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dan dlllml.ze çevrilml§ olan bu romıınm flyau ıoo 
kunl!ltur. 10 kupon getirecek okuyucularımıza ro. 
man yalnız 50 kuruşa verilecektir. Bu kuponları 
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t'elefon: idare (ıü70), Yazı (2lflSJ 
l'elg: htanbuJ Vakn-POl!lte kuıı..a:4f _j 

·~~~~~~~~~~~---1 

Osmanlıcadan 
özturkçeye 
Giderken .. 

Yazan: Asım Us 
Omıanlıcadan öz türkçeye gitme

JJİD Jmumunda dilciler arasmda 
h.iç bir :Okfr ayrılığı yoktur. Her. 
keA bunu istiyor. Fakat il) ta.tbi
kata gelince bir takım miinslgı'a 
'ar ~ıkıyor. Bu miinak•,.hı.n keyif 
ve zevk ptısmdan prensip anlq
masma doğru göUimıek doğrudur. 

Meseli bir müddet evvel felsefe 
t.erlmJerl hakkında bazı itirazlar 
oldu. timi ve fenni terim mahiye· 
tinde olan oemanlıca tabi.rieıin 
yerlerine Türk kök1erindeu ko
nan lreli~ler -hat.ti. tamamne 
uydonna "Ye batt& ~uğun tt!IV• 

ldne aynı.- da-- bir kere okal 
kitapl&rma girince zamanla tato
nM'Akttr. Bunda şüphe edilemez. 
Çünkü esasen ara~ alınmış 
olan o tertmıer 08IDSlllıcada ifa. 
ele ettlği aıı1amJara göre zataı uy. 
durma şeylenli, 

Bunun.la beraber ilmi ve fenni 
ma.Jılyette olan bazı kelimeler ve 
tabirler vardır )Q baalann Jm1la.. 
ml~ yalnız kltaplal' ~inde kal
rnam15tu. Gündelik hayat ~· 
içinde kooupna cWimlze de ~
ml~tfr. Bu ltJbarla ilmi ve fenni 
terimleri öz türkçıeye (.evirirken 
her yabuaa kelimen.in atılması 
doiru olnıadığı ve biı' takım preo
sıpler tir.erinde yürümek l&mn gel
diği öl~ll Olarak bir ta.lam pren
sipkor kabul edilmesi halıdmıda U
Jus mıyuan Fallh RıOa AUr.7'm 
geçenlerde JUclığı mlltalealan p 
Yerinde buluJoroz. 

ArbdaflllUS bu bahiste pre1191p 
olan.lı: dört e..51 belirtt.Bdea tJOlfıa 
ra IÖJ'le ill7oı'flu.: 

(Volonte) llıupbğr (imde) ._ 
korken (vie) k:a.rşılığı (bayat) ı 

nJçJn (dirim> dJye terclime edi
yorm f (Hayat) konuşna diline 
(hede) den ~ok daha fada itle-

Dün.itil celııede alman ve tayyare pos taaı Jle gelen reslmlerlmlz: Heyeti lıAkime mazounlann '50rgulRUla devam ediyor, müddeiumumi muavini Kemal , l'llvlotun illillat&anna cevap veri~ c; 

Suikasd nıuhakenıesi dün Uç 
celse 1~ saat sürdü 
Rus inaznunıarın tahliye ve Rusyadan gelen 

hukuk müşavirinin kendilerini müdafaa 
etmesi istekleri reddedildi 

Şahid şoför Fahri Uçarın, mahkemede Pavlofu tanıdı ve 
bomba patladığı vakit kendisini Sovyet sefaret 

otomobili ile gördüğünü söyledi , ' 1 

Abdurra.hmanm avukav Şakir Ziya, ı•a,·lolwı ~ l'edıiı!ıderek 

...., ftd7w 

Yeni istanbul mın· 
taka komutanı 

Divanı harb riyasetine tayin edilen Yeııl komutan '9alfeslne ba.ıa 

~ .......... ,._ ....... __ .... ~· 

Muhakemeye bugün 
de devanı ectitec~k 

lsl&Dbul mmtaka komubı.ıu Ziya Yer- ve ı.tanbuı mmtaka, mlleuM&t ve 
gök'nn yerine tumgeneraı Salim 0e.. oubeler1nl tetUI et.mlfUr. 

yatta (dirim) bu kelimeela ,_jDI 
talm8". 

Dskilmten diJlmhde (aitim 1l'e 

dirim) diye bir tahh- vardır. (Di
rim) kelimesinin bua'lan ba§k• 
bir ~ crdı! kullaaıldığJ ~o~tur. K.o. 
noşma dilinde mıon yerini (hayat} 
kelimetıl aldıktan başka daha De
riye gitml~r. (İı;ıtJmal hayat), 
(medeni hayat), (milletin haya
tı) glhl terkiplerde manası daha 
ziyıule ::ı;enlşlcm.13 ve manevileş
miştır. llu terkiplerde'd (bayat) 
kelim~lnl atarak yerine (dirim) 
koyamayız. nu \'nziycte g{)re ko
nuşurkctı (hayat) gibi halk dilin
den almnı ıuH mlimkUn ohnayan bir 
kelimeyi \ 'e bunun benzerlerini kf
ta.plıırd:ıkl Umi ,.e fenni terimler· 
den atmak 'la yanlı3 bir harekcı 
olur. 

Ör. türkçcmitln en eski edebl
ynt ömPklerinden olan (Dede Kor. 
kutnn kitabı) ru elimize alacak o
lursak da.ha ilk sahifelerinde §11 

gibi tAbirleri gl>riiyorm: 
''Gaipten hnber söyler, Alfah ta.. 

rafmdnn göniilc ilham olar, &bir 
Z1lln:ut gelip kıyamet kopar, kav
ınin mli~killiinii hıı.lleder, ezelden 
yuılmca kul b~ma kaza gelir, 
ecel erince in5M ölUr, gönlünü yli
ce tutan erde <lev1et ohnaz, dev
let ohnaymca baba malından fay
da gelmn. •• ,, 

Buradftld (haber, ilham, ihlr 
zaman, kıyamet, ezel, kua, ecel) 
gibi kelimeleri aslı arapçadİT diye 
ıliJimJzden nud atabiliriz! Bu gi-
bi ıuapça kelhneleri kulJanmağa 

dm'llm edince felsefe terimleri a
rasmdan (hayat) kelimesini çıka
rıp dlJlnıizde bütün mevcudunu 
(ölüm ve dirim) tabirinde yer al
mış olm1lktan ibaret olan bir kcll
tneyt koymağa ve bunn totturma
ğa Çllhşmak bugün için mHli ener
füi fsra.f yoJnna gitmek olmaz mı? 

Kaldı ki eskt öz ttlrkçe edebi
yat numuneleri şöyJe dursun, öz 
tllr'kc:c halmnmdan kıymetlerinde 
kfmc:cnfn ~uphesj olmayan bir ~ok 
(atalar sözleri) nde ele bn göst.er
di~miz misallere benzer ara~a 
kelimeler \'ardır: 

§ Arlam ikranndan hapım yu
larmda.n. 
~ ÜmJtle bnaat eden ~ktan 

o!iiı-. 

§ ıı ayıbını söyleyen senin ayı. 
hım da söyler. 
~ C'em!Ult ne kadar çok olsa 

iınnm bitclli;inl okur. 
§ <'ok n'l7. fü;ık usandım'. 

(Devamı 5 inci sayfada) 

f Mlddelamamlala lld cevabı 
Pavlof - Bizi tahliye edin, ikametgahımız var, ka. 

çacak değiliz. 

M. Umumi- Pavlola l•tanbulda, Kornilolu Kayıeride 
yakalayabildik. Kay•eride tJOiuğu alan 

Pavlof 

b. "k ... d . . ır maznunun açmıyacagım,, emen 
ye,.izdir. 

' Okunan zabıtlan kabul etmiyorum. Bu 
itte sahtekarlık vardır. 

M. Umumi- Sahtekarlık Türk adli makamlarının te. 
nezzül etmeyeceği bir ıeydir. Pavlolun 
kullandıiı ıahtekarlık kelime.ini nelret 
ve i•tikrahla kendi•ine iade ederim. 

. / • f 
7AbıU&rın ııa!ıtt? olduğunu iddia 

' eden Pavlof 

Vışide neler 
oluyoı? 
~ 

Büyük Millet Meclisi toplantısı 

inkılap tarihi · enstitüsü 
ıavihası kabul edildi 

Ankara, 15 (A.A.) - B. M. "Türk lstikW ve inkrl&p taıribi 
Meclisi bugün Refet Canıtez.in Cllfft.ltilsil" denilmesi hMkmdaki 

LaA va· 1 hu••. rais}iğinde topla.nnıŞ.ır. taktiri tek?'ar <ıkunmuş ve bUn -
Ankara dil ve tarih - coğrafya da.n sonnı Başv~ldl Doktor Renk 

fa.külte&ne bağlı bir Türlt inıkıltıp S&ydam kürsfiye gelerek "1 de-

k 4 t• • tarihi enst.iıtiisü kurulması haYlan- meeı yapmışbr: u m e 1n1 n dalci kanun la;ihasmm geçen cel. "Arkadaşlar, biz bu enst.itilnibı 
sede ikinci müz:ıkeresi.nc başla- kanununu gönderirlcen, bundan 

Ankara, 15 (Surcti mahsusada balı da büyük bir kala.balrk h~ e e 1 sm<lan do'"'rı tf>..hir edilen KAzım yerine bu enstitüyü kurduk. ts-h d f • nırken Maarif Vekiliniın olmama- , evvol inkılap dersleri vardı. Onun 

gönderdiğimiz arkadaşnnrz tele.. zurunda devam olundu ~ y 

fonla bildiriyor) _ Almanyanm 1 Geçen iki celse gibi bu defa da Karnbekir (İstanbul) un "Tilrk in- mip degiştirilmesine bende* bir 
Ankara büyük elçisi Fon Papene dinleyiciler dağrt.ılan kartlarla _ _ ____ (_Y_a_zı_s_ı _2_n_c_id_e_J __ krlA __ P_tarlhi_·_· _e_n_sttt_· _u_sU_"_' _Y_en.n_e_ı_· ___ (_n_e_v_am_ı _s_a._2_s_ü_. _2_d_e_J_ 

karşı suikast hazırlamak ve bu mahkeme salonuna girdiklerin - p d. ~. d b rı 
=!~~ ~r oı~~:d~~~r::r; ~::~i~~~~ahea°!n~!~= artinin yaptlrmıya karar ver ıgı yur münase e ı e 
ölümüne sebebiyet vermek su - tertibat alınmıştı. ......, - - - · ---- - -- - - - .. -

