak kendilerine mal 

etmeleri demektir ...__ 
Yazan: Asım Vs 

'&IC3hur Fmnsız filozofu Volter 
bir gün ha.ı;ıtalanmı • Bir doktor 
~ğırtmış. Doktorun muayeneden 
sonra l'erdiğl rctetc ·i bir eczn.hlk 
!ley.- göndererek ilacı da aldınn1ş. 
ll°ılkat i1i.CJ kullannNlk yer<'le şişe. 
ıı ile birlikte pencercılen dışar:
Y1' atını,! Bunun Uıcrine Volterc 
Rormu..;Jar: 

-·'Doktoru ni~n çağırttmrz:?,. 
- Çünl•ü doktonın y~.uıası la-

llrn. 
- Doktorun verdiği rC(eteyi ec

tabaneyc niçin yartır<1mız! 
- Çtinkü eczahanenin de ya.,a. 

ınası lflmn. 
- tın.cı yaphrdddan sonra niçin 

!lencereden attmu:t 
- Çünkü benim de yaşamam la. 

tnn! -
Franm ftlozofuna tımad eili1en 

bu fıkra in~:ına m:ınaS1'1. bir garabet 
ıı;fhl kÖriiniir. Fakat blra7 dikkat 
"itilirse bunun trinde ahllld blr 
<lers bulnnduğu kolııy anlaşılır. 

\'olter demek l"tfyor ki bir ce
llliyet fçln<1e ytt!ilayan her fert, her 
e'nı. mnf ve meslek ıııııhibi itin blr 
hant hakla vardır. IlPı1U'9 blrbi
rlnl'lcn bir şekilde yardnn görerek 
'ta'1Yaeakhr. Fakat her fert ken
dl!lj ya~amak için ba~kasma zarar 
\'ermemek lamndtl'. Mesleki ahlaka 
~6~ her Rnnat <ııahihlnin vazlfe..c;i 
btt oldağıi 'dbi milli birlik esasmıı 
~l5re her frrdln vatand~hk vui
r~~ ı~bı da boo111'. 

Blr sanat ve meslek sahibinin 
kendi icıinile ya"'amak için kn:zan
l'llast ı:arttrr. ili~ bir kimse alt8 
''eriıt ettiği bir dilkkl\n veya ma.
~ll7.rı 11ahibine zar.ırma mal ı;atmal< 
l<'l<llfinde bnlunamıı7~ Fakat buna 
k!l~ dii1•kiin n mıığa7a sahibinin 
-le müstericıine sathğı maldan ala 
t>ağı karda hı•af hududunu g<>tn'c· 
1ne müsaade olunama7., Sonrıı 
llH•mlckct içinde her vatıuıdaşm 
Vannl<i ~t<fa lhtil'nclarmı clii~ün~
"k bfr ~nn mad(lelerl toplama. 
sı tahii uımMtlarda malml bir ted· 
bir olabilir Fal-at bugiin'kli ~ilıi 
anormal z;manlarda nmumi cl'cıl!)· 
l:nj bozan, halkm zaruri ihth'llr~ıı 
trnı ı;1lnm pek 7.Srarlr bir har<"i<f't
tlr. Hele bir kararn:ıme ,·cya 
"tnimame ile ya.~1< ediJmis olmıı
<ıtna ra~en herhonızi lhtlyne mad
ıl~lnfn ırizlit'~ c;fol< f'dllmesi mım 
hırUk nıhnn:ı ay1tm Nr t'inavettir. 

Pnk:lt ~amıd:ı pek bacıft olan 
htı haltikat her neden~e flliyat !'&· 

hasrndıı o kndar kolav anlıl~1ann
)'or; hatta harici bir dU!lmsn kar
~ısrnd:ı millctfo.rlnjn emnil'et ve 
seıameH itin oıeve se'\'e <"anJanm 
'~la etmekten ~eldnm•ye<"ek ka. 
l'aktcrde ohn ban vatandaşlann 
1 haTatmda tlcaret bahl' mevz11n 
olunca memlt"ket :mranna ,m1.anc 
lhttrasmn dayanınnadıklan göril-
1flyor. Nt'tekim ha cllmledcn o1a-
l'ak memleketJmb: bu Mene 
bir hububat krth.i; için. 
dl' bulunurken bir taknn kirncıe
lc.rtn cen11p \.it:\vetlerlmh<lcn 80-
'tfyf'ye kaçak soretile mnl gön
de1'nı,.k icıt,edilderinJ lcıftjyoru:r,, 

Yarma 
hareketi 

sona erdi 

Almanlar 
Bu hücumda yeni 
silahlar kullandı 

Cephenin diğer kesimle· 
rinde de şiddetli harpler 

oluyor 
Berlln, ıs (A.A.) - Alınan orduta_ 

n başkumandanlığmm tebUğl: 
Kerç berzahı llZerine yapılan yarma 

muharebesi aoııa ermııtir.. Bu mu
harebe ezilen ve oember içine alman 
dll§man kuvvetlerinin yok edllmeaiy. 
le bitmiştir. 

Dll§man §imdiye kadar 4-0 blnden 
fazla eelr, 197 tank, 698 top Ye 260 
tayyare kaybetmiftlr. Bundan ba§k& 
ço~ miktarda aakerl malzeme alın· 
mi§ veya tahrip edllmlotir. Kerç 
IJıtıkametlnde yenilen dll§man bakiye. 
ıerlnin takibine devam edilmektedir. 

(Devamı Sa. f, Sü, 4 de) 

Ankara meb 'usu 
Yahya Galip Karğı 

vefat etti 
Teessürle ha.

bel' aldığımıza. 
göre Ankara. 
mebusu Yahya. 
Galip Kargı dün 
vefat etmiştir, 

Yahya Galip 
Kargı 1290 -
1874 de htan
bulda doğmwı
tur. RUşdi tah
silinden aonra 

maliye himıetine girmlııtir. 
Mıı~ta.fa Kcma.lin mUcadete 

merkezine Ankaraya naklettiği 81-

ralarda oranm defterdarı bulunu
yordu. Sonra kendisini milli mUca.
dele hizmetine vererek vali veki
li ve vali olmuş ve ildnci devrede 
Krrşchirden me~ 15«ilıni11ti. 

Son zama.nlanm rahatsızlığı yU
zUnden Eyüpte geçiriyordu, 

Atatürktin blivilk nutkunda hiz.. 
metini takdir ettiği be.hiyar zat
lar arasındadır. 

Ce:riaze töreni bugiln öğleyin E
yilpte yapılacaktır. Kendisine rah. 
met diler, aile&ne ve büyük mec
lise taziyetlerlmizi sur.al'D!. 

Macar başvekilinin 
Macar askerlerine 

hitabı 

Macar askeri tarihte 1 
görülmemiş bir 

teşebbüs karıısındadır 

llilli birlik ynlnız mcmlek,.t ha· 
rfcı bir tehlike tJe tmrc;ılaı;tıi:J z:ı
lt>an diicımnna sllahlıı karşı ~elm<.'lt 
1~in vatandıı5larm mnd<li ve mn
ll~li kuv\·tıerfni birlccıfinne"i de 1 
lnek değildlr; mflli lıirllk m('m-
1Qketın her h:ın~ bir kö ecıi11d "l<° 
torıJulnklarm sevinderlni ve kr- Bodar~te, ıs (A.A.) - Bqve
d"l'lerinl, hf'J' türlü sıkmtıJnnn• idi Kallay bu 96.bah şark ceplie
blitUn vat:ındn"lann ı tf n11_c;17. 'l· sine giden Macar teşkillerlni se
lara~ kendi1cr1ne 11'.Bl «'derck knlh. lamlamıştrr. Ba..c::veldl söylediği la 
lel'fni ve ruh1anm bfrlcstfn1ıc'cri sa nutukta M.a.car askerlerinin 
her hat ve karda aynı fednkiirlrk §imdi yeni vazifelCT kargmmda bu
l'tıhu ne harcltet etmeleri ilemck- lunduklarmı belirtmiş ve dcmi§tir 
fir, Cihan buhranı fdnde bu~nc ki: 
kııdar hal'pten u7l\k kı\labilen Türl• Bahis mevzuu olan Macar bu
rnnıcttnln bundan l!IODMl her tiirlfı dutlarmda bulunan bir dUşm.am 
t"hlilcelert> emnlvctle r;öjfüc; gere· yenmek değildir. Siz düşmanı ken 
hll11te91 irin bövt<' bir mtJJi bfrliJ< öi mcmlek~tinde yeneceksiniz. Bu 
:dhniyctinfn bütün mll1ctç.. g-er- itibarla Macaristan tarihinde gö
tokt~n benimsenmesine ihti.Ya.c: rillmemiş bir ~ k.a.r§ıaında 

\.\'ardır bu] -
A ~ 

Dün Adapazarh şahitlerin if ad el eri okundu 

DUnktl celM'de P&vlotun hllvlyeU 
hakkında milhlm sözler söyleyen 
Müddeiumumi maavinJ Kemal Bora 

Ankara, ıs (Telefonla) - :Von Pa. 
pene suUtaat auc;ıuıarınm da vaama bu 
sabah saat 9,15 da §ehrimiz Ağır ceza 
mahkeme.sinde devam edUm.lfti.r. 

İlk olarak Rua konsoloshane.si §o. 
!örü lılezgumun İstanbul poı.ta mQ.. 
dllrlllğüne ne sureUe celbedlldiği 

hakkmda evrak okundu. 

Sovyet konsoloshanesinde ooför o.. 
lan Mezguın Orlt İdare mmtakaamd&, 
her S&tenilen §aham nUfua te&kereai. 
nl aramak için polise 88.lWyet verdL 
tt. lıılezgunı Aamalımeaçitte dolapı-
kea pollaçe he.rekAtı oUpheU görüldtı.. 
ıo lçlD memurlar tarafından çevrile. 
rek nUfua tezkere.ı. iatendlfl., fakat 
kıend18i nUfua tezkeresini göstermedi.. 
ği için polia mUdUrlQğüne celbedildlğl, 
or&da bUvlycU anla§Ilmce. serbest bı. 
r&kıldığı beyan edlliyordu. 

_('Dtoamı Sifi. J Sif. t "ile), 

Müddeiumuminin Pavlofun hü-
viyeti hakkında mühim sözleri: 
925 de Komada ıa,ızml devirmek iste
di, 927 de Bulgar Bıralına suikast 
tertip edenler arasında idi. Troçklst 
bir gazetecinin evine atılan bomba 
bAcUseslnln mlretttplerlnden oldaftu-

n a da mııttau balanayoroz 

Viyananın meşhur Admira 
takımı istanbula geliyor 

Ankara, ıs (A.A.) - Fencr
bahçe ve Galat.asa.rayla. maç yap
mak Uzere gcle<:ek olan Viyaı:ıa.
nm Admira talamı, 26 mayısta 
hareket edecek ve ağlebühtimal 29 

mayısta lstanbulda bulunacaktı:t. 
17 kişiden mürekkep olan bu ka
file iki klübümilztin mümessilleri 
tarafından hudutta. kar§!lanacak -
t.Jr. 

Mecliste münakaşalı bir celse 
Masuniyeti kaldırı1an mebus, meclis 
kararı olmadan tevkif edilebilir mi ? 
A.tıkara, ıa (\'akıt) - BUyUk mil· J karan almmadan tevkif edilip edilml. 

let meclisi bugUn topla.ndı. Refik İn. ycccğl hakkındaki taleblni muhtevi 
cenin masuniyeti kaldırilan ve mebus.. takrir ile te§kl!Atı eııaalye encümeni 
lUfu devam e"aen bir meDWlun mecllil (Deva.mı Sa. f, Sü. 3 de) 

Bugün neşredilen bir koordinasyon karariy e 
~ 1-1 - swwws ı::wwws awwws ,,_,uı:wwwss~ - ~~-~~ t:wwwı ~--......-... 

Nakil vasıtaları Dcretli çalışma 
MDkellefiyetine t~bi tutuluyor 

Şehrimizdeki taşıma vasıtalarının 
yoklanmasına bugün başlanıyor 

esı 
ANTOLO.Jl81 

---<>
YAZAN 

Safder Melih Tümay 
Genç nestl, bugUn e.er veren 

kalem s:ıhlplcrldlr. Bu lcalcm sa
hlplcrt arasında yarının edebL 
yutında mUhlm mevkiler ala.. 
c&k simalar vardrr. Safder Me. 
llb Tfuna.y bu aeslln bu.gtıne ka
dar vcriffh'"l eeerlerl tetl<Ut ve 
tahlil edecek, phslyeUerlnl k.cn. 
dJ göru.,u De bt>lirtecektir, 

Yedi Meşaıecller 
Gene ı-euç nesil olduklal'{Rda fÜP

he olmayan Ycdl J.\.l~r bu 88. 

rlmlıde a.ynca tetkik Nlllecek ve 
bu guruplDl t'deblyatımn:dakl yeri 
otrattyle lzah edilerek be11rtlleooek.. 
tir. 

"Gen Neall., diye adlandırtlığmwr; 
bugtlnkU _..tk~rlaTdaa bu tterlde 
tetkik edllooek isimleri auı De 
yauyonı.z: 

BlkAyecller 
SaOOJıattın AJJ, Said Faik, 

Bekir Sıtkı Kunt, Kemal Bllba
p.r, tıhuı Tarwı, Samim Koca
göz, than Devrim, A bldfn DL 
no, Safer Aytekin, Cavid l'a. 
maç, Mustafa Niyazi, Tutruı 
Deliorman, Faik lk'rcmen, Na. 
dl Umrau, OeEıal MAJıir, -ı·usaf 
AluakaL 

Şairler 
Ahmct Hamdi Tanpınar, Ah

met MIDılp Draıı&ıı. Ahmet Kut· 
.ı Tecer, Fazıl ım.ıu Dofla.tta, 
Bedri Bahqıl Eyüpoğlu, CaMd 
8dkı Taraııcr. ErcUmend Beb.. 

r.ad. ~ Dgaz, H, t. Dinamo, 
CelM Sılay, Orbıln Veli \'O arka... 
dal}lan, Asaf Balet Çelebi, Baıd 
şWaa, Saad Tafer, 1Uıan Derk, 
Mümtaz 7.e1d, 8uavl Koçer, S&
behatUn Kudret, Oabid Klllelıl, 

!'ıiall V, Arif Dlno. 

ikinci garap 
7Jya tıhan. OaMd Saffet, Gaval 

Halid Ouuısoy, Ceyhnn Atıf Kamu, 
Emin l.)lk.ener, Fethi Giray, İbra.hJm 
Zeki Burdurlu, Mustafa Seytd, Ş\lk
r11 Enis, Kenan Hanın, Şlııaal Özckm, 
Muvaffak Sami Onat, Kerim Yont, 
Osman AttllA, Ömer Faruk Toprak, 
Sabahattin Tahsin, Halid Aın.m, Sa· 
IAh Birsel, Suphi Ta,han, Afil Ye. 
eart, Fethi Tevet, MUıJtak Erenos, 
ArU Nihad Asya. 

Yarın (bugün) neşredilecek 1 Vekaleti bu talimatnameyi hazır
mühim bir Koordinasyon heyeti lamıştır. Kararın neşrind·Jlı son
karan, nakil vasıtalarını teşki- ıra tatbikata başlanacaktır. 
latlandtrma sala.h.iyetini 'I ıcaret Bu kararla nakil vasrtaları, en 
Vekaletine vermektedir. Buna verimli şekilde teşkiatıar~dmmış 
göre hususi eşhasa ait motörlü ve olacaktır. Bu karar, nakil VJSl· 

yük hayvanlarile idare edilen ka.. taları sahiplerinin kendi işlerini 
ra vasıtaları, 50 tondan aşağı sekteye uğratmıyacak, gördı.i.kl::ri 
deniz vasıtaları teşkilatıar.dırLla- hizmtt mukabil.inde rayiç ü:•·et
cak, ücretli çalışma mül:ellefiye- lerini de alacaklardır. Nakii va
tine tabi tutulacaktır. Bu r:.ü- sıtalarını teşklatlandınnadan bil. 
kellefiyet, bir defada 20 günü hassa İ!l.:.<ıe maddelerinin naklir.de 
geçmiyecektir. Ü cretlcı, vilayetçe istifade edileeektir. 

Hitler 4 bin lirayı 

ve mürakabe komisyoilhm tara- - Radyo gazetesi -
fmdan tayin edilecektif. Koordi- * • • 
nasyon heyeti karan, bu hı.~us.1 (Şehrimizde yapılacak ta.şuna 
'la Ticaret Vekaletine s(Liahiyet vasıtaları yoldamasmm günlerini 
vermektedir, gösteren cetveli 5 inci sayfaır.11.-

Haber aldığımıza güre Ti-:a.ret da bulacaksınız.) 

Fırınlar ha.lf,znda 
şiddetli kararltir 

ra saat 17 de olmak Uzere iki mUhim 
toplantı yapılmıştır. 

B b k I• • 1 Arkadaşlarına imren· ar ar e ımes~ e diği için çalmış 

kimi kastetti ? T ahsi dar Beyoğ-
Dem, ıs (A.A.) - Hıtlcırin 

P..aşyta.gda söylediği son nutukda 
"Asya ba.rbarhğmn kar,ıı mücade
le vazlfesinden,, bahsetmesi nazi
lerle J:ı.por.lar :ı:rasmda üzilntUIU 
t.ir durum y:ır.ı.tmıştrr. Japonya -
nm Berlindcki büyük elçisi Oşima, 
HWerin ne demek istPdiğini öğ
renmek ~temiıstlr. Fon Ribben
trnp, Asya barb3.rhğr cümle.sinden 
dalma bol.,evi.zmin ka. .. tcdildiğini 
anlatmışsa da, elçinin JSran fiz ;?
rine yazı ile teminat vermek zo. 
runda kalmı~trr. 

Vişi görüşmeleri 
Vl§J, U (A.A) - Ba,vekll M, LA.. 

vııl bu sabah lııl. de Brinon ve amiral 
Darlan'!& uzun uzadıya görüşmll§tUr. 

Fikir ve sosyete -- --2- ~ ............... 

ıunda eğlenirken 
yakalandı 

''GUzel nakl'ynt ambarı,, nda talı 
silda.rlık yapan Ali, bir gün top
ladığı 4 bln küsur lira il e beraber 
ortadan ka.yrolmuş, cvvellrl gece 
Beyoğlund:ı bir barda eğlenirken 
yaka lanmıştır. 

Dün adliyeye teslim olunan 
tahsildar, birin~i sulh ceza mah
kemesi tarafından sorgusunu mU
teak'p tevkif olunmu.gtur. Ali, SOt'

gusuncla: 
- Ne yapayun, arltadaşlarnn 

bol para sarfcdJp, iyi yşşryorla.rdı. 
Kend:Jerine imrendim. bu işi yap 
Um.,. demiştir. 

Fırınların ekmek lm!llnl, ke.rt ile 
ekmek tevzii lolerlnl tetkik etmek, 
yapılan suHstimaUeri olddeUe caza -
l&ndırmak Qzere mUhlm kararlar ve· 
rllmfftlr. Bu buBUBta dUn valinin riya
setinde sabah saat 10 ve öğleden aon. 

Bu toplantılara, belediye iktisat iş. 
lerl mUdllrU, ofis ve le.fe mUdllrleri, 
vali muavini l§tlrak etmlıJtlr. 

(Devamı Sa. !, Sü. 5 de) Avrupa adliyesine 
1 CEPHELE

1

RDE DURUM 1 dair. no~ı~.r . 
Almanya, diğer cephelerde hücuma Baha Arıkanın hır e~erı mu_nasebetıyle 

d K fk 
.d b .. 

1
. . ,, Yazan. SADBI ERTEM 

geçme en a asyaya QI e ı ır mı r Elimde temiz besıtmı, bir kitap kitabı milnevverlerln etajmerlae 
var. Bu kitap Ankarada Cebecide ~·crJc,tırmet1e muvaffak olaıU,-. 

Kerç hUcuınu, ilkbahar taarruzu. , te tellkk1 edJleblllr. Bahsedilen yeni ' Cezaevinin bir köıe!ıind~ Jmnıl- Elimdeki bu kitabm adı ~ 
nun ba§langıcı olarak kabul edllmeae e11War nelerdir! Bunlar hakkmda ma, olan matbaad3 b:ı.sıtmr,tır. Ku. bıılmnmdan A\.TUpa -~ 
bile ilkbahar hUcumunun §lddctl hak. henUz açık bir flk!T edinmek için hlç ruluşu bir ~ seneyi bulan bu dıılr notl&r •. dır. 
kmd& bazı tildrler verecek mahiyet.. (Dovamı Sa.!, Bü. ô da) matı.a ,imdiye kadar bir hayli (0..- l lllMıli _..,.._, 



VA KIT 

. eb r meseleleri. 
Kafkasya 
nasıl istila 

Alman tabi il l 
(Ba.:ıtara/11 t'9Ci •1/tMla) 

Yanm adanın aahll ~esinde ~ 
harebe ıayya.relerl.nden mllrekkep 
ıeşklller dlln • kUçUk nakliye geml.aln1 
b&tırmt§lar n 'blrÇok kU.Çük gemile. 
ri hasara uğratmı§lardır. 