çundan maznun bulunan Sovyei Maznunlar salona saat 9,30 da y ••k k t h •1 l ' 
sefarethanesi memurlanndan getirilmişlerdi. Yarun saat sonra ,.. se a Sl genç , 
Pavlof ve Komilof ile Üsküplü hakimler heyeti ile müddeiumumi U 
Abdurrahman ve Sülcymanm Ar. ve muavini makamlarına geçere-:C 
kara ağrr cem mahkemesinde muhakemeye başlandı. 
görülen muhakemelerine bu sa· (Dwam. 4 WıCr. ""Yfıuia) V • • •• k 
1 CEPHELERDE DURUM 1 gının şu ranı 
Yakın günlerde neler Gençler ·nasıl bir üniversite mahall"S; ;stivoı 

beklenebilir ? 
Şark cphesinde dcğişntş bir 

§ey yoktur. Tebliğler, kıl devresi 
nıtiddetince devam eden mevzii hü 
cuın ve pl.l.9kürtm~lerin tekrarla. 
nnrlan be.hsebncktedirJer. Mühim 

Musolini 
Tayyare ile ort.a hal~·a~'ft giderek 

avrı talnırlan tefti~ etti 
-0--

Prens dö Piyemont 
Cenubi ltalya ile Adalar 

ordu•u kumandanı oldu 
ffozm 2 ncide) 

okı.n bir cihet varsa, o da Alım.an 
uçakla.rmm Ka.t'kas kıyılarını bom· 
bardrmana devam ettlıkleridir. Düıı 
akşamki Ankara Radyosu, bu bonı. 
bardımnnlarm Tıı.aps ve Poti'ye ka 
dar uzandrğmı, Almanların mCStı. 
feyi Batuım.a kadar da uzatmaları 
nm muhtemel bulunduğunu söyle. 
eli. Radyo, Batumun kuvvetle taJı. 
ldm ed.iimlş olduğunu da ilave etti. 
B:itumun bombardmıan edilmesi. 
herhalde Almanlar için de.ha fazla 
zayia.+; veıfünemne •mal olaca.ktJ'r. 
l<'akat bu, Rus maneviyatı Uzerınde 
olduğu kadar maddeten de zam•. 
h neUceler vel'E'hilecektir. MUhim 
petrol tasfiyehımelerinin toplan -
dığı bu ~bire kadar uzanmak, Al. 

(Devamı Sa. 2 Sü 4 de) 

C, H. Partisi tarafmdan l.n§asınn 

karar verilen 1100 klşlllk Talebe yur· 

dunun bUttın talebeyi sevtndlrdlği a· 
çık bir haklkatbr. 

Bu zamana kadar pansiyon kö§ele. 

rinde vakit geçiren talebe artık ıren. 
• 

ruaballcel nak kmCla flklı:'Jcrlnl 

Nejat ve Anılan 

dine IAylk olan barınacak yeri bulmuJ 
tur, 

Talcbeııln imkAnsızlıklar kar§ıamda 
ki vaziyetin! kazançlarına sebep bilen 
bazı kimseler fstenllenl yapamadı
lar. 

Nihaytıt Milli Şefin yüksek lrplla. 

r lyle memleket çapında blr Uıt • 
olnn bu mes~eyl Parti ele aldı. 

BUyUklcrfmlzin hllsnUnlyetinden • 
mln olan v~ onlara her derdiııl bata" 
sına açılır gibi açıp döken ..-ca, 
daha neler istiyor? 

(Devamı 5 itıci "''' ı " ' 
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Zeyıinyagıarımn toptan ve 
perakende fiyatlan 

Vişide neler 1 
1 

~lugor? 
Rerlhı, 14 (A.A.) -- Yarı ree

nıf bir kaynaktan bildiriliyor: 

Alman tebliği 
ae,.ıı-. u <A.A.) - Alm&D ordwa

bafkomutanıığmm tebliği: 
Doğuda dUşmanm taarruz faallyeU 

biraz daha zayıflamıştır. Yalnız baZI 

nadir noktalarda dil§l%lan olduk~ e -
~ınmlyetll kuvvetleTle taarruza geç. 
ın.l§M de pUakUrtWmUıtür. Alman 
lruVTetlerln1n yaptığı taarnızlr mhl. 
11 baf&nlarla blUrUml§Ur Ordu ve a. 
ğlr topçuau Lenlngradın uker1 teat.· 
ıerlnl ve bu ara.da blr mühimmat fab. 
rikaamı top atO§i altma &lmııur. Çt • 
kanlan yangılar uzun aürmU, ve iııtL 
llklar olduğu görWmllştür. Alman 
savq tayyarelerfn!n Slvaırtopol liman 
tesislerine ye bir ha va alanına yapuk. 
ıarı taarruzıar lyl neticelerle bltmlf • 
Ur. 

Ziraatçi söylüyor: -
Köye yakın münevverle ziraatçinin 

iş ve fikir birliği lüzumu ... 
Ankara, 15 CA.A.) - Tican:.t 

Vekfılctindcn tebliğ cdilmi5tir: 
29 sayılı Koordinasyon kara

rına istinaden memleket dahıli~ 
de yemeklik ve sabunluk ?.eytm 
yağı ile Pirine yağma ve saıbuna 
aşağrdn.ki esaslara göre azami fi. 
}atlar tesbit olunmuştur: 

Madde: 1 - Azami yUme 1,5 
asitli ekstra ekstra 101 kuru§, 
azami 2,5 asitli ekstra. 97 kuruş, 
azami 3,5 asitli birinci nevi ve 
azami 4,5 asitli ikinci ne\'1 ıy: 
kokulu yemeklik zeytin y.ığlar fJ3 
kuruş ve 89 kuruştur. A?.am.i yliz 
de yarım nisbctinde ecnebi rr.nd
desi Sampant mal 87 kuruş, yüz. 
dC' 5 asitli ve azami yüzde 1 ec. 
nebi maddesi sızmalı 85 kuı·ı1ş 
yüzde S asitli sabunluk 82,5 ku
ruştur. Rasine yağlar 100 ku
~. Pirina. yağı 65 kuruştur. 

Madde: 2 - Bu fiyatlar EcL 
remit, Ayvalık, Küçillckuyu v<: 
lzmirde muamele vergisi da!ıil 
t rtan kııp.sız olarak depo vey& 
nı ğaza. satl§ fiyatlandır. Bu ma 
nall<>rde aynca ikinci bir toptan
cı k · rı verilemez. 

:'.. laddc: 3 -Körfez ve Ege böl
e., i ho.ricinde diğer ta.H istihsal 
öl ckrf merkezlerinde zeytin 

ya~rı v, Pirina vn.ğı fiyattan bi. 
rinci maddede yazılı fıyM1a.rııı 
il tünde olamnz. 

Madde: 4 - Birinci nevi k~ 

kulu çamaşır sabunun çıplak a
zami fıyatı 68 kuruştur. Bu fi. 
yat, yağ istihsal ibölgelerinde~ı 
sabiınhanelcrin toptan satış fi~·a
tıdır. 

Madde: 5 - BilCımurn istihlak 
bölgelerinde ?.Cytin yağı ve sa.
bun aza.mi toptan satış fiyat!arı 
yukarıdaki esaslara göre teabit 
edilmiş, en yakm. men§ein fiyaL 
lanna ve ambalaj masra.flarının 
ha.kiki nakil ücretlerinin normal 
fire kat'§ılığının ve yüzde 5 istih
lak merkezi toptancı, gayri sa.fi 
karının ilavesi lle bulunacaktır. 

Madde: 6 - Perakendeci a.za. 
mi satL, ifyatlan toptancının s~ 
tış fh•atıanna normal fire kar. 
şılığını.n ve yüzde ·ıo gayri safi 
perakendeci karının ilavesi su
retile bulı.ın.acaktır. 

Madde: 7 - Hacim ~ına 
göre ynpılan perakende yağ sa
tışları 6 ncı maddede gösterilen 
tarzda hesal>lanac:ık, kilo satı~ 
fiyatlarmdan •tilr.de :10 dü§iilmck 
suretile perakendecinin fire fi
yatlnn bulunacaktır. 

Madde: 8 - Bilfunum Fiyat 
Murakabe Komisyonlan bull!tl
duklan vilayetin müstahsil veya 
mlL~lik bölge olduKuııa naza.. 
ran 7.eytin yağı Rayina yağı, Pi
rina yağı ve.sa.bun fiyatlannı bu 
esaslara göre hemen tesbit ve i. 
lan edeceklerdir. 

Vişiden ge.l.m bir ha.bere göre 
mareş&l Peten, Amiral Darlan ve 
Piyer La.va.1 yeni bir Fra.nsz hü
kümeti kunn.a.ğa. karar vermloler
diı'. 

Alman hariciye nazırl'rğt bu ha
beri senet ittihaz etmekle bera
bcl' şimdilik hiç bl.r vaziyet alma
maktadır. 

• • • 
vı,ı, 14 (A.A.) - Ofi ajaıw 

bugün öğleden 8Qill'8 ou haberi 
verm~Jr: 

Plyer La.val Mareşal Petenle 
ynptığt ilk kon~danberi bir çok 
<le!elar amiral Darlanla görilfmilG 
liir. Mareşal Peten, amiral Darlan 
ec Piyer Le.val bugün ye.niden 
bulu.'8J'Bk yenıi eeıusl.a.r dahilinde 
blr hllkümet lru.rmağa ka.rıı.r ver
mişlerdir. 

Mare§al Peten, ami.ral Darlal\ ve 
Piyer La.va.! 6nümüzdeki p~cm-
1>.: günü yeniden görtışcceklerdir. 

• .ır. • 

Paris, 14 (A.A.) - Laval son 
günlerde hiç bir ecnebi gazete mü 
.me!!Siline bcyana.tta bulunmadığı -
nı 8Ö;>1emi§tir. 

Hür Fransrzlara göre 

Londra, 15 (A.A.) - Hür Fran 
s:zlıı.rm ~s.i olan ".X.. Fra.B5" 
yazıyor: 

----0----
Cepbelerde daram 

(Baş tarafı 1 iııci llOIJ/adn) 

manlarm Knfkasyada c;:.ok tesirli 
bir harekete ~lerlnin ilk ifa 
dem sayılacakt.rr. Fakat §unu da 
ilave etmek icapeder ki, bu gihi 
l:ombıardımanlarm yapacağı tesir 
ı:ıa.mc1 bir mahiyet alamaz. 

Yüksek 
YAZAN 

Ziraat Mühendisi 
M. ALA P 

K uye yakqa mQoe'fftll' lr.67 " kara muaUlnıldlr. Okuuqa Wet '"' 
ı.t&tt.Uk yapmMaa dlyeblllriz ki % 90 ı köylü ÇOCUtuctar. nma. 
ettıtı veWeriD ele tablaUyle % 90 ı köylüdür. ~ balde •ua kOIUlf
tutu, DJeffU) oldutU mevzulann cberblnl köy ve 116,yJD &ePU 

eder. Halletmek Wedllt davalarm, ımiaıııw kurcala.f8ıD pUriskrlD beiDea 
bir yıpnmı köydeıl. köylüden alır. Da.tt.A mücerret olarak o gocutu okuL 
oaak1& köy kWt11riUlilD )ilkııejmflllne yanbm et.miti olur. 

• • • 
Bizde ziraatçı mtleyylcleehllkteo dolayı, henüz latuyoolann. fB1ar1a 

,.e kaı.ıuıın ~ve.ludea :hrlayamaouş, köye ulapmamı:.tır. ODWI lr.67 ftl 

köyltl Ue t.enıaalan hazan bil' kulaktaa girip diğer kulaktaa çıkalı bir ile\'\ 
baba nulhatlannı öteye 8f&lll&yaa, lj("JDCreyj ancak vuebllmek&edlr Yaal 
ı.lraııt~ınm bUglslnl awınıak !cin kö_ye ;-öç etmeel münıkUa olNQNMkta. 
dır. Kendi blldlğl dövü.ne dovUne kenillne ~tadar. 

• • • 
Deniy·or ki köyllimUz. görmek istiyor. Ona aldığın ber haap iyi lıılr 

netlce>yl tarla8uıda, v0ya .VM tarafınJakJ bahçede ı.aı.ı ede ede ~ 
blllrsen o zaman domal tenlıale dost olur. \'e la&.edlğlıal yapar • 

Fakııt görmek isteği insanda ônce duymakla tllrer. ~il.ili oma ...ım. 

yapaC'.ağın i,ı duyurmun IA.zu.ud.ır. Amerikaavari telJda, .A.ım.aYarl prupL 

pnda yapman &arttır • 
••• 

t,te bu telkini, duyurmayı ktiylUye yapabDl'!Celr llatta k8fD adlı,_. 
:uUmwıe olabilecek münevver kttleslulıı blr kolu da kAt)' " .._ -...a. 
midir. 

Bulgar kabinesinde ingiliz tayarelerinin 
Alman aleyhtarı bombardımanı 

"Hit!er emrini verdi. Vişi itaa.t 
etti. Le.va.l bAkim ola.nıJr Vişi hU
kUınetine d&undaedil'. Bu blah -
r::ı.n, Alman g~llerl tara.fmdan 
yaratrhnış görUnüyor. Bu general
i er ilkbahar taarruz:u.na. tıqtama -
dan önce ordularmm gerisinde 
cmııJyeti ~ ve Fransa.da 
bel' ihtimale ka.rşr hazrrlıklı bu
lumnalt &rZU ediY<>rlar. 

Şark cephesi bu durgunluğu ge_ 
ç:ri.rken Libyanm ne olncnğını me
rak erte:nler oluyor ve mayısta kırk 
<lerece sıcak.ta bi:r harekat ya.pıla
mıyacağr söyleniyor. O hnld.e on 
Jki actaJıı.rm ta.hki.mi, Malta.n:n de. 
v:ı.mlt 'bOm.bılrdımanı n~en? Bu 
hususta iler.i sürlilen mUta.lea, mUt 
tef'ıklerin Girit tiul'!nc muhtemel 
bir hücumunu önl.omek olduğudur. 
Dl~er t..a.ra.ftan Viş:i üzerine yapı
lan tazyik ve Leval'in hükümct.ı ele 
abnası da müttefiklerin bir .IJıra.cı 
tskdirlnde milda.faa tedbirlerinı 
daha esaslı surette alnbilnıek za.. 
ruretln:len doğduğu 96yleniyor. 

BUtUn bunlal', Almanla.mı, di
ğer cephelerden gelebilecek tchli. 
]reyi ön.li~k mklt merkezine Sov 
yet cephesi il7ıerine vemıek de. 
mektir, ki Şerir cephesinin bugUn
kil durumu da bunu :icap ettirmek. 
tedir. Bununla bernber Abna.nya 
Akdenizde veya L\'byada bir hare. 
ket teşelıbfisünde bulunsa da Şaı1t 
ce[>hesindo mUdafaa vaziyetinde 
kahbilecek haldooir. K:ş devresi 
Lıınu isba.t etmiştir. 

O halele tfmcllye kadar blrblrtyle aıkı it blrlltf )'1lpmaauf, lllllkıenW 
çalı,ou., olan lkJ mü.ne,'Vcr gu.rupun, ruwılllm re :ı.iraat.çuım IQ'lll 7olda 
yürüdükleri için blıloşlı> anla6waları ve koy kalkmm•MllDda bidıirleriae 

,·a7Jfeler \'erm('lerı, fikir blrliji gütıknnclerl şart.tu. Bu da ....,._ mu•IU• 
çıkaran mekteplerin programlurına Urııat denlcrLııl aokmak, .-ınae. ıka· 

zada mualllm ve zlraatçmm tarihi vuyn ınenklbevı mi.nayı .... UıU,U 
hoy('tlert gibi heyetler halinde çatıııwıJarı, (balkevlerlne batla olarak) ile 
mömküodür. 

Der köyll1 veli De yapılan kllçük bir ba6blhalde o:aa ook "'1w&ll il. 
klıler \'ermek, ha.tın çocuğu ııayeslndc o.oun bUtüa varhtuu "-iNi etlılllı 
milmkündür. 

k~lmadı 
l..ondrıı, 15 (A, A.) - Deyll 

Hernld gazet~in siyasi ' yazan 
Bulgar kabinesinin de>ğişikliğinden 
t-a.hsede.rok, Kr:ıl Borsin memlc. 
ketin diktatörü old uı'.;'Ullu ve Al
ma nya..'1Ul emirlerini ifa ettiğini 
~ 1zmnktadır. 

Kabinede, Alm:uıyıınm emirleri· 
• en ufnk bir itirazda bulunan 
nnzrrlarm vazifesine deThal nılha· 
yet vcrilmekte~'Ur. Şimdi kabine
de Alımın aleyhtarı klmse kalma-

Birmanyada 
Japonlar mühim bir 
merkezi işgal ettiler 

Ne,york 16 (A.A,) - ÇwıkJgdeu 

Amerikan aja.nslarma bildirildiğine 

göre Çin ordusu sözcUSU llılandalaşln 
225 kilometre batısında bulunan Tuııg 
d·:lndyouin Japonlar taratm~ i§gal 
edlldl{?ın1 dün ak§run haber vennl§Ur. 
Bu duı·um Japonlara Sitt&nc ve lra
vaddı nehirleri cephelerini mUdatac. 
eden Çln ve İngU!z kuvveUerl arasına 
sokulmıık lmkAnım vermektedir. 

Bangkok, 15 < A.AJ - Delhi 
radroswlun bugün Bimıanyndan 
bildirdiğine göre lrravacli cephe. 
~inde Japon baskısı daha ~yade 
artnuştır, Bu kesim boyunca 
muharebe bütün ~iddetiyle sür
mektedir 

lrravn.di nehri üzerine Msgvc
nin -1!) kilometre cenup doğusun. 
da bulunan Mncionciy~ dün bil
dirildiği üzere Jap-0nlar tarafın
dan ı~gali neticesinde bı ~vre. 
deki İngiliz kuvvetleri yeniden 
geri çekilmişlerdir. 

Sittang vftdisinde hareketler<l<
bulunan Çin kuvvetleri de yeni
d<>n eri çekilmi~lerdir. Çin kuv
vctlC'ri yalnız di'~an kıtafarmm 
ılerlf'm" hızını hafifletmiyc <'.:'1•. 
"tvorlnr 

ı:ırlps Kablrede 
Kııtıire, 15 (A.A.) - Slr Staf!ord 

Kırips Kahlroyo varını§ ve Tahrandan 
gelen kızı tarafından lt8.?'§ılamn11tır. 

--YAZAN:: n~c.ı.HİL l"~K;A;;PJ 
Ol'eler meydana geUrir; üatUn!Uk 

ı \vasında gezen muhtekirler rakiple. 
ım bUe az çok tnclUr; bu harbin !1-

derlerl L9e dUnyayı alt Uııt edecek ka. 
ıar bihuzQr ediyor. • 

• HnisU~'llnlıl• dlnl umumidir; dl. 
er dinler nmhnlll, mevzU dinlerden 

ıbarettlr, , lllk!n §.Öyle söyleyen feyle
ı>flar da var: "liırlstlya.nhk, tefcs· 
Uh etmı, bir beşeriyetin ma.lUrulUdUr, 

Bir -Olnsiz baba bir itikadı lıntıı pa· 
pacl&n lyid,r; ve htrisUyanlıkta bir el• ,....dell At!ıh .erat otmlştlr ... • •ı ı s•:• ~ ipi.De yapı_ 
~'lr :n.laıl.nr aayılınak hakkını ka. 
rnr.yor; ~mdlk1 muharebede çadtrm 
pınc yapı§S.nlar kuroıma dl.zillyor! 

Londra, l:S (A.A.) - Bugün 
~.ok gUzel b1r hava ile Padökale 
bofa,zı üzerinde gfuıdilz hava ta. -
arrm hareıkeUeri yapılmiştır. Öğ
leden biraz etVVel büyük sayıda ln
g!U% a'' ucaJdar.ı Fransa kıym 13-
tikanıetinden dön.mU.,ler ve yük -
sek irtifada da.lga halinde gelen 
uçn.kalrm motör ~ri Folkeston 
çevresi Uzcrlnde lbir mUddct de -
vam Uııiiti.r. Deha evvel Ma.nt ö
teeindftl gelen uuk kıfiWt sesleri 
de duyulmuttur. 