~ ~ 

~~Yazan: YEKTA RAGIP ONEN~ edilebilir ? 
Bisik!et mahalle arası tenezzüh ve Melburo, ıs (A.A.) - Taymis Laponyada Alman·Fin .ıutaıan içbı 

gazctes!nin askeri nıuharr.rl, Kaf· muva!fakıyeUe neticelenen muh&re. 
ka.syıuını Kerç yolu ile t.aınemen belerde dllşmıuı Luhl bölgeslnde 2' 
il!-ti.18aı ihtimalini inceleyerek di- nisandan 10 mayıa kadar 11 bm
yor ki: den fazla ö1U vermiştir. Şl.ma1 baS 

eğlence vasıtası değildir 
Bisiklete binen ~ocuklarm umumi imtihandan geçiril. 

mesi lazımdır 

Havalar ısındı. bisikletli çoluk 
cocuklar da her yerde görünme. 
ğe başladı, Şimdi şehir içinde 
karşıdan sağa sola yalpa vura
rak gelen yahut arkada işitilir. 
bir ild çın çın sesinden sonra ya
nınızdan cı~ gibi f ırla.yıp ı,cçen 
bu iki tekerlekli zevk ve eğlence 
vasıtaları yakın zamanda sayf i
yelere akın edeook ! .. 

Zevk, ve eğlence vasıtaları di
yorum. Çünkü bisiklet bugün bir 
çok memleketlerde büyük insan· 
lar tarafından ibir nakil vasıtası 
olarak kullanılmaktadır. Daha 
evvel de 'bUyük bir rağbet gören 
spordu. Fakat bime .. , Bisiklet
ten her iki şekilde de tam ve ka. 
mil olarak istifa.de edilmemekte
dir. Ne yüzlerce !bisikletçi ne de 
yüzlerce amele, memur bunu 
kullanmamaktadır. 

Bizde !bisikletler . Istanbulu ele 
alalını • şehrin muhtelif semtle
rindeki meydanlarda srralanmış 
olarak durur, çocuklar buralara 
giderek saat hesabı üzerinden bi
siklet kiralar, meydanlarda daki. 
kalarca tur yapar, dururlar. 

Bisltlete binmeyi bilmiycn ~ 
cuklar bur.1larda arkadaşlarının 
yardım• e düşe kalita. öğrenir · 
l'?r. Bu :ueyanda saat hes~bı ü· 
r.erind. :ı kır aladıklan '> ..5ikletler
le meydandan çıkıp ş<~hrin uzak 
semtlerine gidenler de çok olur. 
Bilha&sa pazar günleri sabahtan 
akşama kadar birkaç lira muka· 
bili bisilclet kirnlıyanlar c;oktur. 

Belediye bisiklete i}; binınesi
m öğrenmeden meydanlardan a
na caddelere ~ çocukların 
tramvay, otomobil, !kamyon alt
ı&rmda ezilme1eri vak'alarmm 
ziyadeleşmesi kaTŞJBllld& beiediye 
zabıtası talimatnameaine ~i 
hükümler lroymuştur. &ma göre 
bi<:ikfote bin~ çocıidann mu
hakkak ehliyet sahibi olmalan l!. 
-•mdır. 
Bunları sttalaöı'ktan &oma. yaz 

mak istediğim noktaya gelelim: 
Şehirde me~ıdantar gittikçe aı

znlmasma rağmen yine ibu mey
danlara civar sokaklardaki dük
k.8.nlardan bisiklet kiralamakta -
dır. Mesela Taksim. Aksa.ray, 
Sultanalııret meydanları.. Tak
simde Talimhane meydanı diye 
bir yer yoktur. Her taraf apartı
man doludur. Buna rağmen bir 

Eğer tayyare ile nakledilen kı- denizi ııa.h!Unde •e )ı{urmanak ı.ım.a.. 
talar kullanılacak olursa tayyare- nmda muharebe ve Stuk& tayyarelert 

sözde Talimhane meydanı meY· leıi.n ve parz.şütçülerin vazifesi gemilere yaptıktan taarruzlarda bil· 
cııtmuş gibi bisiklet kiralanmak- tabiatile kolayla~ olacakıttr. hassa muvaffak olmuşlardır. 8 bin 
tadır. Sultanalı.met, Aksaray ve Fakat Kara<lenizle HaZe'r denizi a. tonluk bir §ilep ne knçUk bir vapur 
r.1 ğer bazı :meydanlar da böyle.. rasmda, mesaluısı başlı başına lcr talırip edllml.f " bUyQk nakllye geınL 
Taksimden bisiklet alan çocuk· r.anya ya.rnnadasma muadil olan siyle birkaç munaala gemlsl clddt 
ya apartımanlar arasında har arazinin bu gibi vasıte.b.rln htUA- hasarlara uğratrtllll§tır. Diğer baZl 
vurmakta. yahut yukarıda yaz- SI imkAnsrt görilnyor. Almanlar gemilerin de tahrip edllml.f oı.muı 
ıiığım gibi caddl'lere çıkmakta • köprU be.§la.rmı tutoonk ola.n kuv. muhtemeldir. Donanmaya menaup ge. 
dır. vetlere yardım ctmelk için daha ı rollerle işbirliği yapan muharebe t&y. 

Acaba bu c:ocukların hepsinin ~a kuvv~er göndermek ihtl- yarelert bundan ba§ka şlma\ burnu 
ehliyetnamesi var mıdır? Görüş- yacmr duya.caklnrdtr. Fakat önce bölgesinde blr d\1'man denlzaıtıamı 
tüğüm bisikletçiler çoğunda mev- Sovyet donanm:ısmı Kanı.deniz - batırmışlardır. 
cut olduğunu söylediler.. yalnız den umkhı.§trrmadikça cepheye Bfüilk tasrru7. mu! • 
ehliyetname verilme i§İnin biraz yetecek miktarda. a...~er naklet-, Berlio, 

0

13 CA. A.) - Askerl 
daha tanzimini ileri sürdüler. mek imkltılllA sahip değildirler. kaynaklar, Alman bü~iik tnarru
Bugün çocukların ehliyetname- DiŞnanm hemen vapmak istediği zunun Kerç yanmndasmda başla 
siz olarak ka~ak bisiklet kullan· hareketler hakkmdaki niyetleri ya.. mış olduğunu ve bunun umumi 
malarının sebebi ehliyetname al- kındn daha açtkça :ınlaşxlacaktır. taarruz için bir oos:ımak teşkil 

o 
mak işinin haftayı geçmesidir. cdcccğlni söylemektedirler. Bu 

Çocuklar bundan şikayetçidir.. Amerikada yardımcı cephede Alman ve Rumen kıtaıa-
bisikletçiler ise, ehliyetname ver- kadın birliği nnm kull.n.ndıklıın yeni silahlar, 
me işinin bir denemeye tabi tu.. F.uslan ~aşırtmi1'tlr. 
tulmadan yapıldığını iddia etmek Cenevre, ıs (A.A.) - Nevyork Japonlara !!öre 
tedirler... tan bild.mUyor: T<ıkyo, ıs (A.A.) - Japon ga-

Elinde ehliyetnamesi olmasına Vaşlngtondan alma.n haberlere zetcleri. Kerç yarnnadasındaki Al. 
rağmen bisiklete binmesini iyice göre yardmıcı bir kadm b!ır]iği ih- ma.n. hare'c~tı h:ıkkmdakl telgıraf 
bi!miycn çocuk tanıdıklarını söy dast ha.kkmda.ki kanun 19.yiha.s: larrm "llkbr..har Alnmn taarruzu 
lediler, böyle bir çocuk ehliyet : kabul edibniş ve mıza. edilmek U- l:x41lıı.d.J,, lxışlığı :ıltmda neşre<li· 
namesini gÖStermiş ve kira!ao!ğı zere beyaz sara.ya gönderilmiştir. yorlar. 
bisikleti alrp emniyetle caddeye Bu layiha C93SC«l mümeseiller m~c Alnıa.n tayyarelerinin 
çıkmıştır. lisi tara.fmdm da kabul edilmişti. mov:ı.Hakiyetıeri 

Hülasa edelim: ehliyetname Ayan meclisi iki sa.at &iircn milza- Berl.ID, 18 (A.A.) -- Bir harp 
verme pek kısa bir zamanda bı- kerelerden sonra nyihayI 27 reye muha'l)iri Kerç U:zerine yapılar. bir 
tirilmelidir. Mesela haftanın n.u k~ 38 reyle kabul etmi!}tir. IA- hav& taarruzu ba.klunda §U dikka
ayyen gününde ehliyetua:me ala- y.iha.nm metnine göre. yardmıcı te şayan ma.10.mBıtI vemrlştir: 
cak çocuklar §ehir dı~da bir kadınlar birliği askeri · bir maJıi- D~cqna.n ilnıAı 4" ce Kerçe berza-
meydanda toplanmalı, hepı:ıi :ıyrı yett hım ola.cak~. hm.da tutunma.ğn ~. Yaran 
ayn direksiyon kullanma, sür"at - edanın ucunda mühim kuvvetler 
fren ve belediye zabıtası talı. Müttefiklerin petrol gemisi toplanmış ibulumı:ııaJtta. Teşkil. 
matnarnesinin seyrliseferine ait kayıbı lerimiz ~t ~erinin tı.st.U-
kısımfanndan imtihan edilerek &rlln, ıs (A.A.) - Alman ba.· ne geldi. 00,maıım hava ba.tarya,-
o gün ehliyetleri verilmelidir. sının bu sab3.h bildirdiğine göre, 1a.rı ateş etmiyor. Bom'ba.'la.nmlz 
Nazari imtihandan ziyade ameli müttefik filolar harbin be.çmda.n.- bir topçu ~vziinin üstüoo dtl§U
imtihana ehemmiyet atfedilmeli- beri 3 milyon 100 bin ton hacmin- yor. Gök. Yu:nkers 88 ve Ha.ynkel 

d
. de petrol ~-""" ka:ybctmişlerdir 111 tipinde Alman tayyareleri ile 
ır. fi~_ • d 
Bundan başka eskiden ?Mvcut - obı. DUşman lba.t.aryalan nihayet 

meydanlara göre açılmış bulunnn Mecliste mtlnakqa. 2.teş açıyor, tab.t mermilerini bi-
bisiklet kiralama dükkanları da ~ .isabet ettinxıiior. &mel.an son-
şehir ken&rma nakledilrnelidir. b bir celse ra bir ~t mevzi.inin bulundu-

Bu takd
. -ıı- ......... :ı..1 halle ğu bir köyü ibombnrdıman ediyo-
ııuc 'tU"UllUar ma a- (B~tarafı 1 inci aay/ada) 

rala.rmda, caddelerde yarı6 et- :ma.bat.uı okundu. Fuad sırm.en _. rwı. Bir~ dakika SOlll'A bu mev-

mekten h
_,,,. ..mnhtl>tl Urü" zi d-1.- icinde :kalıyor. Ve in-

' ~ "~~-J - e Y - alarak teŞk114tı esasiye kaD'alltmmı • 
mele istediği yo11arda tedirgin bir maddesinin tadili veyahut tetmrl fiJitlar işttiliyor. BUtihı bombe.-
etmekten menedilıni.~ olacaklar • hakkmda blr mebtılrun tet.ır talebin.- 1anam hedeflerirıe vannışb:r. Yer. 
dır Bisiklet mahalle ara.._c;ı te. de bulunabOıı:stılll için mecll.llD eçte de bombo.larm açbğz ~likler ve 

• ~1 d dumanlar ~-. nezzüh ve eg ence vasıtası e- bir Azutnm tıetmr talebinde bulunma- ~ J""' 

ğildir. Bisikletçi dillddnlan şe- ~ 1Azım geldiğtni aöyledL Dtter bul Diğer cephelerde de harp 
ihir kenarlarına ta.şmdıklan tak- hatipler de bu noktal nazara lftlrak ola.yor 
dirde çocuklar kırlarda daha te- ettilft. Brlhl, ıs (A.A.) - Alınan or-
miz havada kaza ihtimali daha EDcUmen relai Reoep Peker, bu c:L du19ın: baŞlcumandanlrğııa göre, 

-ı b.I k Kerç ya:rnnada:vnda muharebe Al-
az olan yerlerde eg ene ı ece - hetin encUmende tetkik olu:ndutwıu 

1 d
. man ve Romen lkrta.larma elverişli 

er ır. .eöy~dl. RetUc İnce ve Feridun Flkrt bir tarzda gelişmekte devam edi-
--------------------------- ayni mUtaıead& buhmdula.r. Neticede yor. 
sokak içindeki dUkk8.nlardan 

Sabun ve odun hakkında 
Ankarada yapılan tetkikler 

mtl7'.akerenln Jdtayetlne dair takrirler Rws cephellintn c:Uğcr kesimle· 
okundu. Kazaıtere k.l.tl gör11lerek rinde de ta.aırruz veya mlldafaa 
Fuad Sirme'llln tefa1r hakkındaki mu_ da bulunan ve cephe gerisinde de 
amelenin kanuni tekilde yapılmadığı Bolıev.ik çetelcırıl:ne k.ar§ı hareıket 
hakkmdakl takriri okundu. Recıeıp Pe. eden Alnımı ve müttefik kuvver,
ker bu takrir k&bul olunursa. bir 4a- Ierin faaliyeti muv.affak olmak
ha i§in lçlıM!m ~az bir vaziyet tadır. 

Ankara, ıs (VMıt muhablrin.. j 
den) - · Yurdun eabun ihtiyacını 
oı ~ lb=.r şeldl:de lka.rşıı.nak 
mM:9adMe lbir Um.ç gUndenbcri 
lllSbuDcıJfarla. T.iaı.ret Vekaleti mü
m.eaıd!Jm ~d:ı vuku bulan 
temaslar sona. emıi'}t.ir. Hazrrla
nan :nlP01" alii.ksl:r ma.'ltamlann ~ 
dildne 8.rJX>lı.m.naı.lt v~ bu mad~ 
herin.de her ha.n.:;i muhtemel bir 
ll7lmı.bıtım ö:ıüne cimdiden geçfl -
mi§· olacaktrr. Dü;'ez' ta2'0fta.n kö
mfl:r ~ odmı. taci1terlle de t:ema.s
mma ~ etme'ktedirler. Ge
Çlell q vruaıbuJ:ın odun ve ltömür 
a•Me•• önl~ tedbirler ai:n 
mam mftm.kereleıin ibilhasea ~ 
una. tevJı;ıiil etmdk.teclir. He.zırlana.
ca'k taraır:neme projesi Vekiller He 
yetine a.?T.e<lilerelk derhal tatbi
kine~. 

Vavelin seyahati 

12 milyon işçi 
Det.roit, 13 (A .A,) - Bir:eşik 

Amerika Mkerlilt işim reisi ge. 
neml Herscy, bu yıl sonundırn ön 
ce orduya ve nulli müdafaa iç;n 
çalı:,,,qan mUeesesclcre 12 milyon 
lı'.i.~inin vcrileceği?ll bildirmiştir. 

Merkezi Avrupadaki 
Amerikan devlet 

adamları gidiyor 

hamı olacatmı .Oy1edt. Bunun tır.ert· l:-enl ıtjlAhlar: kulla.nılıyor 
ne Fuad SlrmeınlD takriri reddolunL Loza.n, ıs (A.A.) _ Şark cep. 
rak müzakere neUceainde encibnen het1lnde yenidne bsşlayan hare • 
mazbatası aynen ~bul edildi. Ut hakknıda tef'Sir]erde bulunan 

Yüksek Sıhhat Şura11 
toplanıyor 

Tbmuna gn.zetcei Alman v~ kıta
t:ın ta.ra.fı.ndan Kerç ;.•armıadasın
da yapılan tae.rru2un bUyük bir e. 
hcmmiyeti olduğunu c>ünkü bu ta-

Ankara, ıs (A.A.) - Ytik.sek a.rrımın mihver ordulanna. kışın 
gıhhaıt 6Wul 1942 ma.ym toplaıır hazırlanan yeni sililh.lan tecıilbc 
t.mnı H. 5. ı942 perşembe gOnil etmek fır&tmI v~ yamıak
saa.t H.30 da lllhha.t ve içtim&! tadtr. Bu gazeteye göre, Alman ve 
muaTe11et 'ftl1dlett binanıda. :ya - Romen k\ınetlffi işga.1 ettikleri 

J.Jzbon, ıs (A.A.) - Amerikan parak gu.ndcıminde yaz:ı:lı adıt, ida.- ıstmtejlk ft:Ziıyet dolayB.le Aza.k 
devletlerinden bir kaçmm merkezi rl, ve fenn! meseleleri mOmkere dcıUzi &hilinde faaliyette bulu _ 
Avrupada. elçiliik ve lkon::;olosluk edecektir. ıum Sovret latalannm ya.nlannı 
memurl:ı.rmı, Alman ve İtalyan ciddt 
dipbn:a.tla.rlle değiştirmek maık.· dil". 9U'l"ete tehdit edebilecekler • 

:\,:a :=ar~C:~ ~ 1 Ne dememell ? 1 · Sovyet tebliği 
filede İtalya ve Yumıa.ist:andaJt •------------.ı.ıı MC181to.a, U (A..A.) - Sor.ret gece 
gelen diplıame.tıa:r vardır. Aileleri- ''Şu bdar uçak dilşilrillmilf ve- yarım tebllgt: 

\ ~ Blrmanyada 

;. Japonlar 
uzalc •arkta 

\ Müttefik 
tayyareler •10710 Çin komüniıti 

'j eair aldılar 
Japon kuvvetlerini · • • • 

Londra. ~~:Y0~Qtte& ha- l ıngıhzler 
va kuvveUeri cenup Pulflktıe Japon 1 çekı•ıı•y" or 
J&n artan blr bızl& hırpalamakta ve 
döğınekte devam etmektedir. Avwı· 

tralya reıımt mahfillerinin tahminine 
g&-e, dll§ın&n& gittikçe artan blr kuv 
vetıe §Jdd&tle darbeler indlrilecektlr. 

Müttefik tayyCIJ"elerin 
akınları şiddetlendi 

Stoldlolm, U (A.A) - lDcUis ta. 
tlbbe.rat dal.reldnlD büdlrd1ltne g6re 
Birmanyada Kandal&J'm fimalbıde 

harekeUerdıa buluD&ıt lDgn!z ıataıarı 
geri çekWyoriar. 

Kak Arttır umum! karargAlıı, sa
lı gtlnU, iki Japon deniz t&§ıtınm Mer. 
can denlzl muharebesinin bqladığı 
yerde, Salamon adalarında Keaııa açık 
larmd& yapılan hlr taarruz eımumda 
batırıldığml bildlrm!nUr. Bu lkt gem\. 
nln son denl.z muharebe.sinden evvel Japonlarm &ldddan lı:Oiiillldııı& eıdrler 
bu adalarda. topıarunış bulunan Japon 
kuvvetlerine götUrmek Uzere malze • 
me yüklemiş bulunduktan muhtemel
dir. 

MUtteflk deniz bomba uc;aklart, 
Loulsiade takım adalarından Deboyne 
adasındaki Japon dı?niz uçaktan U.sstL 
ne taarruz etmlı,:ılerdlr. Blllndlğine 
göre, Japonlar bu adalarm hiçbirini 
henUz işgal etmeml§ler, fakat bura • 
ınra ma\:ı.:eme bırakmamışlardır. 

Bu taarruzlar. bilhassa, bu malr.e • 
me ile birlikte dllşman :2enlz uçakla. 
rmı ve p'!trol gemilerınl tahrtp için 
yopılmıştır. 

On günlUk bir durma devresinden 
30nra Japonlar, yeni Ginede Port • 
:\foresbi ve Horn adasına tekrar taar. 
ruza başlamışlardır. Her iki taarruz 
da buralardaki bava a\anlarma kar. 
şıdır. Port Yok.bit.le az hasar olmuşsa 
da Horn adasında hiçbir zarar ve ka. 

ytp yoktur. 
Avmıtralya hava nazın Draketord, 

Avustralya hava ltuvvetlerlnln Avru.. 
pa ve ortaşarktan gelen yeni notlar 
ve çok hızlı yeni av uçaklarite ehem· 
miyetll surettto takviye edlldlğlnJ bil. 
dirmişUr. 