İngiliz hava kuvvetlerinin boğu; 
ve şlmal Fran83SI üzerindeki fa
aliyetleri öğleden SOm"a deV1LD'1 et
m.iı ve La Rotel il8Ülllde yeıu ha
reketler ya.pılm.Işt.Ir. Patlımalar 
bir müddet deva.mlı olmuş ve tah
mine göre Bulonya çevresi ta.rar-
1armdan gelmiştir. Aynı zamanda 
boğaz fstiluı:meti ve FOlkcıton çev 
resi üsUinde İngiliz uçak tcydlle
rlnin du.rmadan geçtikleri i§itili
yordu. 

Blytlk Millet 
Meollıl 

(Başlaratl ı inct ıaufada) 

llizum. görmilyonım. Zaıten teklıf 
l<ıınunun rııhı.mda mUn<lcmiçtfr. 
Binaeoa.leyh inkrlAp en~titll.sü şek
linde kalmasını zannederim ki ar
knda.<Jmnz da tercih buyunırlar. O 
fiC)dlde 3tahn!a daha muvafık o
lur.,, 

Bunu müteakip Kıimn Karabe
kir (İstanbul) un bu takriri ile 
Türk istildll &aV&§I vo Tilrit inla-
18.bt yerine 'l'llrk ist.iklfllinin ve 
Türk i"1lnW>uun denilmesine dair 
ikinc) tnkrlıi okunmuş ve reye 
konan her iki t..akrir nazarı dilclca
tc nlın.mryara.k kanun lAythası ay
nen kabul edilmiştir. 
Tnşkm sulara ve su hil.eumla.nna 

kn~r korunma hnk!kmdaıki kanun 
Jayihnsı istekleri ü~e bütçe ve 
maliye encUmenlerine verilmılştir. 

Türkiye ile Macarlstan a.rssmda, 
Siimerbank ve Titaş:m Maca.riatan
da kiin Mant.red ViCSB ve Mavag 
firmala.rile akdetmit olduktan iki 
mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli 
Türk - Macar ticaret anlapıası: 
bükümleri haricinde olarak tathl
kine müaaa.de edilmeslne dair ya.. 
prlan anlaşmanın tasdiki hakkın
daki kanun liyihasmın birinci mU
znkC>resi yapdm~. 

B. M. Meclisi cuma gilnü top
lam•caktır. 

İstanbul matbaacılarına 
kağıt 

nknra, 15 (\'nlutı 

rnatbaacılıınnn 100 ton 
- İstanbul 
kf4trt tevzi 

edilmesi için emir vcrllml~Ur. 

VAKiT 
Daıma ha/hm menfaa· 
tim düşüniir. her sayı· 
- ~..Ja en 'iecme vaz.ılaı 

ne,reder 

AMERİKA V1$1DEK1 ELÇlsL 
Nt GE&t ÇAGIRDI 

Vaşington, 15 (A.A.) - La
valin hilkiımete dönmesi ta.erine 
Amerikan hUkOmetinin ilk ak.sü.
l:lınelinin, V.i§ideki büyük elçü:i 
Amiral Leahy'yi ı.stip.re için Va. 
şingt<>rı& c;ağirmak olar.alı bildi
rilmektedir. 

Büyük elçinin Vifiye dönece -
- . nden ... --...... edilmektedir 
gı ... ~... • 

Zartda, 15 (AA.) - Beater: 
Vicby'den gelen haberter Laval'ln 

Uk tşl.Jıln memleket içinde .akWıu 

muhafaza etmek oıa.catuu ?e de Ga· 
une tarattarıan De komtınlatıer hak· 
landa pddeW tedbirler ala.cal'mı gO.
termektedlr. 

Birmanya cephc..c:in<'lc Japon taz.. 
yiki J'e muvaffaJayetleri lir iki 
gün i«:inde müh1m terakkiler kay
c?.etmi.f.ı. gerak Çinli!C'l' ve gerek 
lngi!izler gerl çeki~ek mecburiye. 
tinde k~lardll". En mühim pet
.!'01 mnıtakaST ve stratefk bir mcv. 
ki o!an lrra.va.di'nin Japon eline 
geçmesi bu cepheyi olduk~a sar
S&Cak, batta Hindistan bunun telı. 
likesini hi89Cdecettir. Hemaldc 
y~m günlerde mühim hii.cliselere 
§S]ıit olacağız. 

I aşe müsteşarı 
seyahate çıkıyor 
iaşe durumu etrafında 
mühim tedbirler ahndı 

Ankara, ııs (Vııkıt) - İB§e duru_ 
mu hakkmda mUhlm tedbirler aım

maktadır. Verilen bir habere gllre va
tıındaşlara "iaşe belgeleri,, verilecek. 
Bu belgeler 8lS fi§ten ibaret olac&ktır. 

sa.de ve yüzde 25 iç yağmdmı mil· 
rekkep, fevkalfi.dc besleyici ve 11-
cUıl ha.ssalı ma.rga.rin yatı olacak
tır. 

''La Sui83c" gazetıesının Berlin 
muhabirine göre, Alınanlar, aanrl 
aebebler balammdan P&ria'l terltet· zannolunuy0r. 

Diğer taraftan iaşe mUsteşarlığı 

resmt teşekkUUerln p iyasadan toplu 
olarak yağ çektlklermi ve llyaUarm 

I bu yüıden yükseldiğini tetkikleri so· 

Bu 11 vi14yetin hA.'iclndeki yağ_ 
lar tamameıı serbest olaralı: ptya. 
Mya lırrakıhcakt?r. Tesbit edildi. 
['ino göre taşe MUsteşarlJfm.ın ban
ka va.~e top1rya.cağı yağlar, 
resmi tegekküllcrin lhtlyaçlenn. 
dan faz.la olacakttr. 

mek y&hut btıtlln Atıantlk kıyrJarmı 
Alınan kontroıu altına koyan iki böl· 
ge arasındaki hudud hattını ortadan 
kaldırmak niyeUnde değildirler. 

Vitinin karan gizli tutuluyor 
Londra, 15 (A.A,) _; Pari.a radyo

suna göre, mareşal Pet&ln, Amlral 
Darlan ve M. Laval müzakerelerine 
devam etmek üzere telttar V~y de 
toplaıunışlardır, Kllz&kereıer hakkm· 
da şimdiye kadar hiçbir lfpat ya· 
pılmamı,.crtır. 

Lavalin beyanatı 

• • • nunda öğrenmiştir. 
Va~ington, 15 (A. A.) _ Fran- İaşe mUste§llrlığt, rcsmt teşekkülle. 

sız Alman münasebetlerinin ba§h. ;ın ihtiyaçlarım temin için başka bir 
ca meselesi, Vaşinztonda umum _ gekll bulmuı ve hıılk Ucaret banka -
yetle ~anıldığına göre, Franm de• ılyle bir mukavele akdetm!§Ur. Bu 
nanma.cmun akıbeti-olmakta de . mukavele mucibince halk ticaret ban. 
vnm ediyar. Alınan veya İtalyan l{l\&ı, tayin edileuk 11 villyette. ge. 
mUrettebatm Frnnsız gemilerinde oo tUecarlar vasrtaslyle yağ satın ala· 
hizmet görmesi pek z:ı~ıf bir ihti· caktır. Bu 11 v!Uı.yetten harice yat, 
maldir. Fakat Fran.~ız donanması- çıkarılması menedilecek, tOccarlnr 
ru kafilelere refak:ıt etmek veya- kl5y!Ulerden yn{;rı halk ticaret banka· 
hut Fransız imparatorluk toprak • s nn teablt edilecel~ bir kı\r lle de\'. 
larmr herhangi bir mütecavize kar ı e-~cektir. 

Milstcşa.:-lık, icap f'ttill t.a.iu:Ur· 
<1e bıı yağlan pivasaya çıkarmak 
suret.Ue f"'ı.yat to~1t ve itrt.ikr&n f.. 
!!inde nlzmı bir rol oynıyacn!:trr. 

D!ğer taraftan laşe MU!tcşar;ı
ğı, önUmtizde-ki mahsul devresinde 
pirinç. fasulye, nohut ve hakta gi. 
lıi bfr tnknn gıda madnelerinin ta
ıname.n serbest olarak cıatılrı!l~Jtı ı 
kanır nltma almı~tır. 

Haber aldıfmia göre, lqe mOetep. 
n bugünlerde yurd l~nde kın bir ae· 
yahata çıkacaktır. 

Londra, 15 (AA.) - Franmz hllkQ. 
met reiaUğlni de.nıhte etını, olan La_ 
nl dlln ak§am beyanatta bUlunarak, 
Almanya ve Amerika ti& lyl mnnase. 
betleri idame ettirmek arzu8Ullda ol • 
duğunu ve geçen mayqta Amerikaya 
ılSnderilen teminat meajmdan lılçblr 
IOY deli§tirmiyecctıı:ıl aıtyleml§tlr, 

ı:ı, Birleşik Anıelika için strate • Resmi teşekki!llere v rile~e.k o. 
jik önemi olan bazı noktalarda iıın yağ yilzde 50 nebati, yüzde 25 
euilinle Madagaskar, Dakar, Ka : ---------------------------
zablankada müdafaa etmek üzere 

Sôzü geçen mesajda Frauız do • 
ııanmasnım başlta ellere geçmiyeceğl 
vaadedllm!f ve gıda maddelerinln da_ 
ha bol miktarda sevkedllmesı. 1Btc • 

miftl. 
Laval, mihver devletlerUe Fra.ruıa 

araıımda. sulh &ktedcblleeeği Uzlmldl
ı:ı1 izhF etmiştir, 
l'raıısadakt kabine defl§lkllliol ınev 

zuuba.hs eden (Taymis) gazetesi, La
valln Alma.nyaya yeniden lfçl gönde_ 

recetını w bunlarm sa)'J81DJ 400 bine 
lbl&t etmek mecbariyet!Dde oldutımu 
yumakta ve Almaıı)'anm ll"randa 
mncut 20 tümenlik lfPl kuvvetleri L 
çln de ilkbahar taarruzu ariteainde 
gerUerlnl emniyette b.laaetmek lm , 
kA.nı hasıl olacağnu !it.ve etmektedir. 

• • • 
Madrld, 15 (A. A.) - Röyter: 
İyi haber alan bazı mahfiller 

Lava& öı:ıce Almanya ile &ulh 
imza.lı:ıra.cağmr sonra Almanyanm 
harp faaliyetinde iş birliği yap • 
mak yolunda cok ileri gideceğini 
sanmaktaclrr1ar. Böyle bir iş lJirli
ğj bir istila a karşı Fransa sahil 
leıinin konmmnsnu lemin ptm~k 
üwre üslerin terkini, beşinci ko • 
hın ortadan kalclınlmo.sını ve do • 
ğl! cephes; fc;in ıln.lın fazla miktar
da askf!r toplar.maımıı ieap elti • 
rebiı>kclctir Mııamrtfih Lava.l bli • 
1 Un proiell'rlni '"Yerini' getirinceye 
kadar aradan bir iıki ay geçeceği 

kullamlma.smdan korkulmakta 
der. 