Çörçii'in 
bir hitabesi 
ingilterenin 
1,5 milyon 
muhafızı var 
IADdra, ıa (A,A.) - DUn akfam, 

muhafız kıtalarmm Veatmınster sara. 
yına tahsis edilen mütrezealni teftiş 

eden Çörçil km& bir hitabede buluna. 
rak eöyle deml.ft1r: 
Şlmdi talim görmU, bir buçuk mD. 

yonda.n fazla muhafızımız var. Eğer 

194.0 da, memleketin muhtellt nokta • 
larmda, havadan çok aayıda dU~an 
lneeydl, çoıtu ba.'lit karapinelerle tec
bl% edilmiş kUçUk gruplarla ltarytlap 
c:aktı. Şimdi gellrıse her taratt& ken.. 
diılne hUcum edecek a.ztmli tnsanıar 
bulacaktır. Şlmdi bu adanm latUAsı 

tcşebbllsU, 1ngillz hava kuvveUeri De 
karfıla.§maktan doğacak zorluklar 
bir tarata btralulırsa bile, bir arı ko· 
vanma l.nmek gibi olacaktır. 

Rus çetelerine 
karşı 

Macar, Slovak, l•panyol 
kıtaları kullanılıyor 

Lonclra, 13 (A.A.) - Almnnya, Rua 
ı,:ete gruplanna karşı mUcadeie tc;in 
Macar, Slovak ve lapanyol Jutaıann.ı 

kullanıyor. Bu barekAt o kadar genLş 
ölçllde yapıımaktadı:r ki, •'bat gerisi 
taarnızu" adım ta§tD1&ktada. 

Japon imparatorunun 
gÖrü§meleri 

Tonyo, ıs (A.A.) - lmpa.ra.. 
tor bugün Şimadayı kabul etmiş
tir. Na.zmm raporlamu vermesi 
bir buçuk 988.t !IUrmtlştilr. lm.pa
raıtm bl.lnd&n eonra ha.riciYe nazı
n Togo'yu kabule~. 

Tokyo. U (4.A) - Tlentmbı'dell 
Domet aj&nam& bU.d1r1ldlltDe g6re Bo 
fi eyaletinbl prkmda " merluıslDde 
komUnı.stlere k.arp f~tte bulun.an 
Japon kuTVeUerl nJaD &ymda 10710 
esir a.JmJfl.ardJr. DOfmaD •hada 2 
bin ölU bırakm.qt:ır. Alman ganimet.. 
ler ıuntardır: 1U7 tnfek, 8971K obOlı, 

l 19 ruverver, 7Cl2 mermi, lG otoma
Uk tufek, 8 atu' mitral~ -' siper 
havan topu, 3 cebel topu, moduı geç
mi§ 200 top, 11980 el bombuı, 392 
ıUng11ve322 ma,._ 
Cephelerde daram 

( Ba:jtara/1 1 tnci aayfa.da) 

bir maIQ.ınat meftUC del'fldlr. Belki 
uzun menzilli ııı.Deaalr topl.ar, belki 
§lmdiye kadar tecrlJbe edllmemlf fld· 
dette tayyare bombaJan.. Yaln.ız tay. 
yareleriJı hUcum koll&nm himayede 
bUyUk tesirleri olduğu. BerllDdmı ve
rilen ve t&yyare hücumunu taarlr e
den bir aj&D8 lıaberindell 6ğreniyoruz. 
Bu aUtunlarda. •JDl nokta,.. tem.as 
etmlı ve tayyarenin llkbe.har t:aarru. 
ı.:uı:ıda oyııay&e&tı rolDD ehemmlyetiD • 
anlatmaya çaıwoınııtık. 

.Bununla beraber, Kerg harbi, Al· 
man tebllglnde bilclirildlgi aıek:Ude ao. 
na erml§ rnldlr? Bıma kat1 bir ce
vap vermek mü.m.kUn olmakla bera . 
ber, Alman tebllğiııJD birkaç gün eon
ra akai sabit olacak bir haber ver• 
miyeceğini dtl§Unmek.harek!.t bak.km 
da harbin ba§langıcmdanberi Yerilen 
tebllglert göz ôDUDde tutarak- yerin
de olmaz mUtaleuı ileri .ık'Uleblllr. 
O halde Kerç mUda.t.aa hattını yarıl_ 
mif farzetme.k icap edecekUr, ki 
bu, A.lm&ıı. orcıu..u lçlıı bir aaı.r sa_ 
yılablleceği gibi.. Alman uıllletiııin ve 
mihverin mAtıeviyatı tıııerinde de mu. 
him tesir yapabilecek bir haber ola· 
caktır. Amerlkad&n vertıe:n bir ha • 
bere göre, Romen kuneUer1nin mlh. 
ver uğrundaki başa.rılan ba harpte 
bcW olacaktır w yardım mtlemlr oL 
duğu takdirde Amerika, Rom.enlere 
harp 114.n edecektir. Bu slyut habere 
daha çok &.ıılr.ert bir kıymet vermek de 
doğru olabilir. Filhakika gerek Romen 
ler ve gerek Macarlar, Alman ordu
lariyle yaptıkları 1f birlıginbı netice· 
sini, bu harpte göstereceklerdlr. 

Şimdi Kerç muvattaldyetlnln ıona 
ermeııi takdirinde durumun ııaaıı ın· 

klşa! edeceğlnl m n t a ı e a e
delim, DUnkU yazmuzd& da 1.faret et. 
tiği.mlğ glbl bu bölgedekı harb, doğ_ 

rudan doğruya Kafkuya tl.zerille ya
pılacak harckltm be.§langıcı aayılabl· 

Ur. Kerç, ilk merhaledir. Bundan ııon.. 
ra, hiç şUphealz daha çetin ve daha 
çok rl:ık l.atiyecek harpler ba§l&ya . 
caktır. 

Bir yazımızda, Ka.fk&aya lsUlAam. 
da, Almanların bUyUk han teşkilleri 
ile pa.rafUt.çU indirmeğe de te§ebbUıı 

etmeleri mUm.klln olduğunu kaydet • 
mı,uk. Blr aakerl yazar, bu takdirde 
Ru.slarm alacaklan tedbirleri belirte· 
rek Almanların mn&ttak olamaya • 
caklarmı ileri 811J'0,1or, 

Bu da bir mtıtaıea o1ma.tl.a beraber 
Almanl&rm, bGyle bir t.,ebbü.llln kar
şıl•ıacatı aorluklan da elbette eVYeL 
den dll§nnerek bu mO§Jdlleri Oııllye. 

oek tedbirler alm.r§ oonal&n icap ede· 
cekUr, 

Yetti Delbi, 1S (A.A.) - ~e
ral Va.velle ~ ordusu komutsı.
m ffmal. cqu hu.dudun.'\ yaptıkla
rı tef'tiıJ eeya.ha.t'eıdeın dönmilşler
dtr. 

le birlikte 20 §imal Amerikalı, 18 ya haae.ra uğre.tılnıııttır ... ., Kerç y&rım&daamda şiddetli çarp~. 
Venevüclla.lı, 12 PCTlllU, 7 Kolom- Ajaııs telgım.f haberlerinin ter- maıar olmuttz. Cephenin diğer kealm. 
biyalr, 5 Urugua.ylı bulunmakta.- cümelerindc stk sık göıillen ifade- !erinde önemli hJçblr §ey yoktur. '1flDl8r h8kk1Dd8 
dır. terden btri de bu!.. En'etdeııı bUdlrlldltf gibi. Almanlar (Ba,ştarafı 1 inci sayf adil) 

Her halde Kerçde olduğu gibl bun
dan aonrakl harplerde de tayyarelere 
çok mühim yer verilecektir. 

Kerç hücumu, §Öyle bir mülAbaza... 
ya da yer verebilir: Almanlar, diğer 
cephelerde geni§ mlkyuta blr hücu. 
ma geçmeden eVftlt. bu cepheden Kaf 
kasyanm. mukadderatım tayin etmek 
lstlyeceklerdlr. Kafkuya bir ukerl 
zafer olacağı gibi Rualarm Uk taar
ruzda bıraktıktan yerlerde yaptıkları 
gibi herşeyi t&hrlp etaeler bılle • Al
manya mühim ihtiyaç maddelerini te. 
mln edebilecektir. 

~AZA#~.#1.-'LlflL f'Ef(~;;;;J 
• Rceo diyor: •'Azlık bir kunm halk 

tdı!uJıtan, bUyülc btr ekseriyet açlık 
ten telef olmak adalet rnldir?,. demek 
kı laldrierden olan Roso'ya •(Kontra. 
So9yal)l yazmağı ilham eden fııkrü 

zarurettir. Roso bu kitabiyle müste. 
bldlerl:n §lddetle aleybtan olduğunu da 
!abat etmiştir. 

• lnmm. zlbnl ter,ıeYVt)fler neticesi 
g&11)en !ıaJ'af1er w ~ebhllmlerdlr,. 

ba cQm&eyi. .-Syleyen, peygamberlik id· 
diaaıııda bulunan delilleri dUşUncrek 

eOyiemlfUr; yoksa o cümle yerille h.ç 
W- .. dııDl.,-l '.lıpıJıanma• 1.lDm 
p:ıeftııl: D&hl olanlnr s8ylediklcrl s6L 
tere 1M11mata mecbur ederler.· 

Bu kafile 97 ki§ilikti.r. Üçüncil Bu ifad:min sakatlığından bir 38 değil, ~O uçak k&ybetmiı,:ılerdir. 
ve dö:rdUncü tren, Lb:bona Mat 14 kere daha. balısetmi!'ltik: 11 m&yısta 42 Alman uçağı dllşil. 
dP Ve 16,50 de g~. mu kadar uçak dÜşürühnüg ve- rUlm~tnr. Biz 16 uç&k kaybetUlr . 
Diğer taraftan mihver devletle· yn haııara uğratılm~t.Ir) demek, * * * 

r.i mploıınatlarmt taşıyan Drotting o ksdar uçrudan hir ikısmı dilşil· Lonclra IS (A.A.) - B.B.CI: 
holm adlı 1sveç yolcu gemisinin rülmU.~. bir kmrnı ha...cıtara uğratıl- Bu sabahki So-ryet tebliğine göre 
bu hafa eonunda buraya gelmesi mış dcmtek değildir. o kadar uçak Ken;te §lddetıt muharebeler devam e· 
beklenmektedir. di.işUrllldil mU, hasara mı uğre.dl, diyor. Moskova radyosunda konuşan 

belli değil demC'klir; o kadar u- bir Amerikalı muhabire göre çarpı§. 
çr.k dii~emi.<;sc hasara uğramıştır malara bilyUk kuvvctrer 1.ft1rak et • 
demektir. mektedlr. Cenuptaki Sovyet kuvvet_ Alman polis şefi Pariıte 

Parls, 13 (A.A.) - Patis rad
yo.su, Aman polis sefi Heydriclı'in 
Pa.rlse gelerek, polis meseleleri.le 
meşgul olan Fra.nsı:z r;ıahslyetleri 

tarafından kabul edildiğini bildir
nü tir. 

Bıı Z.'ltlar anı.<"ınd:ı polis umumi 
knrihi Buzjer ve y:ıhu:li mesrivlı:· 
rl umumt komiseri H'.i..~ire de var· 
dır. 

H<tlbuki bu suretle tercüme edi. lerinl general Kozlof ldare etmekte • 
lC'ıı ctirr.telcr:ıtı :ısır bu kadar u- dir. Netice birkaç gUnde belll olacak. 
ç:ık içlntle hem lıas:ı.ra uğnyan, tır, demliyor. 'En §lddeUi muharebeler 
hı:ını de dü.cıen olduğunu söylemek KerÇtekJ hattm flmalbıde oluyor. Al
: ddi:ı.-undadır. manlar hncumıan neticesinde ağır ka. 

(Bir krsını dü'1ürii.1müş, bir kJıJ- yıplar vermlııer, şimalde biraz ilerle· 
mı hnsa.ra uğr.ı.ML~ u~ saymt şu mlşlerdlr. Bu muharebelere 2000 Al • 
l:adardır.) demeli, (rn kadar uçak nıan pike tayyaresi de iştirak etmiş. 
di•.,ürülmüş vcyn hasrıra uğrabl- tir. Almanlar 1lk defa olarak h&van 
m:ştır) dememeli. topu kullanmı§lardır. 

nk Olarak §imdiye kadar yapılan 

teftiş neticeleri hakkında verilen ra. 
porlar okunmU§ ve bu tettişlerd& fı • 
rmıann aldıklan cezalar gözden geçL 
rilmiş, mikdarlan teabit edllm1ştır. 
Bazı fırml&rm nokaan ekmek çıkar 

dıklan, b&.zılannm hamur ekmek çı.. 
karmak aureUyle un tasarruf ettlkle. 
ri ve tasarrut etmiş oldukları unlarla 
yeniden ekmek yaparak halk& yUk • 
:oıek fiyatla kartaız olarak aattıklan !============== 
görU!mUştUr. 

Bu auU.atımall önlemek Uzere mnıı 
korunma v& belediye kanunu hUkUm· 
lerme göre §.iddet.11 cezalar verilecek. 
tlr. Uç defa ceza atan fırıncının dUk. 
kMı bir daba açılmamak Uzere kapa. 
tılacakt.Jr. Bu kararın tatbik !)Cklllerı 
hakkında hazırlanan hUkUmler bir iki 
ı;!ne kadar meriyet mevkllne gire. 
cektlr. · 

~illi' den aeçmeler: 
Her kimin -.Ar l9e zatınıl:.ı ocrlret 

külrU, 
lstıtrıhfll, .. i ııtnm ile müıı••lman 

olmaz. 
lr.JhSSefl tUhJe Uilim-1 e<ta.yl 

kelimat. 
:-Outku insan olur aıumi özti lııaao 

olmaz! 
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(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
lUtabm muharriri ceza ve tev. 

lıif {'\feri umum müdürü Ba.ha lh· 
11; 'dır. 

l itnp 1938 yılında muharrir! n 
lt il ıı, Fran§., Belçlkada ve A 1· 
;::nX"a.da ya.ptığı seyahatin intiln .. 

1 
ını taşımaktadır. Kitapta gewl-

1 ?ört memleketin adliye D.e· 
te~kilatı, miiddeiamumillk 

l ki atı müddeluınumilerln varife 
~~ lilıİyetleri, mahkemeler te~-
1.ıı· t ınr, hfıklmlerin VBZife ve aa
ahh etleri, cezanın hıfa.zı tarmm 
~· t<'ren birer nümune meVZ11 ola
l'ak almmış ''e üzerındf' işlEm
tııi-.rır. 
\' mpıuım adU bilnyesini bir fo. 

lu f objektifi gibi tesbit eden 
it < er bilhassa. bizim gibi rulmıı-

1! n alıbma kadn.r her saha.suıda 
. uk ıstfha.lcler kaydetlen bir 

t lıiyet ic;ln çok ebemmiyetJI, ve 
~ ( faydalıdır. Muharrir eserlıııln 
~ lt."matik bir ~kilde oiu~ 

lııute, azıane bahsediyor. Bence ba 
~Vazua. hiç lüzum yoktur. Çtiııldi 

Vilayet umum meclisi dün sa. 
at 15 de ikinci reis vekili Farui\: 
Derelinin başkanlığı altında to:c> 
!anarak rumamedeki maddeleri 
müzakere etmiştir. 

Umumi meclisin yeni intihap 
devresi için rey toplama I!t'ÜdOO.. 
tinin 10 gün olarak tesbit edil
mesi hakkındaki teklif ka.bu! e
dilmiştir. Bilihire, Karaağaç 
müessesesinin, Konservatuvarın, 
Şehir Tiyatrosunun, Darülaceze
nin, 1940 yılı kat'i hesap rapor
ları hakkında verilen enc:ümen 
mazbataları okunmuş. eksorivet-
le tasvip edilmiştir. · 

Fen müşa.vir1erinin vazife ve sa 

l!hiyetlerini gösteren tahmatna.
menin yapılmasına lüzum olma
dığı hakkındaki teklifin kaıbu
lünden sonra kalorifer talimat • 
namesinin değiştirilen 13 üncü 
maddesi okunm~ş ve talimatna
menin heyeti umumiye.si kabul 
olunmuştur. 

Buna göre, yapılacak t~sat 
ile 20 dcreecye kadar sıcaklık 
verecektir. Şehjrde en soğuk gün
ler sıfırın altmqa 5 derece ola. 
rak tesbit olunmuştur. 

Meclis bugün ve yarın da top
lanarak çalışma devresini tamaI!l. 
lıya.ca.ktır. 

Bölge iaşe müdür
lüğü kadrosu 
genişliyor 

hn Ankan Avrupa. adli bünyesi 
~ ı ısında hayrn.n]ık veyahut ten• 
it ibi sUl)jeldif hislere kaprlmı
~ra ı: bize adliye clhazmın bir 
llıır smı işlerken olduğu gibi gti!J • 

l'nıişth'. 
• ·h:rupa medeniyetinin ruhuna 
Ilı ibal< etmek l'ltedlğlml7. bir n
lıı llda, bu medeniyetin fikre, 11-
~e, ~osya.1 telakkilere dair olan 
Dtensiplerinl, nazari esaslarını na
'I hol bol meml~etiml7.e naklet. 
Ilı k mecbartyetlnde i~k, onun l slarls alô.kalı şeklllerlnl de tet. 

Polise silih çekmeğe 
cesaret eden sabıkalı 
Eski bir komiseri yaralamak isterken po
lisler tabanca ile yarahyarak yakaladılar 

.Bölge İaşe Müdürlüğü, bu ayın 
18 inden itibaren Dördünciı Va. 
kıf hanının ikinci lkatma taşın
mış olacaktır. Müdürlük, bu ta· 
rilıten itibaren burada calışacak· 
tn-. Yeni binada Vali ve beledi
ye reisi doktor LO.tfi Kırdara da 
bir daire ayrılacaktır. 

Valimiz, her gün öğleden son
ra bir iki saatini burada geçire. 
rek i~ işleri ile bizzat meşgul 
olacaktır. 

Diğer taraftan laşe Mildürlü
ğüne müsaıbaka imtihanı ile 40 
kadar memur alınacaktır. 1:mti
han önümüzdeki pazar günüdür. 

H8mlet 
davası 

ık r.tmeğe, tanımaya. mecburu. 
t asen yUz sencdenberi hukuki 

kil"rlmizı Rönesııos t.efekkl· 
t rııın devamı olan görüş tarzlan· 
: intibak ettlrmeğe ~lrştyol'UZ. 

Ui.!.ün esas teşkilat hukukumuz, 
llı«teni hukuk tellkklml7., ceza 

l.."tıkumuz rubu ttlbarile muasır, 
~ rt hayat ~rtlan yaşayan mil-

ll'rinkinin aynıdır. Bunlara hi
~llı olan pttnslpler bir medcnJye
lıı robunu tanzim eden bldeler

ıı baska bir şey değilcUr. 
binaenaleyh bu ruh beraber);. 

11fn bazı hososlyetlerl uıll orta
\fl haldmnıyacıığmı kabul etmek
~ bt."rııber miişterclı bir teknlk 

\•Jyesinl de yarataeağmda ıttp
he Yoldur. Bilhassa adliye gibi ra-
ll formaliteye pek çok bağlı olan 
llesseselerde teknik telikkl ede
rniz ~ckillerln ~ok ehemmiyeti 

ardır Baba AnkJı.n lıo mllesse~ 
~leri ·bir fotoğraf gibi adliye ede. 
1~ntma naldetmiş olmakla gel'

•-ekten bir hizmet ifa. etmlşür. 
l\.dti büroların işleme ta.rzla.n 

1 
(erinde fazla ısrarla duran mu-

1l\l'rir bizim l~in ~kilce aksayan 
tal'aflanmw ı<ılah edecek bir sürü 
'l't\ek gfürt.cmıiş bohmuyor. Adli 

haz btitün sosval işler hayatla 
~kah moılern ~\iesese halini al-
• ktan sonra. ldeta bir makinenin 
tıı'llhtclif tiplrırl halinde taazmv 
!f'lerlcr. 
ltıma. Ankanm ldta.bmda İtalya.. 
, Frf".nsada, Almanya.da. Belçl

:tda. adliye müessesesinde ~k-

Muhtelif hırsızlıklardan be ku
maş kaça.kçıhğmdan do1ayı za.bı· 
taca aranmakta olan Sadettin a
dındaki sabıkalı, iki defa. ,olis. 
lere ateş ederek kaçmağa muvaf. 
fak olduktan sonra nihayt)t ev~ 
velki gece yine polislerle bil" 
silah düellosu ve boğuşma. so
nunda yaralı olarak ele geçirile
bilmiştir. 

Sadettin evvelki gece saat 24 
8Il'alarmda sarhoş bir halde Şeh
remininde, Saray meydanmda.n 
geçerken. Tallt adında eski bir 
komisere rastlamış, kendisine 
kızgın olduğundan bıçağını ~e
rek ü.2'erine attlmrştır. Bu vazi. 