• • • 
V aş.ington, 15 ( A A ) - Fraıı 

Sr-L kabin~indeki · d~şiklikl(;r 
hakkmda Vı§iden hariciye nazır
hğma salı günü geç vakte kadar 
hiçbir haber gelmemiştir Maa • 
ma!ih Birleşik Amerılca hükOme. 
tinin vaktiyle Lavale karşı i.>Ir 
durum atnuş olduğu' hatırlatıl -
maktadır. Şimdi Vişi tarafmdan 
tecavü7kar bir siyuet beldeni • 
yor. Birleşik Amerikanm hfrr 
Fransız makamlamıa karp taki~ 
ettiği siyaset ha'kkmda geçen pa 
zartesi günü Vaşington tarafın • 
dan verilen notanın reddi keyfi • 
yeti bu siyW3etin habemsi say1. 
ta bilir. 
Fransız Amerikan münasebet. 

!erinin son gelişimi Darlanm. kerı 
disi ~ab!nede kaldığı müddetç;e 
Lavalın ış başına avdetine müsa
ade edilmiyeceği r.anrıını verdii(ı 
iyi haber alan mahfilleri bile 
hayrette bırakmıştır Bugünkü 
hadiseler General Veygantm u ~ 
zaklaştrrılması sırasında vukua 
g-e!en haJe bcnz.emekte '-c Alman. 
yamn Framız i§leri üzerindc.kı 
c:ok büvük nüfuzunu göstermek • 
tedir. Bu nufu:r: Alman genelkur. 
~ayının ihtivaçlarınn en uygun 
bır zamanda icra edilmiş bulunu 
vor. 

Birtakım Visi memurları miinn 
S"bctlerin kcsilme~i ilı ti mali ta • 
hakkuk etti~; takdı-de Brleşik 
Amr.-d(ııclı:ı. kı:ılmalı: qz"r~ terlblr. 
lc>r almaktadırlar. 

Odun ve. kömür getirmLk için 
nakil vasıtalarına mükel

lefiyet konacak 
Şehrin odun ve kömür lhUyacmı 

karştıamak ve §Cibre bol mlkdarda 
odun k&mt1r getirmek imkblarmı te
min lçhı, nakil vasıtalanna mllkelle. 
nyet tahmil edilecektir. Bu v&Z.lyet 

Musolini 
Roma, 15 (A.A.) - Prens dö 

PlJemoııt buC{bı orta ve cenubi 

İtalya ile adalar ordu gurupları 
kumandanlığını ele almıştır. Prens 
bu münasebetle orduya blr gUn• 
li.ik emir yazarak dtlşmanm yapa
cağı hUcum nekadar bUyü.k olll1'8a 
olsun hütiln gayretlrrinin azimle 
krrtlacağt hususunda orduya olan 
itimadmt bildirmiştir. 

·~· Roma, 13 (A.A) - Duçe, uçakla 
orta lalyaya gitml.ş ve para§Ut:çU av
cı taburlarmda.n bnzılarmı ziyaret et. 
ml~Ur. 

Krral öniiade nümayı, 

Milaa1>, l~ (A.A.) - D.N.B.: 
Şimdi MiJi.noda lbulman ilnralın 

ob.n'duğu saraym önünde halk dün 
c::ok 1>üyük tezahürat yapmıştır. 
l\ıral impa.nıtorluk birinci mareşa
li üniformas.iyle b!ılkoncla görün
düğü zaman kcn<iisini 100000 kişi 
nlkt§la.mq;tn-. 

karıııımda navlun tiyatlan da ı.lıit 

edllecelı:Ur. Navlun fiyaUarmlD odu 
ve kömUr 'narkmda da 1ılr dllflm9 
huaule getlrmMI muhtemelıdlr. 

Fransada 25 
komünist ölüme 
mahkom edildi 

Paris, 15 (A.A.) - D.N.B: 
Kompiyon mahkemesi, bir teUliş 

1.o§lciline dahil 27 koımUnistJn mu. 
hakemcsl net.icesi.Dde 25 IRlçluyu 
ö!Um cezasma malıkfım etmittlr. 
Bir ki~i ~ taşımak maçmıdan 

5 yıl hapse, 15 yaşında Yahudi 
Kirşen de çocuk olması aebebilc 
15 yrl lıapse ıruı.lıkfnıı olmuştur. 

iz.ut Molla'tlan seçmeler: 
.._... ........ .-.-.. -.. ·-·· ---
Mcnfı1da rlbat eyledi gQf.tl 

•lıUnmz; 
Versin oobcb olanlara hak Gmr-l 

8erllledl. 
tz:r.et koyuldu Mdcyo <kf'1 gumiUD 

lc;in 



VAKIX s 

~~~-~;;.u.11.U,]1~~;;&.UL.::L:I~~ 
Hind anlaş
mazhğından 
kim mesul? 

Fmn miktarı azaltılıyor 123 Nisan Ferma 

ln~iltere ile Hindistan istlkliil 
tla·. a<ımda anJqamsdı. Anla.53fllll
maıım sebebi Hindlstandsld te7.atla 
l'llı tılr araya C)Slledilemlyeoek de
:.Ccedc kesldnleşni.:; ve derinler;-
11\ i" o llDMllln'. 

nu defald an~mamazlık bı1-
k"f> MIWllman JljntlBerle mti81ö-
111nn olmıJ9nlar arMmdnki görüs 
fıu'l\ından Beri gelmektedir. 

Bn anlaer=-mnaz•ık dini tefek
kUr ,·e dini rııuııyete ılayarunak
iadır. Bu ~azlıktan bu
gün meeol tutulmak lst.enenler an
la• nı ıya ~yVıD. Hintlilerdir. 
llunl.ır araıu:nda mUslilnuuı Hbıtli 
~ mlislümaa Olmayn lllııUilel'(]ir. 
Pı1 kat ba hidl&ey.i bu kndar ha
mt şekilde almaya, bundan ya.lwz 
Bintllleri mesul tutmaya imkin ,<f .. tur. Filhakika de\'let isleri ile 
di'n işlerinin aynhnış olması buza
roa.nCla zannidJr. 

nunl!\n ya:pmaya:ıılar&, mim blr
lği srrr crnü hiııılcr yüzlinden kır
D.ak lstiymlere ~ her halde 
11111'.t.akil olmak istiyen milletler 
r:nm·:ı...,r içinde iyi not · \'Crihnez. 
)"akat biz.e göre Jllndl'Jianda bu
~Un İngiltereyi mtlıil.1ilata !'Okan, 
1\ni~i eli bot tngiltereye döııme
t~ irb&r eden hwA"ıse fngflt.erenın 
lıiıt\in koloalleıfnde takip ettiği 
PQlitfkanm., tabii bir verimidir. 

A vnıpeıua bir taraftan medeni
yet ylLJ'atan, Ü8Üin Jdilttlr &e\'iye
«i h:ılkeclm nhu ymMDda. musallat 
olduğu yerlerd-0 imanları nmbvet. 
nıe~e. hayvanlaştınnayn, sefil mah 
lültl.:ır haline 110kmaya çalı~, kl
Jic;enin, edebiyatın manasmı, mod
li!liınii pek iyi tanıdığı ''k.ua b6-
~·ııcli,, t.arafı da va.rdh·. 

\nll 1'ataDda YAPICI, yarahcr., 
lı mlec:l olaa f&a]jyet kolonllorde 
r.enı, kor~ eeerler balketmiş
tir. ?\e Jıadar iptidai hisler varsa 
onlan tnıvvetlendirmek için kolo
nl1"rde ne ~ lamnsa ya.pıl
:nııstrr. DJn ter.atlan, 1l'k tezatla
rı, ıUle tezatıan, taıniye edilmiş, 
1'ôtleler ~rine mi5iirii.hnUş, 
in•anlar beterf hlsleraen t.ecrifh 
~alL511mştır. !ntstevli kapıdan bir 
memlck~ girerkeu aı.,ı, müs~ 
ilim nıantik bir ]Je.'}ka kapıdan tsür-

' ı:tin ooilml!ti.r. 
Fillı.'\ldka kıOloailer tarihi muh

i <"lif de'fletJcrln mlıaçlarmn. göre 
koloni edtıemlert kaydederler. 'Ya
ni her hlıi bnttiae malt us şa..rtlar 
içindf" koloni hftlklamıı imhıı. eder. 
l<'r. Bo Utbarla aralanndn bUyük 
f rklar vardır. Fnkat koloni sahi
hi olan her dedet fst1la ettiği sa
ha<lR üsttinlüğtlnU taıniye için 
'fol•yaveli ma..'l1111l bir filorof hali
ne 1;oymu~r. 

KoJonner tarihi beşer tarihinin 
;.:t'rİJ'e doğru a~ılan ~alılfeleridir. 
HlnılMan mtistemlelrn mokadile-
1'11 t ı 41a c1iğerleriuılen ne derece 
"' nlrrsa ay:nlsnı c1iğcr kolonller
ıl.•n Ti11.de yiiz f&rkh <'le~lı1i. Bu
~ım ~n ıİtntJilCY kaprlan önün
(le dü,manlan tn.mpet çalarken 
ılın ayrılığı yUzünı1en millet. ,'8.h. 
e .. ıini bt~ pa.rtalıyorlar. 

Onlan gel'İ bırakan sebepler art\• 

"ındıı Jlindlstaom .efendiliğini ya,
ra ntn n da sayms.k ırcreldir. 

Beledf:re bazı ta-mıarm btrle§UrfL j çuval un !§lemelert !Azmıdtr. H&Jbukj 
mesi hUSUBWlda alAkadarlar tara - bu mikdar, tırmıarm çok olması mU: 
tmdnn yapılan mQrncaaUa.n tetkik nasebeUyle azalmaktadır. Bu vaziyet 
etmektedir. Bugtln bAlen gehrimlzde karşısında ftrmlar tahdit edileQektlr. 
210 tırm vardır, Bunlarm gün.Ulk ll2M 210 tırm 165 e indirileccktlr. 
ratııırmı ~amıık 11zere asgıırt 17 

1 ve 50 lirallk yeni banknot
larımızın vasıfları 

Anlmra, 14 (A.A.) - Cümhuri- eınltun reı:ıgi;Ddedir. Ortada d8lıa 
yE>t Merkez Ba.nkasmd:ın bHdiril- hafif eflatun renkte tiftik keç!l.le
mlştir: riıd gösteren bir resim vardır. Bu 

Son zıımn:nfarda. hastmlrğıınl% rcemin iist tamfmda bir satrrda 
hı.nknot.lıı.rdn.n bazı kıymetlerin ve miln.hanl bir vaziyette "Tilr.ki
kar.aya uğro.ynr:ı.k tedavtilo ç ı- ye Cilmhurlyet Merkez Ba:nlrn&,, 
k r ı 1 m a m a s I n d a n do- 1 )"3.ZJSI vardır. B:mlrnobm sağ ve 
layı t c d a v il 1 d e bulunan sol tlll'aflarmdn sekiz köşeli bir 
banknotlar.owzm büyilk ve ldiçilk yı:klız üzerinde 'bUyUk birer "50" 
kıymeUeri anı.sı:ndn. bir nisbetsiz- rokamt ve bu ~ altl&nn-
1~ hasıl olmuştur. Bu nisbctsizliği &ı. ''Türlt lirası,, yazılan ve :roze. 
gklermek ma.ksadile ve kanunJ e.. tin dört tarafında da muhtelif ıse
misyon hadleri dahilinde lm.lmn.k kilde "50" ra1mmlım vardır. Res
üzerc önlimilzrclti ınisa.n s.ymm 25 min alt çevre6inde altı ıtane ufak 
inden ib.öare11 lxı.nk.am.lZca }-apıla- "SO,, rakamla.rl lbuJııımmıartadır. 
cak tcdiya.tta a.~ V8Sif'lıın ya- Taklide karşı bir emniyet unaı
zılı "bir., ve "elli.. J.irnlı'k yeni ııı olmak üzere banknotun her llaa
lxınknotıarmuzm lrull:.ı.ntlma:k ru- mında her iki yüzilnden gl)riilobi. 
ret.De tedavüle çıkarıldığım bildi- len mavi. ytŞI, ısıs.n ve pcnbc ren.k
ririz. t.e ooktala:r 8erplli buhınma.kta-

Bu yeni .banknotlnrm bliyüklU:k- clır. 
leri ve '\"ılSifla.n. şunlardır: 1 liralrlt, bUyüklüğü: 13,5 X 6 

50 llm.1.Ik, büyük.lUğU: 17,5 X 8 ~nti."lletredir. 
ıımı timct.2-edir. Ön yilzD. : Banlmotmı galip ren.. 

On yilztl: Banknotu, giyoşa.j ve gi mordur. Ortada beyaz, an, 
ince bir çiçekli suran ya.p:rlmış ef- pembe, yeşil gibi muhtelif rcm
:ıntun renkte ıbir çerçeve çevrele- lcrden yapılmış hi:r dtlplek.s ftl'

mekteclir. Bu QerÇeVenin dört iki>- dır. Bu dilpleksin tlstUnde 8ekiz 
şesinde ayni renltte dört ufak ma- köşeli lblr yıldız ~ "1,, ~ 
dalyan içeri.sinde "50'' rama.klan kamı ve bun.mı fist:llnde de btr- sa
vnr.:la-. Yukar.rd3ldle:rden fa.rlkh o- tırda "Tilrkiye Cümh~t Mer
kı.n aıt iki macbl:ymıun a.ltlarmda kez Bankası,, yazm ve altmda da 
da "Tilı'.k liro.'31,, yn.zilıan vardır. bir mt.Irda "Bir TUrlt liram,. ya-

Çcrçc:re içindeki zemin Btlğ ve zı.<ıı ve bmıun alt.mda da fkt aa.'br
.sol tam.fla.Tda yeŞil ve ortalanla. da "11hazi:nm1930 tarllı ve 1715 
bej renkte olup bu zeminin her mmıarah Jmınma göre ç*anlm:ış
tarah:ıda kfiçük .. 50,. ıralrnm!an t.Ir,, !b3rcsi "'3.?W. 
aerpilımştir. Sağ ıta:roftn etıAtun Banknotun ııeğ ta.ratmda cam. 
renkte b!.r :rruıdnlyon içerisinde yi- lnrrTcisimi%in ~. 80l tara
ne &ıatım renkte Cümhı:trrcisimi- fmda d~ rcnadi bh- zemin 
%lll resimleri vardır. Ortaı!il. zemi- 'V8Tdrr ki kanknot a.ydmliğa. tu.tul
'UİD ib.eri<ie. selrliıı renlr,}~ duğa - ha-~ ,.-. 
tertip edil.mjş bir dtıpleb ve tıu- CClmh~ f'il:igtren hıı.'fuıde 
mm fizer.inde de eflfi.tm reı~-te 'reSimleri görlilmclrtedir. Orta a.lt 
bir l'O'Let me-.·cut.tur. ROOC"'..in orta- ltm:ınmda eo!d3. mmım mil.dür ve 
sıııda büyUk bir "elli" :rabml, ba "'3ğd.a umtım mndDr nıtmv.ini tln
rakamm ~ tara:fmda yine Hd u- V'8ll ve :i.mZ3.lan bulu:mnaktadır. Bu 
fnk .. 00" 'N'..'!m.m'-3.TI ve altmda da :imzah:rm bulund~'U alt ortn 11as
teeyina.th bh' çet'ÇC!Ve için.Ole ''elli mm zemininde ~ mfihilr 
Tilrk lirosI,, ynzrm ve ıbunun da şe'ktinde ''Tllıtiye Olmtıuri}"Ct 

iki ea.ttrdn "11 haziran 1930 tarih Met.kez b3.nkası - Bir Time lira· 
ve 1715 numaralI ilaınuna göre çı- sı,, yanları ~ bu ~ ~
kanlmı.,ur,. ibaresi bulunmakta - veleyen daireler a:rasmda da .. 1., 
dır. l"ı>.kamla.n va:rdtr. 
B:ınlmotun üst ta.rofmda. l:d:r sa.- Ortadaki dfipleks'in dl;r.t tera-

tlrda eflatun renkte "TUrkiye Cüm fmda siyah renkte ba.n1motmı &e· 

huliyC'f:f merkez Bn~,, yaziliın ri ve smı. mı:ınamla:r.r lbulumnakt&
w s.lt tarafında da solda umum drr. 
mUdilı' ve sağda umıım müdilı' mu- ('erc;everon dört Droşes?nde ma-
avini. tlnvan ve §.mz:ı.lruı: va.rdir. da.lyonhr içcrls5nde H].., raknm'la-

Zeminin üzerine ınğ ve N>l ta- n vardtr. Druıa bllyfik olan nst 
raflarda kırmızı renkte dört tane madalyonbmn altmda da "'T\1.rtC 