Gıda maddeleri 
bugün dağıttlacak 

Bölge ;iaşe müdürlüğü ta.ra.fın. 
dan halka yapılacak gm. ,madde
kri tevzia.tme. bugün başlanacaık
ttr. Bilindiği gibi bıı eefer halka. 
pirinçle turyağl d.ağ:rt:T1acalr. Bak 
kallar, bugUn pirinci toprak ma.h· 
sulle'ri- ofisiındm, t;uryağmı da 
başka bir müeseesıeden aJmağa baş 
lıyaca.kbı.rdlr. Baık:kalla.r, yetişti. 
rebildı1cleri taJtdirdA! bugün, ol
maz98 yarın halb tcıvzia.t yapa.. 
caıklardır. Evvelce de yazdığmuz 
gibi bu tev:aia.tta, eOrmek kartla.rr
nm u.et l!Ol ta:rafmdeki (mayıs) 
kelim• keet.lmıek l!IUıt'eıtile her ek
mek k:artı:na ya:nm kilo pirinç, 
100 gram turyağı verilıeeektir. Fi
yatlar, a.yrroa ilA.n edilecektir. ~~I eden tipler bariz bir surette 

'l~ ı;a.rpıyor. Mohanir iideta, ad-
l3, makine tiplerinin bize bir ka· - M.ad&m Me~r ile görillşme'k 
tl\loğoııu yapıyor. na. istihaleler istiyorum. 

firen bir cemiyette münevverin - İş için mi, yoksa husımi ola.. 
\al>aca.ğı hhmetlerden biridir. .rak JDI! 
l{esı.e her Avrupaya. giden münev- - HUSUl!ll olar.ık. 

11!1' bize kendi mesle.ği içine An- - Şu ha.ide kendisini Uitfen 
•aıı,·ari bir "not,, la dönse. Ber1rley otelinde ziya.ret edin.iz •• 
Arıkanm kitabından bahseder· O gUn saat beş bu~uğa doğru 

~en, eserin sonuna Hi\ve edllea Beridey oteli kapJCJSma: 
~ sahifelik blbUyoğrafyayı zlk. - Madam Meye~ sica edece· 

tetın~de.n sörö kesmek iı.temlyo· ğim. 
tttırı. Bizde ~k defa kifabm sonn. Dcdtği zaman kanmm donduğu
"a ilave edilen bihliyoğn.fya mti- nu hissetmişti.. Ka.pJCt kendWne: 
ıı'"nn kendi egoizmini kenıll ken- - Madam MeyeT dıdreshıde-
lne kamçılaması mana...omıı ifade dir. 

~\()~. On(la bir nevi böbftrlenme Cevaıbmı W'llJrlş ve daire mmıa-
~ avac;, urdır. Ha lbu'ki Baha. An. raS'lll'lı söylenüşt.1.. 
an kitabmm sonuna lliştlnllği Bir saniye sonra Kadar kilçUk 
bUyografyanm gört'Ceği hakJki hlr odada dadı veya oda hizmet· 
~eti bir ~ !latırla ı~atet edi· çisi kılıklı bir k.3.dmla Jm.rşT kar-
f'll' fPy& idi: . 

1 
&ltıharrlr Jdtabmdaki bu notu ile - Madam Meyer'i mi IBtiJW· 
~rcdilen kibplarm etild yapmak aunuz? Klın olduğurımu eöyleye
tıv nlel'C rehber olabileceğini Um efendim?. 

11 bJcr. Hazır ve kulakt.an tlo1- - Antuvıuı Kadar del'lliıütı .• 
ttı" nıa1fimatln rnüne\'Vc:>r yetf~t11'· LOtfen keıı.dlsine Macar oklufmnu 
. !!nln zararlı bir şey o1doluna ve kendisile iki dakJka görillmek 
l\nrnış olma.om ifadesi oldu~ istediğlm.i eöyley.iıms .• 

rıı"' kitaba aynca samimi bir kıy- İkl daldlcı. sonra dairenin eame-
~t daha llive ediyor. kAnlı kaplSI açıldı ve genç görü.-

SADRI ERTEM nilşın. siyah matem elbiseleri giy-

~::::==========! miş bir kadm kendialne hitap ede
rek: 

Şehrin yol İnşaatı 
neıediye reis muavini Uıtfi 
. soy ve yollar müdürü Galip 
n Florya. Bakırköy, Yeı=ilköy 

ilerindeki yol inşaatını gözz:n geçirmişlerdir. Yaz mevei • 
n gelmesi dola:vısi1e bu yel

e l'1n inşaatı sür'atle ilana! edi
oektir., 

- Demek Macanmm ve benim
le ~ek istiyorsunuz öyle oıi? 

Dedi.. 
Kadar'nı uzmı boyu, iyi dikı'1mtş 

gri Jtostllm.11, nü fslaı.rpinleri, fae
lasile san ve muntazam taranm.1§ 

saçlan, temiz ytlzil, set, sa.mimi 
balnş]an bıı dekor arkasmda gizli 
bulunen dl.lenclyi gflııJelce sa.kJa.ya.. 
biliyordu .• Filıa1d!ka o anda Ka-

yet karşısında Tal~t bir taraftan 
kendisini müdafaa ederken bir 
taraftan da imdat çağırmış, rıi. 
hayet gürültüyü işiten polıs me
murlan yetişerek Sadettin1 yaka
lamak istemişlerdir. Fakat Sa
dettin bu sefer de b\ınlar:.ı hi.l
cum etmiş, memurlar sılfıh kul
lanmak mecburiyetinde kalmış . 
lar ve Sadettini ayağından yara
lamışlardır, Sabıkalı dii§erken 
bıçağı da göğsüne saplaıumş, bay 
gm bir halde hastahaneye kal
dmlrmştır. 

Hadiseye müddeiumUll"J nma
vi:ılerinden Orhan Köni el koya· 
rak ta.hkikata başlanmıştır. 

• 

Posta 
pullarına 

zam 
POl!lta. pulla.rms. bııgtlnden Jıti.. 

be.ren ta.tf:ıdk edilmek üzere zam
lar yapılımştzr. Buna göre gerek 
şimdiye ka.daır 4 kuruş olan şehir 

dahı1i ve gerek 7 kuruş olen taşra 
mektup pulları, bugünden itiba.
ren 8,5 kuııış olacaktır. 

Gazeteler ve ecnebi memle"k.et
lerine göndcr.illecelk. mUrsillt bu 
zamdan har.iç tutulmuştur. A'y'n· 
ca 29 ms.ymta tatbik edlimek üze
re paket pulla.mı.a da zamlar ya... 
pı.lınlştıt. 

Karan temyiz mahkemesince 
na.kzedilıniş olan, Hamlet dava
larına dün de Birinci Asliye ceza 
mahkemesinde devam olunmuş, 
ve Talat . Peyami Safa davası
nın kararları da bozulduğundan 
mahkeme her ikisinin tevhidine 
karar vererek muhakemeyi baş
ka lbir gıüne bırakmıştır. 

AKTÖR KÖPEGtN DAVASI 
Şehir Tiyatrosunda oynanan 

"Para.,, piyesindeki köpeğin, ec
:r.acı Salih Necı:ıtiye ait olduğu 
ve Sali:h: ecatlnin miılıRemeye 
mıilracaat ederek Necip Fa.zr1 ile 
tiyatro müdürü ?.eki Coşkun 
aleyhine bir dava açtığı, köpeğin 
de mahkeme tarafından bir yedi 
aaıe teslim olunduğu malUmdur. 

Salih Necatinin Asliye Sekizin
ci ceza mahkemesinde açtığı bu 
davaya dün de devam olunmuş, 
mahkeme, iköpeğin eczacıya ait 
olup olmadığına dair şahitler 
dinlemeğe !karar vermiştir. 

Albn fiyatı 
Dün bir altmm fiyatı 35 lira idi. 

DOGUM 
Mııha.rrir 8.l"kadaşları:m.rzdan Bii 

lent Turanlınm dün 111k kız evlBdı 
ciünyaya ge!ımiştir. "Hulya" adt 
verilen ~v:nıya uzun ömürler di
ler, ana. ve ba:basnu tebııik ederiz. 

Yazan: Fransuva Körmentli 
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Çeviren: Maaller Acar 

d&T dilenci değı1, dıilendden çok tisi altmda tutmağa muvaffak ol. 
başka bir şeydi. Siııö.rlerinin bir· muştu .. 
deobire geri.Jm.e&, muıhayyilcsinin Fevka;lıJ.de surette döşenmiş iki 
birden kendisine çok geniş şeyler o-lslı il:st.U.m.e geçmişleı-, sonnı Ma 
vaadetmesi, nihayet kati surette dam Meyer'in ça.l1Şma odasına. var. 
muvaffak olmak için her §eye kar- mışlardı. Madam Meyer yazı ma.. 
şı koymak her işi yapmak ka.ra:İ;,. llBSBlm baŞ111a geçmiş ve Kadar'a 
le ıimdi mükemmel bir rUyanm da karşısr:nıda bir koltuk göster
i}Siri, kamnılma.k ilııeTe olan bir miştl 
muharebenin kumandaru idi ve Kada.r bir yandan da genç ka.. 
kap ederse Mr cinayetin de fafü dım gözden geçiriyordu .. Genç ka. 
ola:bilirdi. dmm boyu ancaık kendi omuzuna 

Kendi.sini. ha.fiıf, munis bir 8e6- gelecek kadardı. Fakat gayetle 
le takdim etmiş, kadtnm kUçUk genç, ~ görU:nüyol"du. YUdin.Un 
yumuşak eJW. kuvvetli avucu jçine enerjik hat.Jeın gözlerin.in tatlı 
~ ağır ağır dudaklarma gö· m.anasmda kayboleyordu. Saçları 
tilrmU., aonm. kısmen rica dolu kBt. ve Bi.m&iyaıhtı, alnmm il7.erin
bir sesle kendisile görüşmek. iste- de muntazam işlenııdş ikihkiiller 
diğ:ini bildirmişti. Komışut«cen vardı., Gözleri de sg,çlan kadar 
diklı:at ediyor, kend!i. aesi, kendi e:iyahh .. Siga.ra. ~tığı sırada Ka
lıarEketleri bile kendÜJini ba.yrete · dar gen9 ıka.dmm ellerini de göz. 
dllşürüyor, o zaman: "Aca.ha ko- den geçirdi. ınrs.z da.r uzun par
mediyi güzel oyna:y3hi liyor mu- maklı, pembeye boyalı tırnaklı 
yum, yokao. hiç farkma varmadan gilzel elleri vardı. '"Ben her cep
gUJUnç mü oluyonmı .. ,. diye kendi hedeaı. ona kaJıüm, diye dUşUndü. 
kcındine soruyordu •• Lisanı gayet- San .saçlarmı, mavi gazlerim va.r .. 
le dllzgUn, tellffuzu temiz, k.UıSUr- Fakat muha.kkı:ı.k ki bu kadın da 
suz sl.lzleri basit faıkn.t evvelden fevkalAde bir k::ıdnı .• ,, Bu sessiz 
dUşllnülmUş güzel sözlerd.1. mülihaza ve bu gayriihtiya.rl tet-

Hiç bi:r şey ik:a.ybatmemiş, pll· kik Madam Meyt"r'in kendisine ıti
nmdan hiç bir ~ey unutma.mrş, ih- gara uzatmasi.le sona erdi: 
mal etmemi, rolünü mUkemmel - Demek ki a.slen Macaranuz. 
o~ ve daha ilk cümlelerile - Evet Madam.. lst.eneniz bi-
genç lwbJıI a.na lisa.nınm Se1Dpa- raz kozmopolit old:uğımu da ~e-

ci\rnleslnl lı:a.rcamıştı. 

Dünya.om .kaynak ve tufanlı 
manzarası ~inde Türk milletinin 
hudutlarma. düşman yaldaştırma. 

yı~ı, gerçekten ~k önemli bir o· 
!aydır, 

TUrk yurdu, çarpışan kuvvetle. 
rln orta.smda ,.c her ikisinin yol· 
lan üstllnde bir iil'kedir. Yolların 
kısıuıı hn.rada.n geçer. Fakat h~ 
kimse, bizden böyle lıir istekte bu· 
lunmaclı. Haysiyeti ve ~refi ağ. 
runıla ölümü göze alanlar, bu tür
lü tekliflerle lm~daşrnazlar. Bizi 
tanıdılar. Kara.rmuzm keskinliğini 
gördüler. Sa.mhniliğimize- inandı • 
lar ,·e fopmkla.mnıza ne sağdan, 
ne soldan gfnncğc kalkışan şöyle 
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Dcğlşerı düny:ı. i<:jndc, bu llalmlS

hı ve ı;cref <1olu yolun başrnda
yız. Kıyametin lmptnğu gün, ne 
clenıissck, ~ine o sözde sa~ •• 
gün noı«le bu?onuyorsa.k, 1Jıam& 
aJcıboralan1nn sonr.ı. da )ine ora
dayız. 

Btrl dO!lt ta.m;pnlar aldN• 
lar. Btittln milletlerin geçiıdiji 
n&m'llS imühamora, biz tam ...... 
ra aldık, Değerimiz, mihenge .,.... 
ruldu. Som tıl.'NbE"r olduğumuz -.. 
laş'lktı. Bu kara. ve ağır geeeledııt 
elbette güneşli sabablsn da gele. 
t'Ck. O zaman bütün merkezler cJe, 
l.onilra giN bizi öv~ir. 

HAKKI SUHA GEZGl1l 

[~~] 
Can kurtaran simidi 

RKADAŞLA ıtn.uzo.A.'l b:A· rı, Çocuk Hafta.ar geçtiğı 
halde, h.8.lA çocuktan ba.hscden 
neşrl._vatla ilgili bir yazı yazmış ... 
Biz bu yamı.nı ifa.de ettiği lki 
manadan iki$.n~ de sev.indik. De
mek oluyor ki memleketiınh.de 
çocuk ali.1vıat, ~bir hafta.ya 
milnhası:r değıll<Wr. Ve çocuklara 
karşı aIA..'!tayr a.ııtmnalt için Mç 
olmazsa yazı )Sı:nıa.ktan, söz söy. 
!emekten geri k:alınuyoruz. 

Ya.lmz, arlta~'w.IlIZln kastet
tiği man:ı.1arm esas ceV'herini de 
anlamaktn g~Iiın.. O dJ. 
yor ki, bu mevzuda söylen-en 
konferansla?" ya.va.n, ya.zrlan ma
kaleler tatstt ve pratik faydadan 
mahrum şeyler... Arilada.~ımız 1 
ha.klıdır. Çooulk mevzuu Uzeıı:indc 
herhangi bir içtimat meselemiz· l 

. de olduğu g.:.bi, ~r ve edebiya.t 

1 
yapmak zamanı geçmiştir. Edebi. 
yatın, da.risk suyuna düşmU~ olan 
muharrir için can kurtaran ·sıimi
ti olduğunu biliriz. Muharrirlik 
veya konferansçılık hayııiyetini 
ku.rtar.ması için, hs.ydi buna da 
milsaa.de edelim. Faka.t bir ada
mın muh'lrrir geçinceeğim diye 
durmaıkşxzm sı.:ya dalm~ma ve 
oradan bir taktın kelime t'.amba.z· 
Jrkla.ri!.e ıkurtulmalc tecriibeJerl
ne kalk:sma_cqna bir knc defad.aın 

ziyade izin vrıileınıez... Çunkü ' 
harcanan kü.ğut ve zaman bedeli 

yebilirim.. Aslen Transilvanya::ı
yı.m .. ailem Eakson .• Tahsilimi Bu
dnpeştenin dışında, Viyanada Al· 
manya.da, sonra bir kaç ay icio İs
viçre ve Fra..'1.~da yaptmı.. Ta.hsil 
senel~ri r..ncs.k değlcı.iklik göster~ , 
diği takdirde sevimli oluyoır. Fa
kat ~aatteeUif merkezi Avrupa 
battA bütUn Avrupa lalası modern 
bir genci tatmin edect'k var.i.vet-
tf' değ'lJ. · 

Kadar bu sözleri kalın bir siga
ra dumanı perdesinin arkasına 
gizlenerek söylemişti, Devam 
etti: 

- Ifarbin doğurduğu buhrc:m. 
(a.h bu sözleri ne garip bir eda 
ile telaffuz ediyordu.) Hamin 
doğurduğu buhran, yıkılmak r
zere olan, hatta yıkılmış Avru
pa.. (bu sözler Fröştayn'ın söz.. 
]eriydi .• ) maddi ve bilhassa. ah 
lrotf düşkünlük.. eğer bu a.sırda 
bir genç mevkiini güneşte bile 
bulmak istiyorsa Amerikaya se
yahat etmekten veyahut - S< ziı· ı 
nün burasına gelince sanki te. 
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~adUf imiş gibi gözlerini genç ka. 
<lımn üzerine kaldırdı • Vevahut 
büyük ve zengin bir inustemlehe 
Y<' hicret etmekten başka çaresi 
yoktur. 

- Sizin projeleriniz nedir? 

- Şimdiki hal.de muayyen bir 
projem yok.. M.la Londrada bu
lunuyorum, belki de meşhur bir 
mimarın yanına a.sistan olarak 
gireceğim .. 

- Diplomalı yiltsek m1mar mı 

olaral<, mutlıııJr:ı fikir ıa~ 
Müsbet fikir... lçtimai ~ 
~amma m~vcu t o:rga.niza.syonl
daha ilerlclecek, da.ha vuimU 
net'~lcre b:ığlayacalk şeyler 9Öy .. 
leyebiliyor muyuz~ O zamıın ai
zmıu:ı a.ça.lon ; kal canimizi oyna • 
falım ve bu takclirde zaman!, hiç 
dik.kAt~ alınryalnn ... Çocuk haf
tam bizlım için 365 gün suren b·r 
uzun gayret ve aktif şefkat dev. 
residir. O uzun haftanın lıeıhaı 
gi bir saat:ıı.de müsbet bir fir.ıc 
bağlamak üzere her Rey sCyleye
biliı-lz. •. Söyledl:kleı~mizde ve yaz 
dı'klarnnrzda müsbct fikir çekir
deği 'btılundu.kç:ı, onu gilzeı de 
~ylcyebilmclcten kimse bizi alı. 
koymaz. Fakat boş lafa, haJlaıl 
kanıt tok olsa gerektir. Dolu, olt 
gun ve yamb<'1 fllriT m= 
İşte yardnn ve klavuzluk 
yen bütU!ı iılleri.nrlz h 
bir çocuk iştahile açtrğmnz bakJ.; 
ki y•eni1i'c gayreti! 

HiKMET MUNIR 

inkara at yarııı 
bahsi mtııterekl 

Ankam in<babar at )'UlllMI 
miisterek bahislıerine tehıtmla 
den de Aakaraya gitmeğe a. 
zum ka.lmadan i~tfra.k edlhnllll , 
"Haber gazetesi" \-aıntulle te
min edilm16tlr. l\lcraklılann her 
gün Haber gazetesJnin be§llil 
ya;ımda.ki kuponlan ket~ 
toplamalan \"e hunları cuma ~ 
ya cumartesi günü ayni gazete. 
nln idarehanesine getirerek le. 
tedlk~rl atlar !(in 9fparlt k1lpo. 
nu almalan lazımdır. 

1 25 Jıı evvelkı Yakıt 
H Maym 918 

Meclis İa§e kararı 
Süt ve yoğurttan maada bllOmLliDl 

sütten mamm tatlılarla kayma.ğm w 
keza un, irmlk ve nişastadan mam~l 
ber nevi tatlılarla börek, bo~ çö. 
rek ve kut"8 blyenin imaltnın tahtı 

memnuiyete alınması kararl8ftırdıluf 
t.Ir. 

=ıE Perşembe! Cuma 

> 14 Mayıs j ı 5 Mayıs 
:.:: 1 -
C( R. Ahır: 28 Hızır: 10 
~ Hızır: 9 1 R. Alıır: 29 

V&kJUM V aııo t3 Eır.ani Vua~ l!aaDI 
Olbleşln 

4.44 9.27 '·48 9.26 
cloj!'uı:;o 

Oğte ıı.ıo 4.M u.ıo 4.51 
lklndl 16.06 8.49 18.06 8.49 
Akpm 19.18 IJ.00 ıt.19 lZ.M 
'I' ... l1MI ı..- 11.18 ı.• 

1maak %."8 '7.28 '9.fl 1.-
smız? ı 

(.l>evMM ,,., ) '-----------· 
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Suikast da vasınıÖKa dünkü 
B. 5 - 1942 -

celseleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Tezkerele'rde Mezgumun üzerinde 
bir tabanca bulunduğu, Mezgumun 
Pavlofa bcnZetllerek polis müdürlüğü.. 
ne celbedildiğl iddiası doğru olmadığı 
ilAve ediliyordu . 

Kornilof, tezkerede mevcut bir nok. 
lanın tekrar okunmasını istedi. Bu 
nokta. şudur: 

· · • - 938 de Phiştineye ı 28 ta.rihli ifadede Abdurrahman, be- ' 'beraat ettirir, gider. .. 
birıncı te~ . ·....,;;;.;..,.,; Ü" a...... nim fotoıı-rafunm gösterild1ğlnl ve Pavıot, üçüncü olarak gunlan soy • 
tebdilihava ıçm gı~.....,.~, " ~... 0 

• • 
dli dti ~.. zaman kardeşi ilk defa olarak 1 mart tarihinde An • ledl. 