eerl ve BlTB :n'UlC3.rala:rı bulunmak- linısı .. yazılan mcvcottw'. 
tndır. Arka. yilı;ti: ön yüzde okluğu 

Ana yüzU: ~eve ve tezyinat ~fbi ceı:t11 renk değişik ve mordur. 

Sonra yine Katya hsı1cla:tıdaki ha
berleri muntazaman getirmekte 
devam etti. Bu h.aherler evvebi. 
kat! ve teferrüath oluyordu. Fa
kat dördilneü haf tadnn sonra b

SADRI ERTEM sstdıkça lcsaldı ve nihnyct Gerda 
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Çocuk bayramı 
nasıl olacak? · 

23 Nisan Ulwsa.1 eğemenllk bayra· 
mı ve çocuk haftasmm ilk gUnUdilr. 
Bu mllnaaobeUe oetırimiZde yapıl:ı.cak 
kuUam& programı hıızt?'lamnl§t.rr. 

O gi1n, büttln ilk okullarda &at.ah 
saat 8,30 dan 9,SO'a kadar okul ida· 
reslnJn haztrladıft kuUama progra -
mma göre okulda tören yapacaklar
da. 

Bir öğretmen bugüııt1n ehemmlyc. 
t1nl anıatazı, çocuklann seviyeleriyle 
mütenasip bir konfernna '?erecek, 
bUMure talebeler tııra.fmdan ı,ıllrler, 

§Srkılar söy1enece.kUr. 
Sıı.at onda iltaza. çocuk emrgeme ku. 

nımu ve halkcvlerinln hazırladığı 

programm bltblldne ba!Jlanacaktır. 

Meydanlarda aöylevler verilecek, 
mubtellt eğleıı~er yapuacaktrr. Vali, 
muhtellt alanlarda törenleri gezerek 
9QC1lkl&rm baynmuu tebrik edece\t· 

lerdfr. 
Abtdeye .a&t 10 da muhtelit kaza· 

1.a.rdaD gelen c;denkkr merutm'le lto. 
nulae&ktır. 

Himaye ııe,oett btrtiğl çocuklarm 
bayramı mtlnuebetiyıe 6000 çocuğa 

mubtellf eşya dağrtacaktır. 

iaşe kontrol me
murları çoğaltıhyor 
1~ i§leriııt kontrol etmıek, .tbtL 

kAr& mAD1 olmalı: Uzere ıa,. mUdilr. 
lll#Q kontrol eervtsl :memurıan cp
talblacaktır. YenJden 120 mtmur a· 
lma.caktlr. 

Bana alt kadro ~ ltıb&rul 
Jlllıhrfmme g-&sderilereıc -aıa: edD.mıe.. 

atne~. 

Çocuk dUşUrten bir 
adam mahkom oldu 

Ragıp adında btrisl, XlmBe edll* 
Jıtr bdmm ~'!Dl dDıı ...,tne " 
lradmm bu~ OlmelbJ .. ~t 
~ ilclnel ağır ceu. malılııemem 

taratmcıa.n dQn ~ !!ra pt.ra .,,. 1 -
ne mtıddetle hapla """"'em• mahktkm 

edflm1Jtk.. 

Oıtsd& lstantd Boğaziçinin !jr 
bmum g&rterm im' re9m vardr. 
Bu ft9min ilsttmde ?e lir mmta
Ul ~ iki -.tırda ~ 
Cllmtmrtyet Yeııbz 'Bıl.nbs,, ya.
zm ?e alıtmda. ylrıe oufM bir mas
tı\ ttl içertmtde ''Biır 'roıtt :ura. .. 
ya:mı vtı.ıdrr. Sal tB.raft& eçı'.k. 
ren!ktc bir daire lbulunmsktadır, ki 
mn'knot aydm.lığa. tutukluğu m
maıı btı daire ~Elll COmh~
i<mnizin filigran halinde ~leri 
görllJmdrtedir. 

Çerçcveoin dört Mşe&nde ""1" 
ra3nunlan Ye ~ bu rıdmmıa
rm altında iknvis şeklinde "t.1btt li
:mftf,, ynzdnn vardır. 

Çeviren: Muzaller ~car 

SPO R 
etmeğe başladı. Knda.r, Gmia.'nm 
Katya ha.kkmda bu derece t:rsa 
haberlerle j3f savuşturduğunun 
pek farkına varmadı ve gün.Un bi
rinde Gerda, hiç bs.lısetmeyince 
Kadar da sorırınğr unuttu. 
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Pazar günü yapılacak 

lik maç.lan 

lııtanbul Futbol Ajanlığından: 
FCMrtıalıçe StAdı 

Saat 10 da EyUp - Gn.lata: H: Re. 
tat, Hayri. Salt; Saat 12 de Ram1 -
Duut.p&J&: H: Şeldp, MUeyyet, Rlza; 
Saat 14 de Beykoz - Takslm: H: Mu 
zatter, BUlend, Fazıl; Saat 16 Be~k· 
lalJ - Veta: H: Feridun, Muzaf!er, 

lU!!t.afA. 

Arttk Kndar'm boş saatlerini iş
gal eden daha ,...:yade Gerda'mn 
kendisi idi. 

"Acnb:ı. neden her gün beni gör 
mcğe geliyor?.. Tamam hastalan. 
drğmı ~da benim1e alaka.dar ol
ması garip değil mi! Haftalardan 
beri onu her gUn görüyor, her gUn 
konuşuyor, fakat haSdanda hiç bJ.r 
şey bilmiyonun, hatU gittikçe 
kanı.nlığa gömüliiyoruın ... ., 

Şerci Stadı Diye dUflünUyordu. Kulak veli-
Saat 12 de suıeymaniyc - Beyoğ. YQr. kendi kendini dinliyor. vazl. 

ıı : H: Sel&ml. Nejat, Zeki; Saat 14 Y~ bir mroın vermeğe çalışıyor, 
de letanbuıapor _ Altmtuğ: H: şazı. kadmm Eözlerinden, hnrekctlerln
Uab ttln, Necdet: Saat 16 da o. sa· den, kendisine )-Ulıı.şma ~bebi 

ae ş--' ha.kkrndn bir mana çı:knrmaga. lxı-
ray - Fe.nerbatıQe: H: Adnan. =-> ktyord O ..... ,,.1 ft.ı;..... dU u.. mı. ,,.....,..nşuuı.m06 .... ı -
Seı!mt. ~Unüyordu? Bu neye yarar? Bu 

s:ütln k.a.ranlık içinde dil~Unmek, 
Şehir tiyatrosunun komedi onun hakkında bakiimtlerl bilınek-

kıımı tenee, ona istediği gibl bir veçhe 

Şehir ts,atroru komedi >mrmmm 
blıen llıl&l etmekte olduğu Fransız 

, tlyalro9\lf1UD te81aat beJmnmdan nok. 
l&Jl oıdufu görlllerek belediye 16 nl
&and&D 1Ubaren tiyatroyu Mhiblne bt.. 
rabeaktn'. Komedi kmmı yem sezo. 
'll\Ula 'befka ~da ba§layac&kUr, 

verp düşünmek daha iyi değil 
miydi? 

r • • • • ,. 

Beşinci ha.fte.nm 80nunda dok-
tor kallmıasm.a müsa.ndc ettiği m
man şaynnı luı.~Tet bir itimatla a.. 
ynkl:ırmm U:r,erln.de durabilcll. Bir 
kaç daldlta odada aşağı yukan do-

~. ycmeğin.1 r,ttha ile yedi, 80l1'" 
ra ihtiyatın yat:a.ğma girdi. Bir gün 
cıvvel Pol kendisiııi ziyc.rote gel
miş ve hnsUıhk dol::ı.ynn1e del"Sle
rindcn geri kaldığy itjn bu:nlan 
teUifi etmek fizere bir ı:nuailim 
tutmn.k J.Uzum.undan babasına bah
settiğini bildimnişti. Bu demleri 
vermek surctile Kadar Pol'U her 
gUıı göreb11meık imkAruru elde e
dfyordu. Bu mevzu Qzıerinde ~e 
ile saatlerce kıonuşın.uşlardı. Pol 
KMar'a çikolata ve lbir paket :iDCe 
ıP.go.ra getimıiı§, odayı sigara du· 
manma 'boğmuşlardı, JWttabğın
d.1.Dberl ilk defa olıı.ra.k sigara ~ı
yordu. 

Pol tn'kilma.k iç:f:n Kada.r'a: 
- Sanşm meçhul laı.dm bugi1n 

c!e geldi mi? 
Diye sormuştu. 
- Evet. bi'l&ğin gı"li her gün 

gelip bes dakika oturuyor. 
- Falrn.t ~ oda.da yn.ltm ol

duğull.3. göre da.ha uzun müddet 
kalmıyor mu! ' 

Kadar kızardı: 
- Hnyxr .• Neden! 
- Öyle 7.3.'Illlcdiyorum ki bu ka-

dm.I!l 83na. fi..'ltk olduğunu he.r h.nl
de- anlıyorsun .. 

Kadar simırasmm dumamru ar
ka.daşmm yUztı.ne doğru üfledi: 

- Fakat bumırı. ne dsnıeık ol
duğunu 8Cll billyQ.r muıuı lı:i? 

Ve Kadar yeniden kJza.rdı. Pol 
tccr\1beli hir in.4!.anm emniyetj ile 

Sözüne dcva.zxı etti: 
- Uzun mllddet tereddüt et

mek doğru olmaz.. Şimdi .stlıhatte 
c-.ldu~ göre hiç düşilnme eJini 
uzat, onu 00.s;mdsn yaDmla ve soın
ra o dıa beklediğini bulsun •• 

Ka.da.r muhaverelerintn bu tek
le d~kiilmesinden memnun değil
di. İtiraz etti: 

- Sen böyle eıatht ve adi dütü· 
n~lcrlc.... .. 

Pot söztlnU lı:tsti : 
- Toni yavnJCUğum, dedi,~

sa bıı kadar aptal. mı ol<'hm?. Sa
na haftal.a.roanberl verdiğim der
em neıtieesi bu mu? Neden tenıd
dü t ecf.ıyorsun? .. 

Bu sözler W>.crine ikisi de gWdU
ler, sonra daha yanm seat bdar 
konuştulat', m1ıııyct Pol kalktı git
tl. 

Nihayet yataktan kalka.bilmi6 
obru?k Ka.da.r'a. iyilik hlssi verzyor
rlu. Bir eaa.t kadar isttmhat ettik
ten sonra yeır.jden k:alktı, gitti 
pencere önünde1ti ssndalyaya otur
du ve drşanda lApa lapa yağan 
karlan seyrctmtığe ba.ş1adı. Hiq 
bir yorgunluk hiMeQnedi: ''Çok 

Kasap dükkinlanna, slbirba7. liyen uslu, U) l ve serin ilanlı bir 
d$eğl ddlcunmu5 gibi, bir fiyat millctlz. Ne mitin;; 3aptık, ne nu
mncl7..esi k&J'sısmd• lmldık. n·r tu'id!l.r stiylotlil<; ne de kasap dük
gUn e\'Vel "240" a. satılan lrozul:ır, J.frnlarma g r nlPı·i )umruldar, 'J'U• 
ansızın "110,, a düsüverdi. huln.rla J,o, .ı.fa.clıl •• 

Mene\'l~li yağ gömleklerine sa- l.ine hayır. Bunların hl~ blrlni 
rıh minimini, körpe gövdclcxclcn, ynpmn.dık. füı.sapJnm boykotaj, 
yüksek fiyat etfketJcrl, s:ıpır sa- keneli kendine oltlu. Kese haznıt
pır dökUlrrcl<, yerlerine ucuzları leri, hemen bir c;o~·ıınuıza: 
astldı. ınr gilnde. bu yanyanya fi- - Dura~-n ~innc! 
yat. inişine sebep olan hangi iktJ- Buyurdu. lliz ele uzakta..sbk. Çor-
w.t kanonudur? Bilmiyoruz! Fa- bamm <ınde suya, s<'bzemizi sade 
tat bilcliğiıniz, gördüğümüz şey, suya ~'cd"k. l ia :ıp dl.i'.;ki\olarmda, 
i~te fiO anlattığımız olaydır. Et ele- etler ltolıta. ÇenJ::'("llerde butlar, 