~nra n T~'-~· d her"'-- Sü 1 karada gösterildiğini söylüyor. Halbu. ' - Dosya 6, sayfa. 6, satıl' 10 da.ki 
n3hrrunanm """""ım e .. '= • 1 ı t B n de Troçkist-' ·· k dis"n ki İstanbul polisi Abdurrama.na. be . Uadem de yan ı:ş ır. e , 
~m:;a ~=~~ğ~~ ka~ed~ ~ nlm fotoğrafmım 'gösterildiğini bildi _ lerin gayesi, bir amıfm ha.kimi~~~ 

d Be.ı:gllzar ·· ı devam edi• riyor. Arada.ki bu fark. Şahit manav tesis etmektir,. demedim. Ben, 
yor u. w ~ye Enverln ve arkadaşının beni son gUn. durra.hman kendl ifadesinde proleter_ 

Sofyada Bolşevik aleyhtarı Troçko. 
sıovo gazetesinin sahibi olan Solono • 
viç admdakJ. zatın evine konulara.k 
patlatılan, evin harap olmasına, ev 
sahibinin yaralanmasına ve karısmm 
ölUmü ile neticelenen bomba hll.di.se -
sinin müretteplerlnden olduğuna mut. 
ta11 bulunmaktayız. 

nadma gUlilyordU. 
Bu Bn'ada nıeça bir bq ke~ IJ 

söyledi. Tabü biz bunu anlaya.ıxıadJ1'-
TercU.me işi biter bitmeıı reli! ~ 

verilmek uzere celseyi 1~ da.klka ı&ıII 
etti. 15 dakika. süren mtıza.kered" 
sonra celse tekrar açildI, uıabkeınet' 
Pavlofun Sofya ve Roma.da bulıındJI' 
ğu tesbit edilmiş olsa dahi, halen rJ 
rUlmekte olan dava Ue blr a.IA.k&Sl ?ıd
lunamıyacağmdan, kaldı k1 Pavıo · 
fun Sofy& ve Jtomadaki ha.dlselerdel 
mahkeme aıtnıa aımmadığı ve b~ 
bir tahmin ve zandan ibaret bulunc!d' 
ğu anla§ıldığmdan mUddeium~ 
talebinin reddlne karar verildi. 

yordu~ rdC§lm bu bavulu bana 1erde gıirdükleri ve fotoğrafımdan yanın suikast yapmakla zaferini te_ 
. a b bavul a·gını~· ad tanıdığı hakkındaki ııözlerinin yalan mine çalışıyorlar. Halbuki Abdurra.h-

•'Anka.rada bomba hlld1sesinde aıa._ 
kadar olduğu tesbit edilen Pavıofun 
daha evvelce konsoloshanede bulun -
duğu tesbit edilmış olup icabeden ted
birler almmıştrr." 

venrken u u ver ı "" if d u k di adamlarını ve 
e.. o-()~derirsiniz !sterse Sille>- olduğunu anlatacaktır. man bu e. es e en 

r .,e ., . : . kendisinin hüviyetlerlnl açığa vuru -
man gelir. kendısı alır. demıştı. Pavlol okunmıyan evraktan yor. Sovyetıer, bir smıfm ha.ıdmiyeti 

Niyazi hangi tarihte bahsediyor iÇin çalışmıyorlar. Sovyetıer, bugün 
Jstanbula geldi? va.tan harbi yapıyor, 26 devletin tstik.. 

Favlofun ilk 6Uali 
Pavlof, bu fıkra hakkında bir sual Bergüzarın ifadesi Sovyet maznun-

soracağını söyledi ve kendisinin han_ , ıara anlatıldı. Pavlof, Kahramanın bu 
ı;i tarihte konsoioslıanede mevcudlye.
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bavulları kimden aldığı hakkmda bir 
tlnln tesbit edilmiş olduğunu sordu sara.hat var mıdır diye sordu. Reis, 
ve: • yoktur cevabını verdi. 

Bu huausta tezkerede sarahat J Bunu müteakip Bergüzarın Adapa. 
yoktur, dedi. 1 zarı mahkemesinde istinabe suretile 

Kornllof da söz ala.Tak §U mütalea alınan ifadesi okundu Burada da Ber 
yı ileri sürdü: gtızar aynı şeyleri tekrar ve teyit et-

- Pavlofun konaoloshanede bulun- mekteydl. Daha sonra Cel!l Şenkar -
duğu bômba ha.disesinden evvel tesbit deşlerln Yerdlklerl ifadeleri okundu. 
edilmiş olmalıdır. Dedi ve bu fıkra_ Bunlar da. aynı gıeyleri tekrar etmek. 
nm bir defa daha okunmasını istedi. teydller. 

Bunun üzerine tezkere bir daha o. Bu ifadeler hakkında Sl»eymana 
kundu. Pavlof, reisten söz alarak ne diyeceği soruldu. SUleyman,

1
bir di. 

§öyle dedi: yeceği olm::ı.dtğmı, şahltıeri.D doğru 
- Tezkereye göre, şoför Mezgum, §ahadıet ettiklerini söyledi ve bavulun 

Asmalımescltte tevkif edilmiştir. Hal- içinde birtakım çama,ırlar olduğunu 
bukf §oför konsoloshane karşısında dUşünerek Adapazarma kadar gittiği. 
;yak&lanml§br. Bunda tezad vardır. nl na.ve etU, 

Reis - ABm.alrmescidin konsolos - Bunun :ızertne Pavlof söz istedi ve 
hane civarında mı, yoksa başka bir Süleymandan Niyazl.n!n hangi tarihte 
yerıı. mı olduğunu kendisini ziyaret tstanbula geldiğini sordu. SUleyman, 
e~ Sovyet ae!aret memurlarından 939 senesi ağustosunun sonlarına. doğ. 
öğrenebilir. 

Reia sözUne devamla Ada.pazarında_ 
ki ııahltlerln ilk ifadeleri poliste kal
dığını ve şimdi mahkemeye geldiğini 
evvela. bu ifadelerini sonra Adapa_ 
zarı mahkemesince alman ifadelerin 
okunacağını söyledi. 

Celal Şenkardqin ifadesi 
Evveıa. Celtu Şenkardeşin ifadesi 

okundu. Celili, Türkiyeye muhacir sı 
fatlyle geldiğini, iskAn hakkı istemL 
yerek ve Türk tabliyetinl alarak A
dapazarına yerleştiğin! orada evlen_ 
diğinl, geldiği zaman yanında bulu_ 
nan 7 bin lirasının şimdi 20,000 Ura 
olduğunu söylilyordu. CelAJ Uadesi
ne §Öyle devam ediyordu: 

- SUleyman bir gUn Adapazarma 
gelerek dUkka.nıma uğradı. Şenkar
deş mnğuzası burası mr? Diye aor_ 
du. Evet cevabını verdim. SUleyman 
&l.zde emanet bir bavul vardır. Dedi. 
n~n de rntis bet cevap verdim • 

Yeııgem Piri.~tlneden gelirken 
yanında bir bavul getirmişti. Ba• 
vul 00!; olduğu için içine eşyasIDJ 
koymuştu. Yen gem, eşyalarım çr. 
kardrktan sonra boş bavulu Süley 
mana göndermek üzere b!wa ver
mi.,tf. Ben de 15 gün sonra İs -
tanbu1a gittim. Bavulu vermek 
için Sül0yr.ıam aradım. Onu bu • 
ıamgymca bsvulu tekrar Adapaza
rma geri getixdim. 

~<'nrn Sfüleyma!l ~o\dapazarma 
geMi Bavulu kendisine verdim 
ve: 

- Bu bat'Ula niçin bu kadar e
hemmiyet veriyorsun, diye sor. 
dum. 

- Bavul haLırndrr da onun için 
cevabrm verdi ve b:ıvulu benden 
alarak gitti. 

Pavlof, Celô.lin yeugesh:dn han
gi tarihte Piriştineye gittiğini sor 
du. 

Cel!l ifadesinde Uk ifadesmin 
22 mart 1941 tarihinde aJmmış 
olduğunu ve yengesinin bu t.a.ıih
ten Ilı; sene evvel gittiğini söylU• 
yor ve yengesi &gUzarm dört ae 
De evvel Piriştineye gittiğ! nte}'

dana çtkryordu. 
Celalin ifadesinde bavulun yen 

gesine kimin tara.fm&ı.n veri.leliği
ne dair bir kayrt yoktur. 

Ziya Şenkarde§in iFaJeai 

Mil tea.l{iben Ziya Şenkardeşin i. 
fadesi okundu. 

Ziya, bunda kendi hayatına ait 
tıoktalnn anlattı:ktan sonra k.arISı· 
nm Piri.~tlneden lstanbula gelir • 
ken beraberinde bir bavul getir • 
nVş olduğunu, bu bavulu lstanbtı
la giderken Süleymana teslim et 
mek iizere biraderine verdiğini 
anlatıyor ve şöyle devam ediyor. 
rlu: 

- KardP.Şim İsta.nbuldan tek • 
rar bavulu Adapazarma getirdt 
Çünkü tstanbulda teslim edeceği 
ııdamı bu1amamrştı. Süleyman son 
ra Adapaza.mıa. gelerek bavulu al• 
dı. 

ru geldi cevabmı verdi. 
Avukat reise hitaben: 
- Efendim, Sllleyman y&Dtlıyor. 

l!lııki lfadealnde 938 senesinde geldi 
diyordu. 

Bir yanlışlık olm..asm. SUleyman 
ilik ifadesinde bu husus aranıyor. 

Süleyman• ayağa kalkarak: • 
- Gayet iyi hatırlıyorum efen• 

dim. Niyazi tstanbula 939 d:ı gel • 
r:ıi.!"-'.tfr. 

Diye tekr.ır etti Müddeiumumi 
mu3vini Kemal Bora da aynı fikri 
tekrar ederek Süleymanm 939 se. 
ne<>inde Türkiyeye geldiğini ve 
binaenaleyh bu tarihten evvel ya· 
nl 938 de Niya.zi.nin tstanbula ge • 
lemiyeceğini bildirdi. 

Kornilofun suali üzerine Celal 
Şenkardeşin şahs.detinde söylediğı 
gibi bu bavulu Sllleymanm, haki 
katen bir hatıra olarak sakladığı -
nr, ~ahit Cela.Je aöyleyıp 'sCiylemc
diğini sordu. Sülr.yman ben bir şey 
bilmiyorum, dedi. Diğer maznun _ 
tar da bu ifade!~re bir diyecekleri 
otmadıklarmı söylediler. 

Abdurrahmanın avukatı 
Pavlola ihtar yapılmasını 

istiyor 
Bu sırada Abdurrahmanın avu -

katr Şakir Ziya söz istedi. 
Geçen cel~e Yug()Slav kon!!()lo 

sumurun Abdurrahman hakkmda 
verdiği rapora ait ba.ZJ izahlarda 
buhmdu. Konso~osun Abclurr:ıh • 
mamn kort"ilnistlık tahrikatı yap 
trğı, boğazlan bol k~den Sovyet
lere brrakrnak i:'!tecliği yolundaki 
sözlerin yersiz olduğunu ve bu söz
lerin hukuki bir ehemmiyeti bulun 
madı~ ifade etti. Pavlofa döne. 
rek: 

- Eğer bir daha işi şahsiyete 
döker. hakkmın:da kötü lisan kul • 
tanırsa hakkında takibat yapılma. 
smı ~tivaceğim. Tarafrmzdan bir 
ihtar yaprlmasmı rica ediyorum. 
d~i ve sfö;lerinE' d~vam ederek 
bazı gazetelerin kendi beyanatmı 

Jrnunen yanhı;larla "ayfalarrna ge• 
çirdikle'tini ifade etti. Reis: 

- Bu husustaki sfüleriniz.i bize 
değil, ga.eztelere bildirin, dedi. 
Avukat da: 

- Rica ederim, reis bey, ehem 
miyetine bina.en bu meselenin üze
rinde ~ral'la durmak mcburlyetin
deyim, diyerek s-.özerine şöyle de • 
vam etti: 

- Konıtıotun lfadeslne göre Pav. 
ıotun yaztSl okunma.maktadır ve bu 
za.tm bir muharr:lr veyıı. ilim adamı. 

olduğu hakkındaki sözlerinin hepsi 
yalandır. Son beş senelik Sovyet neş
riyatını takip ettlm. Bu ada.mm en 
ufak bir hlkft.ye kitabı dahi yoktur. O 
bir tarih ara~trrıcı veya müellif oı • 
maktan ziyade ııeflerinden aldtklan 
emirleri yerine getiren basit bir adam 
dır. 

Pavlot ayağa. kalkarak: 
- lki ricam var. Blrlai yani evra_ 

km okunması diğeri de avukata sora
cağım bazı 8'Uallere oev&p vermesi 
hakkındadır. 

- Bunlar mUdafaaya ait şeylerdir. ıa.ı. namusu ve hUrriyoti için çarpI§ı.. 
O va.kit söylersiniz. 

- Ceza muhakemeleri usulU kanu
nu duruşma e.:ınasmda. bazı evrakı o
kutmak se.la.hlyetini bize veriyor • 

- Okunmayan hangi evrak vardır? 
- 28 ı:ıubat tarihli Abdurrahmanm 

lfadefil okunmamıştır. · 
- Peki, bunlar size tercUme edildi 

ya. 
-Edildi. Fakat bu evrakın burada 

okunması iddia makamının yaptığı 

beyanatı tekzip edecektir. 
- Biz esasen her evrakı ayn ayrı 

okuyacağız. Burada okutarak vak • 
tlmlzi almakta ne mana var? Müda _ 
faaruzda müddeiumumi şöyle söylem~ 
Ur, halbuki bu, ifade bunun aksini 
gösteriyor diye her gıeyl uzun uzun 
anlata blllrslnlz. 

Pavlo! ellerini göğsüne koyarak: 
- Eğer bu talebim kanuni 1.se, lüt

fen kabul ediniz, kanun! değ:llse söz -
lerinıi geri o!ıyorum, dedi ve bu söz.. 
ler aynen zapta geçti. Pavlof ayakta 
sözlerine devam ederek: 

- Bu ifade.ntn tercümesini aldım. 

Bunun gibi polls ell.'!ltltüsü profesörü 
KayönUn verdiği bir raporun da ter
cllmeslnl aldrm. Fakat bu rapor ve bu 
ifadeler burada okunmamışbr, Rapor_ 
da infilak yeri ile Von Papen arasın
daki mesafe tesbit edilmemi~. 

Reis müdahale ederek: 
- Biz, raporun tamamının okun • 

masını istemiyorsun diye zapta geç_ 
tik. Daha sonra senin kalkıp da şu 
kısım böyle bu kısım böyle demende 
ne maır var? 

"H epıini ·okursanız 
minnettar olurum,, 

Pavlof. 

yorlar., dedim. 
Reis, burada Pavıota gene ihtar e

derek mahkemenin Sovyet hUkOmetl
nln ne maksat takip ettiğini arama -
dığuıı, mahkemenin siyasetle me~ 
bulunmadığını söyllyerek: 

- Biz, bombayı klm, nerede, nasıl. 
niçin patlattı? Bunları arıyoruz. de. 

di. 
Bu talepler hakkında iddia maka -

mmm ne diyeceği. soruldu. Kemal Bo
ra., Pavlofun yaptığı bu j:e.l.eplerin 
yersiz ve manasız olduğunu beyan e -
dcrek yalnız mll§terek rapordan Pav. 
lofun anlayamadığı kısrmla.rm okun -
masmı istedi. 
Gereği dll§UnUldü. Evrak, ha.kime 

ve naip bayan HayrUnnlsa Hazer hu
zuri1e maznunlara haftalarca tercUme 
edildikt.en ve dosya muhteviyatı ter • 
cüm::ı.n vasıta.sile de ayrıca anlatıldık. 
tan sonra Pavlotun okunmasını iste. 
dlğl. evrakın veya bunlardan bir kıs
mmm okunması hususunda.ki talebi • 
nin reddine ve müdafaalarını haZır -
laıne.k o.zere evrakı tekrar tetk.lk et
ınelerinln mümkUn bulunmasına çoğU. 
lukla karar verilerek te!h.lm kılmdı. 

Kemal Boramn Pavloltan 
sorguları 

Bu sırada, mUddeiwnum.1 muavini 
Kemal Bora. aöz istedi ve ma.znım 

Pavlofa bazı soracakları olduğunu be. 
yan ederek: 

- Pavlof glmdlye kadar hangi ta_ 
rfnJerde ve nerelerdeki konsolosluklar 
da çalışınıştrr veya memur olarak 
bulunmuştur? 

Pavlo!, Türkiyeden başka hiçbir 
yerde çallşma.dnn, dedim. 

Reis UA.ve ett1: 
- Hepsini okursanız minnettarınız _Başka bir matla ba§ka bir yerde 

olurum. çalıg.nıadın mı?. 
- Başka bir dlyı>ceğln var mı? Pavlof. 

- Raporu okuyup i:la anlamadığım _ Hayır ça.1111madım ve bir yerde 
şeyler var. seyahate çıkın111 değilim.. 

- Bunu anladık. Başka bir diyece- MUddelumumt muavini Kemal Bora, 
ğin var mı? suallerine devam ederek §Unları söy-

- :Milll müdafaa fen sanatı.ar ıı.e- j ıecli: 
.yeti azasından iki albay tarafından - Pavlof, Sovyet memurlarından 
hazırlanan raporun okun.ma.smr da iB. Yurnaniyef ile beraber çalışmış &-
tiyorum. dır, çalı§tı ise nerede beraber çalış _ 

- TercUmesini alma.rudız mı? mrştır? 

-Kaydettim. tercllmesi de var. Pavlof, durdu, hafızasını yoklar gibi 
- Başka? bir vaziyet aldı ve: 
- Tıbbladll Ue prote8Öl' Kayyö ta_ 

rnfmdan verilen raporda ölen adanını 
midesinde ameliyat yapıldığı he.kkm
da kayıtlar vardır. Bunun da okun -
masmı istiyorum. 

- Tcrcümesiİı.l aldınız mı? 
- HultuıasmI aldım.. 

- Başka bir diyeceğiniz var :mı? 
- Mahkeme za.bıtna.mclerlnln ba.zt 

yerlerinin de okunma.smı talep edlyo_ 
rum. 

- Bunlar nelerdir? 

Pavlolun daha lxqka 
istekleri ••• 

- Dosya 6, aayfa 3, sa.ttr 15 deki 
benim ifadem yanlıştır. Ben, "Yugos. 
lnv komünisti olan bu adamlar, Sov -
yeUer birliğine karşı hürmet edlyor
ı..ır,. tl~nıeJim. Ben, ' 'Yugoslav.. ko -
ınılnist m ask esi altında bu adamlar 
So•ytıcler birliğine kafil hareket edi. 
yarla r. Yl:lrm h alk frrkaaı mensubu oL 
duklarrnı söyllyerek TUrkiye cumhu
riyeti aleyhine hareket edebilirler. 
Bunların bu maskelerinin mahkeme 
tarafından l<aldınlacağıru ümit ediyo_ 
rum .. dedim. 

Bu iaim rusça mıdır? 
- Böyle bir adam, hatta. böyle bir 

isim bilmiyorum. Bu isim rusça mı. 
dır? 

Müddeiumumt muavini: 
- Evet, diye cevap verdi, 
Pavlof: 
- Böyle bl.r islm tanımıyorum. 

(Elini havaya doğru kaldırarak} Ju
rollof olmasın? 

Reis: 
- Belki o olablllr. 
Pavlaf: 
'- Şarki Siblryada Tita şehrinde 

benlıJı .Jurllot adında muallim bir 
arkada§ım vardı. Onunla berabcr.1929 
senesine kadar muallimlik ettik . ., 
' MUdd~luınuml m u avinl: 

"- Aynt ~eyleri sormuş olacağım. 
Pav10.C tasrih etsin. Romada vıtı Sof -
,yada bulun mu§ mudur?,. 

Pavlof: 
- Ne Roma.da, no de Sofyada bu • 

lundum! 
Mnddelumumt muavint: 
- Pavlofa. tevcih edilmiş olan su. 

aUertn cevaplarını şu anda almış bu
lunuyorum. Bu suallerin ~bebslz ve 
yersiz olarak trat edilmediğinden e -
mlniz. Ta.hklkatm bldayetlndenberl 
kendisi bize masum bir ilim adamı hü 
viyetile tanıtmak için çalışan Pavıo. 
tun hakikatte Umt etUdlerden başka 
işlerle meşgul olduğunu anlamak zor 
.olmasa gerektir. 

Şim<il, yüksek heyetinize vereceğ'Ull 
izahat az evvel kendisine tevcih edi • 
len suallerin manasını lebarUz etti -
.receğl gibi, teyidi halinde de bize şa.h
.slyetı hakkında esaslı ve daha katı 
.bir fikir vernıeğe saik olacaktır. 

Pa.vlotua. bazı hariç memtekeUer -
.de, ezcUnıle 192:5 senesinde Romada 
.konsolosluk memuru olarak çalıştığı 

Pavlofu esaslı iştigal sa.Iı.asında oL 
duğu karakterini de tesblte yaraya_ 
cak hususatın ala.kalı memleketler -
!erken saH\Jıiyetll merciler vasıtasile 
tahkikine ve tesbltlne vaktin darliğı 
~asebile Unk!n bulamadığımız için 
çok esaslı bir noktanın aydmlaWma -
.sma. hizmet edecek olan bu husuaatm 
sala.hiyetli merciler vasıta.sile tahklkL 
ne karar verllmeslnl talep ederim,. de. 
dl, 

Bu sözlerin Pavlofa tercUmesine 
başlandı. Pavlof ayakta hem not alı
yor hem tercümanın heceliyerek ter • 
cümeye çalıştığı müddeiumumtnı.n ta-

Bundan sonra. mOddelumumt ~ 
vlni esas hakkındaki iddlamıı deflll" 
yan etmek llZere dosyanın mtıddetıl 
mumllik makamına teallmlDl ı.t'~ 
Mahkeme bu talebi kabul ederek 41-
nışmayr önUmflzdeH:! ça~amba. ,.-ı 

---------------- ·--·. 
Gençleri zararlr içkilerden ·t~~ - · 

Bir üniversite 
talebesinin cevabı 

Başta aile, sonra mektep ve cemiyetini 
daimi Kontrol ve otoritesi IAzım 

Zehirli içkilerden gençlerin ko- \ ve gençleri bqka ayk.ın ~ 
mnması için ~tığımız au'kete de. tqvi.lt eden sebcper nasıl 
vam ediyoruz. Bugün, htanbnl yor? , 
üniversitesi Edebiyat Fakültcısin Gem.in.in istikaınetinıi değif~~ 
den Fikri Ansal'm cevabını oku- ren çarkçı olduğu gibi, gencin l 
yaea.ksmız. yolunu ea.ptırmı a.rkada.ş1a.ndır. 

!çki.ni.n ferde ve millete olan san en ~i hisleri dostundan 
zararlan· tığı gibi en kötü ihtiyaUa.n da 

Keyif ~erici içkiler içerisinde ne on~. öğrenir. Atalar~ 
1 bilh tahs"l ha ·a. (Akıllı du.şman, akılsız dostaıı genç er ve . assa. ı :Y - d. ) sözün" Ik sllt tekrar 

tmda bulwıan gençler arasında en ~r u. s . . e 
ziyade yav"'ın l:7i.r halde olaru si.- r~ bundan ılen geliyor. İyi 
garadır. Alkollü jçk.iler hemen he- zamanla ~~li ol.duğu halde, 

,_ ·b·d· huyların muddeti ve ınaskeSi men yol\. gı ~ ır. t En ..... _. . ur. ıuı.vasrz. en seaııız m 
Hiç şüphe yok ki spor sıhhat ve 

ahlakın yükaelınesini sağlya.n aynı 
zamanda nıkm gilzelEŞIDesine yar
dmı eden bir vasrtadır. Buna mu
kabil jçki vücudu zayıf düşüren 
bir beşinci kol, en mühlmi ahla
kın fena •kö§elm-e sapmasını mec
bur ettiren b.l.r kamçıdır. Bunu 
bilmiyoo. tek bir Türk genci yok
tur. 

Hiç bir yavru gözlerini dünyaya 
fena hislerle doymuş olarak aç
maz. Ka.ra.kters.i.z1ik bu yavruya. 
sonradan yaJ)lŞll'. Çocuğun yetiş
tiği muhit ne kadar ahlfiltlr ise 
yavru da o kadar karakterli ola
rak büyür. Her şeyden kendisine 
hisse knpma.k ihti.yacm.ı duyan bu 
yavrunun en ziya.de aHikadar ol
duğu muhit hiç §Üphesiz ailesi, 
mektebi ve cemiyetidir. Şu halde 
çocuğun dürüırt, ahlaklı olarak ye
Uıımeı>incle en başta rolü olan ai
lesidir. Bütün aileler yavrularmm 
karaktersiz olm:ılanru arzu etme
dikleri gibi, her hangi en basit bir 
hareketin de onların :ı.hlii.lmu bo-
zacağını tahmin edemezler. Blzde 
ekseri anneler ve ba.bn.la.r kendi
lerine ve bilhassa c emiyete karşı 
olan bu vaz:feyi, sanki kendılcrini. 
hiç iglilendirm.iyor gibi öğret.men
lere yani mektep muhitine bırakır
lar. Evet çocuğun mektep içeri
sinde iyiyi kötüden, ç!rkini güzel
öen ayırac:ık bir şekle girmesinrie 
bu çatının da rolü çoktur. Fakat 
k.alrba giren unsurun kabasının 

daha PVVelden anne ve babıınrn 

e llerivle alınmaı>: >;a rttrr. Yokıoa 
kalıp ne karlar srkı. güz::! rle ols<>. 
unsurda.ki kaba hat!ar kendini 
geme belli eder. C'..örUlüyor ki an
ne ve baba çocuğun alıllikı Uzeri.n
cle müessır olan yegane kuvvettir. 
Ah!Uk en kn.nııık devirlerde an
!ard.ı. dı.ı.hi tıpkı altın g ibi e~ çe
~: tli halitala.r içerisinde karıdini 
belli etmelirur. Soksa hafif tesır
Ier altında kendis ini. hozmas1 b·
z.e altın yanında birden bakır; h~
fırlatrr. 

Ahl&k ~trenmanlarma aile o
cağında baı:ılatıl:m genç, mektep 
sıralarında onu ilerletir. Cemiyet 
içerisindeki ahl~k müs..'lbakalarım 
encak bu tarzda haz:rrtanan genc;
ler kaz..ı...."La.bilir. Aile, mektep yu
valarnım ycliştirdiflderi elemanla
rın bozulmamalarmı yine cemiyet 
temin eder. Öyle ki fl'OSyal ha.s
talrklarm baş gösterdiği an, cemi
yetin en büyilk ödevi ferllt"ri sos
yal bir ülküye 00.ğla.maktır. 

onun ç~eJderinin açılmasında •. .1. 

mani ..:rıkartmaz. Ufak bir hartl'I"" 
iTtsana büyük ölçüleıin kıyme~ 
nin belirtmesin~ ilk işaretlere!!! 
Yurtta tüten bacalann ku~"° 
ve başarıcı olmakla nıe kadar 1'. 
kmhğı va.rsa, gençliğin ağ~ 
ç-:kan du.manm da o derece çürü' 
lük ve uyuşuklululda ilg~i -;.r 
du. Fabrikala.rı faal millet~. -~ 
kım.a.n düşman, fazla sigara dtip· 
nü gençliği de göriince sevinir. 

~n halde; inmnla.rm kendi! 
rini bildiklerinden bugilne ka 
bir ~k kimselerin keyifli ~ 
.reisli anlarında bullandıklan 
nin önünil, başta ailenin s 
mektep ve cemiyetin daimi kot 
trol ve otoriteleri aıtmda. in 
da.bilinde alınabilir. Herhangi 
::;indeki en ufak göz yumma bu 
talrğın daha çok intişarına seb" 
olabilir. Ancak ka.rı:ılrklı i~ 
bavesr İl;"ns:nde yap.ılı:n va.zile' 
dir ki bugün.kil gençliği tam~ 
Türk gençliği seviyesine Yükselt( 
bilir. 

Tarihi ve bugünkü hid~ 

devletJerin ~·aşnmala.r.ınm nUfu 
çcklnğile değil, bu mevcudun ivi' 
deki genç elemanlarm mlktatl1 
alakadar olduğunu gösteri~ 
Türk dev!etlnfrı ile le bet bek~ 
Türk gençli~:nin her zamanki Y. 
karakterli. ahlakh ve sıhhatli ol· 
maı:ıivle kaimdLr. S iga.ra ve z 
li ic:l·iler :,, .. hıınıı ba 1 ta laya.n 1e' 
ganrı vıı <1· • 1 nrclır. 

Şehir tiyatrosu komeJİ 
kıımı 

Şehir Tiyatrosunun komJ. 
k.ıımıı Te~başmdaki eski ~ 
sın em asma taşınmıştır. Binıl"" 

sahne ve artist odaları yapıl& 
c:ı ({ salon değişmiyecektir • 

Sa1onıın de~iı:ımesi için Y9'.f 
lnn ke~if 60 - 70 bin lira otdıl' 
ğundan bu inşaat gelecek se'!I 
ye kaL.-nıştır . 

Bir katil 12 seneye 
mahkôm oldu 

Pavlofla Kornilof bu ifadeler 
okunurken, mütemadiye.n not alı .. 
yorlardı. 

Reis kendilerine bu ifadelere 
karşı bir diyec~kleri olup olmadı
tmı sordu. tki Rus maznun bir ,di 
yecekleri olmadığı ceva.bmı verdi
ler. 

BandaJl soma bavulu getirmit 
.. -.....um ifmde9i oinmda. " •ı glbıar ifadesinde, Türltiyeye 
~ctl!ıtterhd l"e Adapaza.nnda ye:r 
leştiklerini söyledilkten sonra 6 

Reis, tercüman va.srtasile okunması 
istediğin evrak bangisidlr diye sordu. 

- Abdurrahmanm İstanbul zabıta· 
smdan 28 şubat 942 de verdiği ifade • 
!erden bazı kmmılarm okwımasmı is.. 
ttyorum. 

- Bunları tercüme ettirerek alma.. 
dm mı? 

- Bu terdlmelert aldım. Fakat 

İkinci nokta §Udur: Zabıt varaka.sL 
nın 55 ve 56 ncı sayfalarındaki §U 
noktalar da yanlıştır. Ben, "Türkiye
nln hakiki dUşman1arr ka.çınIŞ ve giz
lenml~ierdlr. Onlarrn gayesi bu hA.dL 
se ile komUnistlerin otoritesini kir
ına.ktır., demedim; ben, •'tahrikçiler, 
demokrat memleketlerin gaddar dll§
mamdır1ar. Dolayıslle demokrat TUr
klye:nin de düşmanıdırlar. onıarm ga_ 
yesi yaptıkları suikastın komünistler 
tarafından yapıldığını bildirmekle 
Sovyct vata.nda.ı:ıları aleyhine isna.dat. 
da. bulunuyorlar. Bu suretle Türk 
makamları muvacehesinde ve Türk 
efka.rrumumlyesinde Sovyetıerln iti
barmı kırmak istiyorlar ve Türk _ 
Sovyet dostluğunu sarsmak istemi. 
yorlar,, dedim. 

Reis diyor ki, mahkeme 
.iyaaetle uğrQ§maz!,• 

Reis, burada Pav1ofa mtldaJıale e
derek: 

- MaJıkıeme, etyaaetıe meşgul ol _ 
bunda bam mObayenetler vardrr. mryor. O, wçlu kimdir, yalnız onu 

MUddeimnund muavini Kemal Bora arar. Bulursa ceza verir, bulıı.ına7.Ba 

sırada. o tarihte gene Romada bulu· Şiiphe9İz her miJletin kenrline 
.nan Sovyet memurlarından_ tcsbit eL göre bir ahlakı vardır. Bizim ahla
.tiğinılz isme nazaran bu şahsın .Tur kmnzm dürüstlüğünü dün tarih, 
naniye! olınası IAzımgellyor • Evet, bugiin i$e kendimiz gösteriyoruz. 
bu şahml.a birlikte komUnlst isyanları Türk kuruluşundan bugünı;ı kadar 
çıkarmak ve faşizmi devirmek için clıiaklı ve k3.'l'aikter1i olat'aık ye
ça.ltşttğma ve bu tarihten sonri Sof- tişnriş ve bunu etrafına yaymıştır. 
vada Svetlnodeıya kilisesinde Bulgar Onun .için Türk geneliğinin aslma 
.kralı Borlse k&r§I tertip edilen suL uyması en birinci ahlAklrbğrdır. 
kastın, k~lik 1937 senesinde gene 1 Acaba ahlak yo11ernıı kapatan 

Bir müddet evvel, Tozkopa.r'!' 
yokuşunda bir kadın meselesi ya· 
zünden Gani adındaki arkad~ 
nı öldüren Ahmet Çınarın mulı'° 
kemesi dün İkinci a.ğtr ceza m~ 
kemesi tarafından bitirilmiş, l 
sene 19 gün müddetle hapis c8 
za.sma mahkum edilmiştir • 

Ortatedrisat imtihanlat' 
Orta tedrisat müessesele~ 

imtihan komisyonları teabit 1 

dilmiş, tasdik edilmek üzere dD" 
akşam Maarif Vekaletine löJ' 
rilmiştir. 

aı 
\fa 
~ 
ta 
~· 



e 

~iKAYE:Jı 
Moda· muharriri 

GUJet.ede bir yenilik olsun diye 
~)tllent Selftmi bir (Moda Anke-
1 tertip etmişti, ~ g1in aldığı 
~t çeşit, model resimleri ile, 
karilerinden aldığı mektuplara 
~aplar yaziyor, onların istdc-

rtni -yerine getiriyor, ankete 
~~ap g3nderenlerin fikirlerini 

tede neşrediyordu. Harıl 
tıl çal JŞtyOr. Avrupa :mecmua

'tnıı tatbik ediyor, 80!1 moda ç~ 
. n bütün modelleri, namaralr re. 

~
leri ile izahatlı bir şekılde çık,. 
ına son derece gayret ~ 
a ediyordu. 
lier gün gibi yine o gUn 

~· matbaanın kapısından tellş
..._girdi. l\ferdivenlerı ikişer, ü
t;" çıkıyordu. Arkasuıdan k::ı.nr· 

seslendi: 
- Selimi bey, si:! bir bayan, 

hisafir salonunda bekliyor. 

t
~ülent Selami, birdenbiı~ o-.ı
ladı. Onu bu zamana kadar, 
baada hiçbir kadın ziyaret 
emiı:rt.i Kendi kendine: 

- Kim. olabilir, bu kadın zi
çi? Dedi; ve misafir salo. 
girdi. 

~
lreride kendisini bckliyen be.

' elli, elli beş yaıılannda, gö
dc gözlük, elinde bir de ba.s-

ffi
; bir dirseğini kanapenin ke· 
rına dayamış sağ tarafına ha-
~ yaslan..TJıış bir vaziyetteydi. 
U!ent ~lam.i birdenbire kar~t
llda gördüğü bu ya~h bayanın 

disini hayal inkisanna uğrat
sından adeta Uzüldü. O, b'Jyle 
ziyaretcinin kendisini görme-
geleceğini hiç düşünmemişti. 

limdan istemiyerek: 
- Beni görmek istiyormuşsu-

11ıı: keli~lcr:i çıktı. 
'taşlı bayan: 
- Bülent Selftmi siz misiniz? 
- Evet, buyunın. 

)i Yaşlı bayan, kendisine şöyle 
l' pozlar vererek, gerdan kırıp: 
- Moda anketinize ben de iş
l'ak etmek için fikirlerimi b:l
tınc.ıte geldim. 
-:- Hay hay, buyurun. F}~ir 

~nizden istifade etmek hızım 
hıı~ faydadan hali değildir. 
.- Tabii, bunu dü.Cjündüğüm 
~n burava kadar zahmet ede
ltıt geldim. Diye başladı. ve 
a.fifçe boğaz kırarak §Öyle de

\l?n etti: 
- Her gün bir şey çıkarıyor

~uz; türlü tUrlU hol.-kabazhk -
ar. Kuzum sizin hiç başka İ§iniz 
~'it mu? Zayıflamak için, 1ir 
~anlar açlık rejimi, diye orta
'a bir şey nttmız; yol çok yürit. 

ll:ıeli, jimnastik yapmalı, dcdi-
~ı; genç kadınlan kızları ley!ek 
"•l>rllanna döndUrdünüz. Vücut
';lı mevzun oluyormuş sözde ( n. 
~11lerna dediniz: onlan türlü tUr
'ın aşk maceralanna sürükledi
~ 'ıı. Şimdi de bir (moda) tuttur-

U11uz • 
~'Vde& eşyaların hi(} birisine 
~t yok. Her gün birisi yerin. 
~ kaldırılıp, aynanın yanımı. 

~~tirillüp onunla ayna karşısın· 
~: acaba bu nasıl, buna benzer 
bit eey yapar8am modaya U) a
~ ım di· ~. başları iiT.erinde, o
~~a, koltuklarmda, ellerin 
~.tutarak çeşit bin türlü hare
~ yapmaktan, evde ne gelin:n 

r iş gördüğü var, ne de kızın. 
Sofradan bile kalkınca ilk tf' 

·~ karşısında mevki . atma:~; 
~ları ürerinde nasıl bır şekı. 
llllcak diye kırılmadık sakı:ıı, 
\'ate>, ta.~ak: çay talmnr, şekerlik. 
~tün tablası; yamılmadık bak_ır 
~ ilJ:> kacak; leğen, ibrik, bacag r, 

1 ~adık sehpa kalmadı .•• Ne o
ilcaJt halimiz böyle?: .. 

takiden kadmlann saçları u. 
~ akıllan kısa idi diy~~-: yine 
~ erkeklerdiniz. Şimdi saçları 
8alttılar diye, akıllarını da Us

~lhıden mi bitirmek istiyorsunuz? 
ı._IUılan bu moda bclasmı da çr
~a.n siz 'erkekler dı:ğıl de ya 
ıı:ıltklir? 
A.\Tupalı z{lppelerin mecnıu- ı 

'1atda çıkan tUrhi türlü karna· 
'°al rnaskaralarmı moda diye ga· 
tatelerinime basaral<, bu moda 
ttrabetine bizleri uyd!.ırmak ;cin 
~·a'Ptığmız işler değil n.i sizin? 

kidmlat"T böyle bukalem",, 
~lflku haline sokmaktan ka!!
llıız nedir? 
~lent Selami, bir türlü ardı a
~ kesılmiyen bu sözler~ din ie 
~en usanmış, ziyarete<• bay:>. 
na bir tek kelime bile söylemcz0 

~akit bulamamıştı. Kadın sözh' 
1ne Meta nefes almadan devam 

~lınişti. Bir ara duraklar gibi ol
tlıığu bir sırada Bülent Selam:· 

- Ukin bayan! • ı 
h Derken zh aretçi bayan der. 
al BÖzünü ke::.li: 

- 8&'.lerimi bitirmedim Asıl 
~emek istedi~ de bu ·değil. 
dir. Şimdi siz bir erkek olmanız 
dolayısile anlattığım gibi moda
ya düşkün bir kızla evlenmek is
ter misiniz? 

Bülent SelAmi, böyle bir sual 
karşısmda birdenbire afalladı: 

- Allah göstermesin! 
- Ne!. "Moda muharriri,, sen 

değil misin! Öğretip öğretip şim
di de kenara rekiJmek ..... 

- Fakat, b~yan biz sizin an
lattıklarmız r:ibi tavsiyelerde bu
lunmuyoruz ki ... 

Yaşlı bayan ~öz.lüğünü ş.,yle 
bir düzelterek, kaşlarını çattı; 
Bülent Selamiyi yeni ba~tan si!. 
zerek: 

- Hımmm ... Oyle ha! .. Kızı
ma evlenme vaitlerinde bulumh> 
da günde birka~ kere evin önün-
den aşağı yukan gidip gelerek 
flört yapan bay .... 

Bülent Selami birdenbire b\17, 
kesilmişti; şimdi ne cevap ·vere
cekti; lrekeliyerek: 

- Siz .•. Nihalin validesi misi
niz? Derken .• kadının göz1~ri bir 
denbire büyüdü; 

-Ha!.. . Nihnl de bir ba~knst 
mı? 

Bülent Selami, büyük bir cüm 
devirdiğinin farkına vardı, der
hal kendisini topa'l"ltyarak: 

- Neriman diyecektim. 
Yaşlı bayan asa'l:>ileşti ve bir. 

denbire ayağa kalktı. Fakat söz 
söylemesine meydan bırakmadan 
Bülent Selfüni, son m~kül vazi
yetinden kendisini kurtardı. Ve 
sözlerine şöyle devam etti: 

- Müjgan, diyeceksiniz efen
dim. L!kin bayan Müjgan diğer 
söylediğim isimleri kendisine da
ha güzel bulduğu için kendisine 
böyle söylememi istiyor da •. 

Yaşlı bayan slild}net bulmuştu; 

- O halde mesele yok.. birbi
rinizi tanımadığınız taraf kalma. 
mrş .. şimdi si?.den söz iatem~ğe 
geldim. 

Bülent Selami, Müj~anı sevi
yordu, şimdi böyle annesinin de 
gelmesi ve bu ant çıkr6lar karşı
sında fazlaca bir şey ::f.yliy~
medi, yalnı7.C8.: 

- Evet, peki ••• 
Diyebildi •. .. "'. Bülent Selami Müjgfulla ev-

lenmişti. Fakat kayin valdes.nin 
anlattık:arrndan hiç birisiniıl de 
eksik oı.nadığını görünce. m ıda 
muharrirliğinden vaz gec:ip şim
di bütün yazılannı er.oda aley. 
hindeki yazılar teşkil ediyordu. 

HiKMET FUAT 

A111l ve Kibar afit>lerln Salonu 

MARKiZ 
Pastahane, Şekerleme, 

Lokanta, Çay Salonu 
Beyoğlu btık1AI Oad. No. 362 

Yarın açıhyor 
Taze, imrendirici ~kerleme, fon. 

dan, paatalan, yeml-klertnln '""a
&et ve servisinin mUkemmellyetl ı 

kavının hususiyeti ve zenginliği 
bwızerafzdlr. 

Bllha.~" aile çaylarında nlpn. dil· 
ğün törenlertndC' ıılparı,ıerl kabul 
temiz ve titiz bir özenle ihzar vt• 

takdim c-dı>r. 

lSTANBUL 80RSAtHNIN 

13-6-9-1% Fiyattan 
lloÇ.llıt ve 11apawı: 

Londra 1 Sterlin ~.22 

Nevyork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 
lıladrld 100 Pt!zeta 
Stokholm 100 lsveç Kr. 31.16 

lCSHAM VE l'AHV1LA1 

% 7 934 Sıvas - Erzurum J 

% 7 941 Demlryolu I 
Aslan Çimento 

OPEHl\TOtı 

rialid Ziya Konuralp 
OilNCI CEKKAlll OO<)'ENTl 

~yoğlu ı.ttkW Caddem Elbaınr& 

AIJ8,l'tm&m 1 Noınarad• 
cieı (ÖD ltledeD 981119 1 ye ııacaıu 

Telefon: ut04 

16:::( K~~=-===-=1-J===A=-=Ra:::=.ı! 1 arihten bir 1Japrak : S POR .... -
Galatasaray -
Fenerbahçe 
spor bayramı 

ÖDUm.Uzdcki pazar giln.U. Fener
bah9(' stadmda meımleketimizıin ea 
dki i1o. klU:'bll olan Ga.!e.tasnrayla 
Fen~rbahçeliler müşterek bir spor 
bayramı ya.pe.celklardır. 

Bu bayramda ~. B ve A ve 
teı'kaU~r a.ra.smda futbol müsaıba,. 
kalan ya.pı1a.c:ak, her iki klilbilmU-' 
~ mensup beynelmilellik olmuo 
atletler de birbirlerie ya.rışaca.lc
Jardır. 

Bu bay.rom ~ ecı bliyil:k 
spor hô.~ olacaktır. A takmı.
Ja.rnu idare etmek için Fenerba.h
çeliler Ahmet .Ademi teklif etmiş 
Jerse de Ahmet Adem bu hakemU
ğı kabul etmemiştir. Büyük maçı 
hitanı.f V<;! dUril.'Jt hakemlerimiz_ 
den ve e.c;ki beynelmilel futbolcü
leri:nl'tf.len 1stanbulsporlu Sam! 
Açtköney idare edecektir. B takmı 
lan m~ını Halit Galip EagU, goo~ 
taknnla.ıın ka.rşılışmamru da Seli
mi Aka.! idare edecektir. Atletizm 
karştlaşmalarm<la. ha.kem olarak dn 
aşağıda ishnleri yazıll zeva.t davet 
t-dilmektedir: 

Dr. Melı.met ~li Aybar, NalU 
Moran, Va.mık Gezen, Dr. Nuret
tin Saver, Fruzan Tekil, Suat U
la.yay, Cezmi Şahingiray, Neri
man Tekil, Nczmi Tiıfekç.i. Enis, 
~{ahit, Cemal Venç, Sudi, Kesim, 
Ali Rıza Sözeralp, Cemil Uzunoğlu, 
Ya~umi, Haluk San, Bayan MUbec
ccı Argun, Turgut, Nejaıt Erge, 
Hayati. 

19 Mayıı Spor ve Gençlik 
Bayramı programı 

Sarıyer llalkmndoa: 

1 - lılerulme BUyUkdere C!lmhu
riyet mcydanmde. saat H do bafl&Da. 
c&k:br, 

2 - Evimiz Spor kotu ret8i tar&
fmdan eöz. 

3 - KtlçQkler arumda {100) met. 
re, 4+100 Ba71'&k; BtlyQkler arumda 
1500, 800, 400 met.re 4ı+400 ba7J'&k. 

4 - AUamalar 
~ - aure, 
6 - Vole)'bol 

7 - Baaketbol 

••• 
Kadıköy llalkevtnden: 

19 lılayıa Spor ve gençlik bayramı 
münasebetiyle Ha~vimiz Fenerbah
çe dalyanı ne moda aramıda Skif kU
relt yanşları tertip etmiştir, Her bir_ 
ilk i§tfrak edebllecefı ve aaat H do 
başlayacak olan bu y~ dört tek, i
ki çitte, tek çifte erkekler ve tek lle 

iki çitte bayanlar arannda olacak, ka 
zanan takım& bir kupa, derece alan

lara da hA.trra. verilecektir. İştirak e. 
decekler teknelerin{ yarış yerine ken
dileri getireceklerdir. 18 M&yra akp.
mma kadar kayrt olmaları D&rtttr. 

SUrbhan 325 ıncı alaydan a.1-
dığnn askerlik tezkeremi .zayi 
ettim Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Kirmasti - Şekerci han 97 nu
marada 323 tevellütlti Usta o
ğullarından Me.hmet oğlu !d.. 
ris Usta (39845) 

• • •• 
Pendik belediyesinden aldığı

mız mayıs haziran 1942 ayları
na ma.h:ms 2776 - Zll& nuınara!ı 
ekmek karnelerimizi .z.ıyi ettik. 
Yenisini aıeı.cağlmmian eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

Pendik, İsmet paşa caddes No. 
53 Halil Lfıtfiye Uzya.zıcı 

·(39837) 
••• 

On Uçüncü Süvari alayından 
almış olduğum terhis vesikamı 
za.yi ettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur • 

Yedek Süvari teğmeni Süley. 
man Soylu. (39834) 

• • • 
Kasunpaşa na.biye müdilrl~ 

ğünden aldığrm mayıs haziran 
ayına ait 4 büyük 1 küçük ek
mek karnelerimi zayi ettim. Ye
nilerini alaea.ğımdan eskilerin 
hükmü Yoktm". 
Kasmıpaşa, H.a.cı Zanı Hilal 
soka.k 14 nlmlarada Hafıze 
Gürler. ••• 
~ Kaymakamlrğmdan 

aldığım mayıs ve haziran aylık 
2 adet ekmek vesikamı zayi et
tim Yenisini alacağmıdau eski
sinht hUkmii yoktur. 

Beşiktaş, Ab'ba.sağa sokağı 110 
numarada Sarafim. (39842) 

4*lFo 

Izmit Kocaeli tank grup komu
tanlığından aldığım 26. 12. 941 
tarihli terhis te7Xermıi zayi et. 
tim. Yenisini alacağmıda.I'. eski
sinin hükmü yoktur. 

tst:.anbnl - Beyoğlu lskender 
caddesi 64 DlJDal'ada 322 te
vellütlü Bünyami oğlu Sala-
mon. (39840) ..... 
3991 numaralı arabacı plllra

mı zayi ettim. Yenisini alacafmı
dan eskisinin hükmü )'dctur. 

Fındıklı, tfdtelesi arabacı Ri-
f a.t Salar. (39841) ... 
fstanbul Universitesinden al. 

dığan hüvi~t ve puomu ikay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü kalmamıştır. 

••• 
Samim Tara 

(39843), 

Bakırkcryden almış olduğum 
ağır işçi karnemi kaybettim. Ye
nisini alacağnndan eskisinin hük
mü olmadığı il~n olunur_ 

Bakırköy Bez fabrikası çözgü 
iplik amclesinden 213 numara
da Feriha. Ozge. 

TURKiYE iS BANKASı 
K ·:,.ük T~ "arruf 

Hes nları 

~F.~lııy,ı .ır,ıc ı -;;ııtı.t .• 

•t.ıyı... ...{';lJıotoıı, ı lı..ı.-ı-

cu~ ... rt11 tarlhlennık 

f'al)ll" 

lf:N~ UUL4MJ t ~Llili.I 

ı adet 200<i L1ratrıı • ZOOO. 
a • ıooc - 8000.-
1 • 11'>() • - 1600.-
il . 500 - 1600. 

lO - ı:xı • - 2t>OG-
4(J - 100 • - fOOO.-
6() 5C • - :moo.-

20C . ıe • - cıooo.- . 
10C . 10 • - 2000~ 

Bir ist~ a a i ve 
70 bin kişinin ölDmD 

:tstı1A harbi taırihin her devrin
de korkunç o'ımuştur. Bu yazı b!r 
iırtillnm w t&rihte eşine nz nıstJa 
nrr bir m~88JlıID. hariltulfı.dc pe.r 
lak bir misalini vermektedir. 

• • • 
1219 yılı 11 :.Adnciteşi:n gUnü al

tmc:r haçlı ordusu Dimyatı muha
m:ra etmişti. Bu sefer, çok kor
kunçtu. Ha.çltlar harekete geçe
cdderi va.kit, pe.ps Uçfincil İnoaan 
eöyle demişti: "Kadro, c.;orux ço
cuk, !lcör, topal, herkee bu cihada 
kaydolumır. Macaristan kralı, A
wsturya ve Bavyera dukala.rt ile 
ecnul-i Alma.uya. preıilsleri kuvvet
i~ ıbirleıştirereilt harekete gel
dilC'X'.,, 

Bu :istiladan Mlll'IL tam iki yiiz 
elli bhı lki!ri ilk önce Suriye ÜT.e
rine yüııüdü.. Rastlanan yorle:r ya
kılıp yıklbyor, yağma ediliyordu. 

• ııt "' 
Dimya.t, oo. sekiz ay haçlıların mu 

ha.sa.rasma mukavemet etti.Bu m.ild 
det içinde sik sik: çarpışmalar olu
yor ve kanlı boğuşmalar, bUytlk 
mavaffaılciyetlerin &:ınniln a!ıyor

du. 
Şehirde yeıt:ınjş 1biıı in9811 vardı. 

Bu yetı:ı:Jlş bin iosanm hep!ıi, baç
J;ılaırm eli.ne düşıne).:1ense ölmeğc 
mzı oluyordu. Tari1rln 9Cllk ac:r bir 
haldk&Udir: Yetniş ibin lcişl, çar
pışa çe.rpşa. amldı. Azaldtkç& ge
ride JraJa11larm llônj kabaıdI ve bir 
giin tıehh-de ancak ilç bin kiş} ba
Junduğu anlaşıldı. Yetm;lş ibin ki
pıen {1ç bin Odşi, 

Ger· lmlanklr, artik ~ harp 
edemiyeeent bir hele gelmişlerdi. 
Bunlar, düşma:nm kar§:sma. öldür
mek, bir şey yapmak için değil, 
ancak ölmek için çıka.Uı"Tudi. Bu
na ,-a.pmağı da düşünmüyw değil
lerdi, Fab.t fı:r&'lt el~ Haç 
bd8ir eeh~ girdiler Dimyatlılar: 

"Ka.b:ramanca dö~. Yet.
mil bmdcn üç bine in<liniz. Ne 

ikişiyi de kılıçtan ~ 
• • • 

Şehrin dolikanltlan, haçlllar 
şehre gir.e1•ken ibh' ke:rar vermit
lerdi. Bu ıka.rar ~u idi: Dil§man 
Dimyatı teslim ald:ıktan 9001l'& hai 
ka zulüm yapmama. iyi, eğer ak.si· 
ne ha.roket edeme lbu gençler, a
ni b!r hücumla elleır.ine geçeclt hı
ristiynıu öldürecekler, tek insan 
sağ lmlmaymcayıı lkadar çarpışa

caltlardı. 

Ynzık ki. ölmdk :mubddermi'il, 
ehlisalip ordusnun .insefınzca, ka
dın ve ÇQCUğe. ll:xıkmryarak nldür
mektc devam etijğj:ni gören genç
ler, hep ibirden ~ fı:rladxl81". 

Bunlarm s::ı.:y;ısı ellfyi ~
du. Fakat verd:kleır.i dehııııct bir or 
dunun yapa.mıyn.cağ:ı kadar büyWc
til. Koşuyorlar, önlerine gelen hı
ristiyam ökf'ürüyorlar, şe'hirlıl1eore: 

- BizimJe •• Bmm1e gelink. Ol
mcden öldürelim.. diye l>eğmyw
la.rdt. Btmu görenler cmlarm ar
Jmsmd.an 'Jıxışu;}"Or ve bme gittik
ç.e ~u. 

yetmiş bin ıilı.sam eritell bir Ol"

dunıın karşımndn banJa.rın yape... 
cakltan ne olaJ:Jlli:rdi ! Ancak ı.
Dbnyatlı, tendi paşm& tılr- ~ 
dtı.,mmı mımı.ebiırcli. 

Sonra... 
Binlerce ~ lcanlı tmiatiyw:o, a 

ikor~, eıtıcın, bnp dair.en bit 'I 
fırtına.. bir ikamrp. ve bir bora de 
!bi bmıla.rm ~ ç&ttl. A~ 
rı Jrökilnden söldip atan fll'tma dtıı. 
djği wli etraf namı bir canlı, 
cmımz mezsırlığı baJ!oe goeliree, 
barasr da öyle oTdtt. Haçlı cırdala- • 
l'I bir ısaa. t l!!Om'8. meydanlıktaıı .. 
mkl~ :verde heo.Qz em 
vermiş i:ııeanla:rda:rı m bçı at't* 
bir daha ayağa bIJmmımwak bere 
&OD defa ~. bir daha 
il!leS çdaı.rm:ıt!nıaı bere 80D. def r 
inllyot')ardı. ?fJYUI Ahmet 

Japalım r Biz lbQra.ya harp et:meğe "~~~~~~~~~~~~ 
teld'iJt. Fakat §imdi madem ki esi
rimiz oldmwz hfilanUm.Qz a.Jtmda 
:JIUJll}'UllZ .. , diye bir tak<lir ~ 
yorlıardı. Faka.t böylıc olmadı. "'Eh
liee.b7p lı.iss1 takdir ve merllame-
te mağ'J.ap olımya.rok lba. üç bin """ı..ı """" ... -~"'"T-""""-T~~ ... .T..'O<~~~"""'"'-' ..... ~ 

eam.un - Çar§ambe. kısmında 8C'yahat edecek yolcuların beraberinde 
göttıreoekterl parça halin<tek1 eşyalArma mahsus fJ. S/2 No. hı tarUenm 
Uıeretlerl deği§tirilmlştlr. Yeni tıcretler 10.6.1942 tarihinden itibaren tat. 
btlı: edilecektir. Fazla tafslllt.t için ıstasyonlara müracaat edilmelidir. 

(3395--Mel) 

l.ıanbal Gümrükleri 8CJ§müdiirlüğünden: 

İhale gtlnll: 18/IS/'9C 

Mlktan DetE"rt 
M. JL N. Kilo gram • Lira. kr. 

2669 29 500 460 85 
EfJ'& ctmııl 
% 20 den az 9mıi ipekli 
'boyalı fasunıel1 pamuk 
t1ll perdelik 1 

Yukarıdaki eşya 1549 sayılı kanun mucibince 18.5.942 • aaat 11,30 d& 
açık arttırma lle satılacaktır. Sat:rşt.an üç gftn evvel saat 9-12 arumda 
eşya anbarmda görülebilir. Satış Reşadiye caddesindeki Gllmrll.k Satı§ lft- , 
dUrıtlğtlndedlr, Kanunt vcsilmlarm ibra.zı ve teminatın salı§ gUııü aat 12 
ye kadnr yatırılması na.n olunur. {6613) 

'ı a~ıma va ıtalarının yoklaması 
ll. lUüılllfou '.:\llll<elldl~·ctı Uoml yonu Bn:,ıkanlıifından: 
Kazamız kU\'Veslnde kayıtlı bulunan bililmum nakil vnmtaıarı (araba 

r.ayvanları arnbalarilc birlikte) ll§B.ğrda yazılı gUn ve mahallerde bulunma
lan aksi halde haklarmd:ı kanunı muamele yapılacaktır. nıı.n olunur. 

Nahiyesi Yoklam:ı.nrn yapılncağı yer Günü 
Canlı ve co.nsız vasrt&lar 

Şl§li 

Hasköy 

Şişli Abide! hürriyet tepesi 15,16.5,942 cuma ve cum:ırtesl 
.. ,, " ,. 17.5.942 pazar 
,, " ,. ., ıs.~.9!2 pazartesi 

Ka.sunpa,,a ve 19.20.5.042 sair ve çnrı:ıamba 

Beyoğlu merkez ., ., 
Galata ., ,, ,. ,, 2122,5942 perşembe ve cuma 

Motörlü ve motörsUz vasrt.alar 
Şişli Taksim Cumhuriyet G. Ottaj 24.25.Ci 042 pazar ve pazartcm 

garajt. 

Taksim~ 

Hasköy 
Beyoğlu mer- .. 
kez ve Kasrmpaşa 

" 

" 

26.27.G.942 sah ve çarşamba 

.. 2 .5.94'.! per cmbe 

Galata 29.30.5.042 cuma ve cumartesi 
(Accntalardaki vasıtalar da dahil) 

**"' 
Qınb ve Cansız Nakil Vasıtnlarrnm 942 yılı s:ıyımı aşe.ğır!akl gQnler. 

c Fatih Askerlik Şubesi fttısallndckl meydanlıkta M M. mükellefiyeti 
\:om!syonu huzurunda. ynprlacağmdan sııblp erinin muayyen günlerde Na. 

kil vasıtalarmı bUtUn yedek t çhizatl:ırile birlikte getirmeleri, ~etlrmlycn. 
" r hakkında kanun! muamele yaprlncaı:;'l 114.n olunur . 

Fatih l\fcrkrz \'C Fener Nnhl.}clcrl: C:ı.nh ,;t• Can'!ız ' ıtaları. 
14 Pe~·mbc, 15 Cum::ı, 18 Pa:ıartc ı, 20 Ça~ba, 21 PeJ'luınbe • 

... ııragllmrUk Nahly 1: 
~2 Cumn, 25 Pa:r.:ırtNl 

Şehremini NahlyttıA: 

•81111.110Us 111~ 
~ımatya 1'a!ı1~·~: 

28 Peııte"Dibe, ı9 Cnmu. 

• 



• 

6 V,\KfT l4. 5. 1942 

istanbul Levazım Amirliğinden verilen 
Askeri Kıtaat ilanları 

Kapalı zarf usullle (SOO) ton zeytin yağı münakasaya konmu,atur. Ev. 
sa! ve h~usl ıınrUan komtsyonda görUleblllr. (300) ton zeytin yağı bir is. 
tekliye ihale edilebileceği gibi 75 şer tonluk partiler halinde en az bir tak· 
sıd.ne talip çıktığı takdirde de ihale yapılablllr. İhalesi 27.5.942 çarşamba 

gllnO saat 11 do yapılacakur. Muvakkat temtnatlan asit derecelerine göre 
aşağıda gösterllmı~tlr. Taliplerin ihale st\atından bir saat evvel teklif mek.. 
tuplarlle Harbiyede Yedek ııub~y okulunda aatınalnıa kı>misyonuııa mU-
rccaatıarı. 

,\.,idin dere<:esl 
% 1,5 asitll zcyUn yağlar 
için . (Eklııtra) 
% 3 asitli zeylin yıtğlar 
için • (Eklstra) 

'.\lu~"Ukkat teminatı 

19230 Liradır. 

18990 Liradır. 
(3108-5152) 

• • • 
Aşağ"Ida yazılı mevadın kapalı zarfla eksiltmeler! 2:5.:5.942 Pazartesi 

gUnti hlzaıarındıı yazılı saatlerde Mur&.§ askcr1 ııatmaıma komlııyonunda 

,>apılacaktır. To.lıplerin kanuni venilmlarlle teklif mektuplarını komJ.ayona 
vermelcrı. 

l\IJktan Tutarı Teminatı ihale 
t'lnsl. Ton Lira Lira aaatı 

Kuru ot. 650 &3 ,750 4781,25 15 
''man. 630 31,500 2362,50 16 

(3083-50!!9) 
• • • 

A.,ağıda yazılı mevadın pazarlıklıı. eksiltmelerl hizalarında yazıtı gUıı 

ve ıaaUerde Çorluda askeri P. 1166 satınalma komlııyonu:ıda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komlııyona. gelmeleri. 

Cinsi. 

Koyun veya keçi eti. 
Odun. 

Mıktan 

Kilo 

30,000 
100,000 

tbaJp gün ve saati. 

20/ 5/ 942 15 

21 " " 15 
(8172- 5287) 

.A.§ağtda mlktariıı.rı yazılı koyun etleri pazarlıkla eksiltmeye konmuş. 
t ur. lhalelerl 18.l>.94!! Pazartesi gUnU hizalarında ya:ı:ılı aaatıerdc Doğu 
Bayezit ukerl ııalınatma komlsyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va
kitte komisyona. gelmeleri. 

l\flkton 
Cinsi Kilo 
Ko.)-un eti. 70,000 
Koyun eti. 70,000 
Koyun eti. i0,000 
l~oyun etL 60,000 

Tutarı 

Lira 
27,000 
31,000 
31,000 
27,000 

Teınlnatı 

Lira 
2025 
2325 
2333 
2025 

İhale 
e&3tl 

9 
9 

10 
10 

(3255-5502) 
• • • 

4J5.942 gOnU ıhalesi llAn olunnn nrağıda clr.s ve mlkUtrları ~azılı dört 
kalem akOmUIAtör nıalz"rn sl:ıe talip çıkmac!ıb.u.ian tcl>rnr p"zarlıkla mU· 
ııakıı.saya kcnmu§tur. lhale.51 16.5.94:! cıımarte31 gUııil saat l O d:ı. y pıla. 
caktır. Tallpier!n teminatıaı1lc Harbiyede Yedek ııubay o!tulunda. satına!. 
ma komisyonuna mUracaatıarr. 
Adet • ('ln!!l Eb'adı 

1200 Mili!bct p!Ak 3M • .Ml5. 2X125XH:5 
500 
600 
100 

Menfi 
Mllabct 

Menli 

" 
" ,. 

• • • 

" " H 

3M. M3X 65Xl00 

• ,. 
" (3242-5499) 

Kapalı zar! usuuıe (300) ton sabun Muhtelif nakliyat yaptınlaeaktır. 
münakasaya konml'!}tUl'. Evut Vll hu· Tahmin bedeli 4.3,780 lira llk teminatı 

aııs1 tartları komisyonda görUlebitlr. 3283 lira no kur~lur. Kapalı zartla 
'300) ton ~abun bir istekliye ihale eluıiltmesl 20.5.9'2 Çarşamba gUnU 

1 
edilebileceği gibi 75 §er tonluk par. I saat 11 de Trabzonda askeri satmaL 
Uler halinde en az iki taksldine talip 1 ma komisyonunda yapılacaktır. Ta· 
çıktığı takdirde de ihale yapılabilir. llplerl.ı kanımı \'eslknlartıe tekli! mek 
lhalesı 27.5.942 çarşamba gilnU saat tuplarnıı ih:ıle Matindcn bir aaat ev_ 
15 de yapılacnktır. Muvakkat temina. ve! komlııyona vermeleri (0082-50ii8) 
tı (14190) liradır. Tallplcrin ihale 
saatındnn bir saat evvel teklü mek_ 
tuplarlle Harbiyede Yedek subıy o. 
kulunda ıatınalma komisyonuna mU· 
racaatıan. (8112-:Sl5a) 

*•• 
~ğıda yazılı mevadın pu.arlıkla 

eksiıtmeleri 16.5.9i2 Cumartesi gUnü 
saat 10 da 17.mitte poııtahane karşr_ 
aıll<la askeri ııatınalma komiayonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kat'! teminat. 
larlle belli vakitte komisyona gelme. 
Jerl. 
()in ı. 

Nohud. 
Tıı hin helvası. 
Pekmez. 
Tahin, 
Zeytin ta.nesi. 

~·~ 

Mlkt:ın Kilo 

50,000 
20,000 
10,000 
10,000 

:>,000 
{3:?60-5507) 

Beher kilosuna 85 kuruş tah
min edi!en l 01,000 kilo sığır eti 
müteahhit nnm ve hesabına açı1< 
eksiltmeye komnuştur. !hale.si 
25. 5. 912 pa7.artesi giinü saat 11 
de Erzincanda asker i sa.tın alma 
komisyonunda yapılaca.Hır. 11k 
teminatı 6438 lira 75 kuruştur. 
Taliplerin belli vakitte ko!lli&yo 
na gelmeleri. (3192 - 5333) 

••• 
40,ooe kilo koyun veya ııığır eti ka. 

pıtlı zarfla ekııittmeye konmuııtur. tha 
lesi 18.~.942 gtinU saat H de Afyon 
askeri sataıalmıı. komisyonunda yapı· 
lacaktır. Koyun eUnln tahınin bedeli 
40,000 Ura ilk teminatı 8000 liradır. 
Sığır etinin tahmin bedell 28,000 lira 
ilk teminatı 21,00 lire.dır. Tallpk!rin 
kanunl ve.ıılkalarile tekli! mektupla. 
rmı ihale saatinden bir saat evvel ko
mlayona vermeleri. (308~0) 

* * • 
Ankarada 59,697 lira 38 kunıe 

kefiif bedelli iki J>6Vyon kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. İha
lesi 23. ıs. 9·12 cumartesi günü so
at 11 de Ankarod::ı M. M. V. sa.tın 
alma koıniı:ıyonunda ynpılaca.ktır. 
tık temhıatı 4477 lira 30 kurııştuı-. 
Bu ite gireceklerin M. M. v. in
"'8t dairesinden vesika almnlan 
tart.Ur. Talip!~ kanuni vesikala
,. tıeldif ~ .ltale aa
tWea Mr -t nTel koe?rievona 
,-nn~~ (~152 • ~248) 

* ~ • 
Müteahhit nam he:mbına 5.5. 

S-12 de ihalesi ilan okn:m 121273 
kilo s1ğrr etine talip çıkmadığın_ 
dan tekrar pazarlığa konmuşbr. 
Evsaf ve hususi şartlarile teslim 
mahalli komisyonda görülüp öğ. 
rcnilebilir. Beher kilosunun mu .. 
hammen bedeli 95 kuru~tur. th~ 
lesi 18.5 942 pazartesi günü ::-a.
at 10 rla yapılacaktır, taliple
rin kati teminatlarile Harbi\·edc 
Yedek Subay Okulunda komis -
yona müracaatları. 

(3205-.1)370) 
~·~ 

B~her kilosu 96 kurul} 76 san-
i imden 4-0 ton toz feker alınacak
tır. pazarlıkla eksiltmesi 16. 5. 942 
r•mıarı esi gUnU soat 11 de Bal·
kP.sircle askeri ~tm alma konnı. 
yonund:ı. yapıbcaktn-. Teminatı 

(;'156 lirarlır. T:ıliplerin belli va
l•itte komisyona gelmeleri. 

(3217 - 5417) 

~ .. 
50,00fl kilo sığır keçi veya ko· 

yun e!i alınacaktır. Pazarlıkla ek
Filtmesi 20. 5. 942 çarşamba gilnü 
sanl 10 da Topkapı Maltepesinde 

askeri satın alma komisyonunda 
yap•lachktır. Tallpleıi.n % 15 te
mln:ıtlarile belli vakitte komisyo
na. gelmeleri. (3220 - 5430) 

* * • 
70,000 kilo c:alı fasulye5i kapa

lı zarflş. eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 26. 5. 942 sah günü saat 
15 de Konyada askeri satın al
ma komisyoound:ı yapılacakhr 
Beher kilosunun tahmin bedeli 
20 kuruş ilk teminatı 1312 liıa 
50 kuruştur. Taliplerin kanwıi 
vesika1arile tekl:f mclı:ttıplar•nı 
ihale saatind~n bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

(3189 . 5330) 
••1.' 

Dört parça beheri 14.500 E
J'alık sığır, koyun, keçi eti ::ılm:l
caktır. Her kalemin teminatı 
2175 liradır. Talip!erin 23.5. 042 
cumartesi günü saat 11 de Ha
dnnköy civarında Çilingir köyün
de a.skerl satmalma komisyonun. 
da bulunmaları. (3258--5505) 

Ankara civarında 34,431 lira 
92 kuruş ke.'.]İf bedelli anbar bi
nası inşası kapalı zarfla eksilt
-neye konmuştur. İhalesi 28. 5. 
942 perşembe günü saat 16 da 
ı\nk:ırada M. M. V. Hava. satın 
alnıa komis)onunda yapılacak -
tır. 1Ik teminatı 2j82 ura 40 ku. 
ruştur. Bu işe gireceklerin asga
ri 15,000 liralrk bir taahhüt ve 
il~al etmiş olması şarttır. Ta
liplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızr Derhal Keser 

1CAB1 N DA G UN DE 3 KAŞE AL l NA B 1 LJ R 

(3201.5342) ' . '. . ., ... :......;.:;.~· .·.._.•?,_)..: _..~ .• _,, _ liı•lll'JP~~ 
• * ıcı 

Pazarlık günü talibi çıkmıyan 
ikişer buçuk tonluk iki parti sa
deyağı yeniden pazarlıkla 16. 5. 
942 cumartesi günü saat 11 de 
satın alınacaktır, Şartname.si 
her gün komisyonda görülebilir. 
lsteklılerin belli gün ve ~atte 
Fındıklıda satmalma komi~yonu
na teklif edecekleri fiyata göre 
kat'i tcminatlarile birlikte gel-
meleri. (549~) 

"'*~ 
52,000 kilo sığır eti kapalt 

zarfla. eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 9 6 942 salı günü sa:ıt 
15 de ~as)•ada askeri sat"!..11 al
ma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 31~200 lira ilk te
minatı 2340 liradır. Taliplerin 
kanuni vesika.larile teklif me!{
tü)larmı ihale saatinden bir sa
at evvel komisyona verme1eri. 

(3259-5506) 
• * * 

Pazarlık günü talibi çıkmıyUl 
150 ton sığır veya koyun eti 20. 
5 942 .:;arşamba günü saat 11 de 
p~zarl!kla ihale edilecektir. :i\Iu
hammen bedeli sığır eti için 
180000 K eti için 270000 lira
dır K;t'i ·tem!nrfüm s!ğn· eti 
ici~ 205ü0 lıra, K . eti irin 29100 

• c- 'h ~. 
liradır. ~n.rtn:ım~sı ~r gı:n ~<>-
misyonda görülebilir. :tstekli;e. 
rin beili gün ve saatte Fındıklıda 
satınalma komis;Ybnuna geımele-
ri. (5497) 

* •• 
50,000 liralık koyun, sığır ve

ya. keçi eti pazarlıkla satın alına
caktır İhalesi 21. 5. 942 p€r
şembe. günü saat 15 de Ha.dımköy 
civarında. U§aktabya askeri satın 
alma. komis}'onunda ~t>ıla.cak -
tır. Sığır etinin kilosunun ta~
min fiyatı 120 kuruş, koyun etı. 
nin 15=5 l<uruştÜr. Talipierin 75v0 
lira kat'i teminatlarile belli va
kitte kon.isyona gelmeleri. 

(3261 - 5508} 

··~ 5000 metre mikabı tomruk or-
mandan kr..tiyat ve nakliyesi pa
zarl·!da ck.s:ıtmeye konmuştur. 
llıalcsi 22. 5. 942 cuma günli ası.
at 15 de Çanakkalcde askeri sa
tın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 500 metre m.ik~uından 
aşağı olmamak üzere ayn a::rı ta. 
tiplere de ihale echlebilir. H~psi: 
niıı talmıin bedeli :-m.ooo lira katı 
teminatı 6250 Iirailtr. Taliplerin 
belli vakitte koıni.:;yona gelmele-
ri. (~~08 - 53'13) 

••* 20,000 kilo koyun eti kapalı 
zarfla. eksiltmeye konmuşıur. 1-
halesi 29. 5. 942 cuma günü Sdat 
15,30 da Adanada asker·i satın 
alma komisyonunda \'d.pılacak - 1ı tır Tahmin bedeli 2U,COO ilk te
mi~atı 1500 liradır. Talinlerin 
kanuni v~ikalarile teklif mek- 1 

1 
tuJ.ıarını ihale saatind ... n ?>ir sa
at evvel komisyona vermeleri. 

(32.;~ . 5501) 

~·· 
Ştover arazi binek otomobillle NSU 

marka Motoolkletıer i~in ( 13) kalem 

1

. 
mal;.emc pazarlıkla .satm alınacaktır. 
lsteklilcr malzemenin clns ve mikta_ 
rile kataloi;' numo.ralarmm mU!redat. I 
1ı ~tvellnl komisyonda. görebilirler. 
İhalesi 16.5.942 cumartesi gUnti saat 1 
ıı de yc.pılacaklıı'. Taliplerin yedek I 
subay oltulunda ısatmalma komisyo. 

nuna mUracaatlan. (32:50-5~001 .1 
••• 

KUPONLU ·VAD~U· MEVDUAT 

VARLl61NIZI TEMiN EDER 
\ 

~E~ · AVIN 81RiNOE ·PAQANIN · rAiZi·VERiliR 

TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

179,998 çubuk deımiri ciheti as
keriveden verilmek üzere balya
lık tel çekt.iri.Hıcektir. Par.arlık.la 
ek!:ıiltmcsi 18. 5. 94 2 p3zaı resi 
günü saat 14 de Tophanede bt. 
Lv. §.mirliği eıatm alma komisyo
nunda y:ıorlacaktır. Hcp~inin tah
min bedeli 61,199 lira 32 kuruş 
ük teminatı 4350 liradrr. Şartnn. 
mesi komisyo:ı<la. görülür. tstck
lilı>Tin belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (138 - 5414) 

~*~ 
150 kutu Simnn Hıırvard \'e 100 tUp 

Tirnerf Epee aıınacııktır. Pazarlıkla 

ekslltmesl 11U5.9'2 Cuma gUnU saat 
15 de Tophanede r.v. Amirliği satm
alma koml!lyonunda yapılacaktır. Tah 
min bed"li 580 Ura kat't teminatı 87 

Seherine 66 llra !!at tahmin edilen 

600 adet çift çenberli ve içi galvaniz. 
u benzm tıldocıu 16.11.942 cumart.eal 

g:ünQ saat 10,80 da pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 39600 

lira olup kat'l temtnatı 5940 liradır. 

lsteklilerin bclll gün ve saatte Fındık.. 
lrda aatmalm- ltomlsyonuna geımele. 
rl. (3236-5'47) 

35-40 ve 20-2:5 ton yuvarlak ıı.. 

ğaç pazarlıkla satın alınacaktır. Bir 

kilosunun tahmln fiaU 6 kul'U§ 50 
santimdir. lhalesı 15,5,942 Cuma gU· 
nU s:ıat 15,30 da Kars askeı1 eatm 

alma komisyonunda yapılacaktır. Ta. 
karrUr edecek !la t Uzerlnden kat't te_ 
mlnat alınacaktır. İsteklilerin belli 

lıradır. tsteklllerln belli saatte koml.8· vakitte komisyona gelmeleri. 
yona gelmeleri. (741-M43) (3248-5454) 

~ .............................. 1 .. l!ai;mll! .. ... 

Türk\ye tumbıu·il~Fetl 

ZiRAA T BANKA Si 
&nnı.ıuı ta.rlbJ: t833. - ~rmayea.ı: ıooo.000.000 nırıı Ll..rul. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para tılrikUrenJere 21S~OO Ura lkra~n!ye verlyoı. 

17,27.f lira 30 kuruş keşif bedelll 1 
iltisak yJlları lıı~sı pazarlıkla eksilt. t.tnıllt BankaSJnda kumbaralı •e lhtıarı12 tıunrrut 11ıe.sapıarmoıı ıııı ıu 

meye konmugtur. İhalesi 22.5.942 Cu· ~ Uruı tıuıunanıara .tenede • deta çeldlecek 1<ur'a tJ.e aşağıdaıo 
ma gtinil ıant 15 de Esklşehlrde Ha. pıtı.na göre tkr:ımlye dağlUlacı\lHu. 

. 
BURUŞUKLUKLARI 

ve LEKELERi 
nasıİ "SİLMELİ" -
*' 

Bu yeni ve 
şayanı hayret 

GÜZELLİK 
REÇETESiNİ 
tecrübe ediniz. 

~ " Clld hficey-
relerlnden 

istihraç edi. 
len ve genç 
ve sağlam 

bir cildin 
unsurlarına müşabih olan ye
ni ve kıymetli bir htitasa. Bü
tün dünyada tanınmış b1r clld 
müteh::ı.ssısı tarafından ~
,!edllerek kemali itina ile se
ıçUen hayvanlardan lstlhraç 
edilen ve cBlocel> tablr edi· 
len bir cevher, şimdi clld 

' gıdası olan pembe renkteki 
Tokalori kreminin terkibinde 
mevcuttur. ~unu her akşam 
yatmazdan evvel ~ullanınız. 
Siz uyurken cildiniz bu lay-
~metıi unusurlan masseder. 
Her sabah • uy~ndığıruzda 
cUdinlzln daha taze, daha 
genç ve daha yumuşak oldu
ğunu görUrsUnüz. OUndfiz
lert <Yağsız - Beyaz) To~ 
lon kremini kullanınız. Bu 
b

0

aslt tarzı tedavi sayesinde 
her kadın ıo yaş gençleşebl:. 
lir ve her genç kızın gıpta 
n::ızarlle baktı~ şayanı hay •• , 
ret bir tene mallk olabllir. 
·Tokalon kreminin müsmir 
neticeleri garantllldlr. Aksl 
takdirde paranız la de cdlllr ..\, 

oıurcrcıt cı:cJJI 

edılmlo olan SUvari gedikli erba§larııı 
dan hizmete istekli olanlarm Fatib 
Askerlik şubesine mUraenatıan UOJl 
olunur. 

*** 
EıulnönU Yeril As. Ş. &,k. d n: 
Lv. Tğm. All oğ. İb:ahlm Onnı 826 

(58138), Topçu Tğm. Ha§im oğ. Şc· 

rc!cttln Akcr 32!) (52505), Veterııcr 

As Ttm. Dlkran oğ. Slsat 807(177091 
Piyade As Tğm. Tevfik oğ. Ahmet 
Re!ı 331 (47480>. Piyade "fğm. Hamıı 
oğ. Mu.stara Nail 313 (14137). Piyade 
Tğm. 1brabl.m oğ. Nacı 811 (9994), 
Tbb. Tğm. Meb. Şevki oğ. Meh. N' • 
tdl 826 ( 45079). 

Bu subayların hUvlyct cUzdanınrıı 
bırllkte acele gubcye gelmeleri Uıl:ı 

olunur. va aatmnlma koml!!yonunda yapıla. I • • 000 • C.00(1 • J2<ı • &O • 
caktır. llk tt'mlnatı 129:5 Ura 57 ku. • • 0011 • ~.ooo • l.24l "" • ı.JS<M. • 

1 ruıtur. Keşif evrakı komlsyo:ıda gl}. 1 • • U)(J ı.ooo • l6Q • t4' • s.z~ • : HAFll)Z() eli E'· Mo .A, L 
rülOr. Taliplerin belli vakitte koml.ıı· 

1 
tO • ıoo C,000 • 

yona gelmeleri. (3256--a503l ı DlKK.Alr: He83plarındalU paralar tılr sene "~inde ~ ı!rndıı.o ,,11 ğt 1 
1f.*Ji. :ın.,mıvenıere tkrııınıye <,;ll<tı~ı tllkillrde % 20 raz:as:ıyıe vortıe<-..ektU l 11LOKMAN HEKiM, 

Beher metrC11ine 585 kul'U§ tahmin l<efldeler; ll 84.rl., ll Hıu..ran.. U Eylu; lJ 6ı..-ı:ıc11ı..atı.Wl ..arthle ! Ur\llll.l\'l1 l\lfl1't H \s..;ıSJ 
edııcn 1000 metre branda bezi pazar. ! rtn~ yapııu. 
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lıklıı satın almaca!ttır. İhalesi 16.5. ''•••••••••ıaaımıı••••••••••• ·==· e ı, l\İ\11\yt"n~ ~·111•terl 2 !\fi l'E'I .. 2'1!l 942 Cumartesi ı;tinU ııallt 10,30 da. Ba. __ _ 

lıkes!rde asker1 satınalma komlayo • ==========================:._==::....::._ J 
ruında yapilacaktır. Teminatı 877 lira. zarlıkla eksiltmeye konmu~tur. K~şlf nunda ·ııpıhcaktır. Keşif evrakı ko. I ===:-:=======:;:===== 
dır. Taliplerin belll vakitte komlayo- bedeli i8S5 lira 52 kuru§tur. İlk te· misyonda yapılacaktır. Ke~if cvrniu SA HIBI ~ ASHI (.;~ 
na gelmeleri. (32:>7-MO-C) mfaatı 591 Ura 45 kuruştur. İhalesi komisyonda görUIUr. Taliplerin belli Ra<;ıldıC:ı ~·er . \'AKl1 MA ı B.'\A~I 

.ıs.•~ 20.ti.942 Çarşamba gllnU saat 15 de vakitte komisyona gelmeleri. llmııml ~eşrı~·n ıı idıırı relen 
Beton plııt irtibat yolları lnııası pa- Eııklgehirdc Hava satınalma komlsyo. ı 8249 5496) Helik Muııet :levc11Qi' 