ğeri, birdenbire küsf&h tahtından, kolbr cürUdü. 
ayakl&rmuz altma ym>arlandı. Pml pml pirtn:- pıırmaklrp ar-

Kasnplann, esnaf denilen le gü- kasından, lııılkı sinek süriis6 •ya
zeliğini kendi süngcrlerile sil- rak, bir öriimııek İ"!filıasilc be.kul 
~Uderi, m~hun1ur, Ortada onlan kasabın, l\lnı bum .tu. Dodaldan 
yıldıran bir kamın kıhcı da lıcnllz :mrkh. Elleri titr.•di. 
parlamıyor. Hemen birb<;t l<"r, fiskos ettiler. 

7..sten onlar, kanundan menfaat Çıkar yol lmlmadıl"nnı görlinoe ,e& 
kaçrmıanm ostasıdrrlar. I.iızım kcnlorle bJr liI;tc flyııthrı ılı in· 
gelirı;c, lıa)'\-anlann di~lerinl sö- dirdilcr. 
kerler, ı~ yağlarını se.nys boyaya- Bir kere dab:l anla5ıldı, ki ud 
rak, ma.rıdnyı sığır, keçiyi kn"JTC.,_ ferman okutıın nar'>, h.,ltrnı boy
d'iye satmnnm yolunu bulurlar. kotondan do"an mı.'lıtcsMn nark-

Jlayır, hagün eti apans17. ucuzla- tır. Öf;rend.k, lrl et ~escleslnde 
tan, ne biri, •e ötekidJr. Ba acw.. Şutı1"Rllzca «''h"..'":l.11 bo karar birllli. 
loğu, halkın boykota yaptı. 'Boy- eğ~r f'IUrlu Lir Jıalc konursa, .-p 
kot dlyonım, ama balla l'Qorlu ve kestrj kanonbr:ı IJzum lralmaclaa, 
mfUngll bir leJ' llUlm&)'lllft. lhtiP,,i\r cana'\'an, halkın ayakı.n 

Hayır, biz, bHtltn haklamrır7Jn nltma ~crllttf'l•t!r. 
kornnmMmı yalnn: devletten bek- HAl(Kl SUHA GEZGllf. 

L~~J 
Kumbara - Sc v ak 

P nranm gittikçe değerlendiği içln 

mi bllınem : bugOn bllhaala 

tutumdan baheetmek lateğtnt duy. 

dum. Yolda ~rdUğilm blr veciZa de 
bu t.atett kunetıeocllrdt.. O 't'ecir.e
de ,Oyle deniliyor: 
"KUllBARA. IHI'tYAR SIGINAGI,, 

'"lflıı-.1 Ncıoomi "ftl artırma ku· 
nımu.. tmqamı tafl7&D bu webe, 
geroekteD gbeldl. Hem zama.nmıısa 
UYSUB blr anlayt§la aöylenml§.. KIL 
leUeriıl harb içinde birbirine gird!fl 
ve bel' ,.erde aktif, pa..ıdt müdafaa 
f~cUerlnln g&e çaıptJtı 1bir a.. 
manda, bir tutum anJammı be:ıırt.. 

mele 1'!:ln bundan daha. 11ygım bir 
ifade olamaz. 

Hayatm aet&leUert de, bir nevi 
ha.rbdlr. HaW. bug11nk11 h&rbler gL 
bl bazaıı n&n edilmeden gelip ~atar .. 

Bu hall bir balam& kendi ihtiyat· 
.nzliklarmuzm, bndl tedblrsWilı:le.. 
r1mJzln ııeUout olarak görmek de 
mtımktmıtnr. Hlllla tıpkı, mmet 
h&rblerinde olduğu gibi, tek ibqm& 
lnaanm da, hayatı& mQnuebetınde, 
~ bir mkadele deTrelll bat gıı.. 
tereblll)"Or'. Ya blr siyan, yahut u.. 
mamt darlık. yahut ~qıamamak 
korkusu, !§ten çıkma, hıuıtalık UAh • 
gibi sallıalarla. ~sirfn.1 duyuran bu 
m6C3dc~ mnmda, bet' tanı.ftruı sizi 
~hdJt eden yokluk, açlık vo peri. 
ııaniık ortumda aığmacn.ğmız yegt.· 
ne yer, flıtlyat akçanrzla çablmı§ 

Btğmağmız olacaktır. 

LAkln dikkat edeTSOniz, bu sığı-

oilktlr artık t3mamen ~ileştim!,, 
diye ~ylendi. 
Öğleyjn bllyUk bir iştiha ile ye

meğini yedi ve aeat iiçtc geleceik 
olan Gerda Buhr'u daha sıhhatli 
Te neveli beklemek üzıez.e yatağına 
u•ndı. 

Saat tam i1çte Gerda Buhr gel
di. 

- Kalktığmız ~ sizi tebrik 
f.~rim, d~ .. Artı'k dahA ça.buık 
~iniz muhattaktD'. Srhha.
tinizi çok iy,i görilyonını. .Allaha
ısmarlndık ... Ynrrn geldiğim de u
zım görilştırilz. 

Ve bir nefeete bu sözleri söyle
dJkten sonm derhal çıktı gitti. Bir 
d:ılika için olsun sandalyaya iJiş. 

mcmief4 bile .. 
Bu acele gicliı Kadar'm neşes!ni 

kaçırdı. Halbuki o Gerda'yı bir 
müddet :tutma.k, orıunla konu.,c;mak 
iM.iyordu. Fakat bJmuT için rica 
edecek zaman bile bulamadı. Ne
tıesfz bir hn.lde yeniıd('n yn.tıığma. 
uzandı ve Pol'tin Gerda hnkkmda 
söy.edi1c1ıeri.ni tatlı tatlı dUştlne
rek uykuya daldı.. O gün Pol de 
gehneımlşti .. 

Bir zaman sonra gözlerinin !:a
pandığmı hissetmedi bile. Öğle. 
den sonra biraz ke.sıirdi ve gece
leyin derin bir uykuya daldı. 

1 
Ertesi g\in sabahleyin erken. 

den hasta bakıcı matmazel Ger
da Buhr'un telefon ettığini ve bL 
raz nezleli oldu!!u için ne o yün 
ne de ertesi gfüı ge!cmiycceğini 
bildirdi . §U hn.l~ göre ancak ru
ma günü gelebilecekti. 

((Devamı YtLr) 

ı nak, o veelzcde y 
ruz lhUyarllğm konma.cağı -yv a.. 
fil, ayni zamtında gençliğin, zanwa 
zaman baş vuracağı bir mukavemet 
Kaynağıdır. Ha.rbler nasıl ve bel' u... 
man olabWyor88, onunla pek ~ 
münnsebeU lbulunıın kredi hayat._ 
kmtııarmın da, ömrlln h<>r devreıdn
de gelip çatması pek muhtemetıia'. 

Şu halde "Kumbara,, yı ihUyarbga 
mahsus btr emniyet çat.mı habc)e 

defil, sadece "Sığmak,. olarak g&

mek kAfi gelecektir. Bu 8Iğmalm 

malzemesini, bir müdafaa ~ 
stW Jı:Mldl Jrandütadom tJt,.,.,rMumı 

n hayatm en umulmadılt bir i:&tm 
da yağmur g1bt inebilecek dıbllk 

bomOO.l:ınnm delemeyeceği blr -t. 
lamlığa en genç ~dan bqbJıa.. 

rak uı~ nlışmış olanlara mı 
muUu! 

HJK!dET MONIR 

Bürhanettin Tepsi An.
dolu turnesine çılayor 
1dilll f&1ı1.ml:Z A bdWb&k IDmM'

tn 6111mllniln :beflne1 )'l!d&lGmll -
nuebeUyle kıymetJt aanatkbmm 
BUrbanettln Tepsi BUecilr., KQ~ 
Al.yon, AdanA ve kcnd1 memıeır..u • 
lan Tarsus ne :Mersin.de birer Umrım 
vermek t17.ıcre §ehrtmizden banlıılıt .._ 

mı,,tir. 

BUrhanettıne iştlra'k edell ....... 
artıst Seniye Tepsi bnyilk plrtn ne.. 
ten "'9 ~ber piyesloruıden oyn.ana .. 
cak J>Ut:alan teman ~ &7ftl'& cm -. 
ld.z MDedenberi Anupanıa • MJııa 
,ehlrlerlnde oyııadııt klLsllt ,.. ..... 
Uk dnn8ları ~österccelrttl'. 

Bunlardıı.n maada tıatad ~ 
Un Tepsi bıı.Ucmım llllllat tema,& 111* 
kmda aon derece r.lft.kadıı.r edecek 1ıılr 
konUJlDa y:ı.pıı.c:ı.1~ ı;:ı.rp ve §Ark ~ 
rola.rmı lz:ıh ve T ank plyeslnln °'b&
slneler .. peJ'dc:ı!ndeki pasajı lnp.t ede. 
cekUr. Sanatltfırmrmuza muvattald _ 
yetıer dflerta, 

~ıl ev~elki Yakıt j 
ltalyada et sarfiyah 
Koıiyera della Sera gazeteaQiıı 

bcyanntma nazaran İtalya hild
meti haftada Uç filn et sa.rfiyaıtmın 
me-.ned 'icli.ifüıe dıi.ir bir emirmlne 
neşretmi~tir. 

PerRembe Cuma 
16 Nisan 17 Nisan 

R, evvel: 291 R. Ahir: 1 
Raıısnn: 160 Kasım: 111 

Vakitler 'as:ltr Enınl 
GUnftln 
doğnşn 5..20 ıo.ss 

Öğle 12.14 5.!7 

İkindi lö.r;8 9 .10 

Ak~m 
Ynt!ll 
lmsalt 

18.48 
20.U 
3.!G 

• 

1~.00 

!.!'7 

3..41 

\aaa~ Ezaa1 

5.lt ı•• 
Jt.1' us 
15.Gft ••• 
JS.60 UM 
so..ı1 us 
Ut .... 
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AnkiJcadaki suikast rnuhakenıesi 
(/Ja§ tarafı 1 inci sayfada) PaYlof - Bana k8l'Ş1 bfır ted • 

Bu defa mahkeme salonunda bir ola.ra.k beni nezare.t altma aı
avuka.tlara mahsus mahal AbUu~· mr~ huhınuyoriar. 
rahmanm avukatı Şakir Ziya ta.. Rci~ - Nezaret değU, mevkuf· 
rafpadan işgal edilmişti. Gazete- tl!r. 
cilere samiin yerlerinden ikıncı Pavtof - Halbuki kanun muci-
sıra ayrılmıştı. hince ancak, ~u ıabatara karşı 

Abdurrahman. avukatına ya tevkil kararı almabt1ir: Kaçmak 
km olmak ıçin bu defa maznun ihtimali bulunursa. ısenıert olunıa, 
yerlerinde sağ kısımda bir yer 'lrkadaşla.rlle tema• geçerek l!IU.. 

almıştı. Reis, tercümanlara eskı ı-•ın deHl!erinl kaybettirmek lht1 · 
yeminlerıni hatırlattıktan sonra mali bulunursa. Bu Uç fıkradaki 
Abdürrahmanm avukatına dön& iliti.rl"a\lı-rden hlıçbirl benim ve ar-
rek: kadaımn itin varid değildir. KOi"' 

el ır~lofun ve benlın lkametgt.hnn V&T - Ve ·' tnameniz g sin, da-
hil olıırsunuz! öır. 

Dedi Reis - Korniloft:&ıı bahsede • 
Avukat: mer. Vekl.letJ ymt'ur. Yalnız l&h· 

emdan bah9edebs"lir. 
_Adam ı;-ln~rdim, vekilet;pa Pavlof _Şahsiyetimiz ı.bit 

me ~k üzer dir. edibnl" bulunuyor. Bk yeniz yun. 
Cevabını verd . ınz :wft'erner d~. Serbest 0 • 

Bundan sonra na"bin tezkere$\ hırsak tahkikata mndahale ede • 
okundu. eek mevkide değiliz. 
SÜ"LEYMı\N DA AVUKAT Rds - Zaten mahalefeıt etm!-

lSTİYOR Ye mtıktedir değildirler. 
Bu tezkerede lüzumlu ifade ve Komilof - Arbdqım; lıılltnn 

evrakın Pavlofa ve Korn!Jofa ter ~~erden d~ bb.: ildmbıden 
cilme edlldi ~· bildiıil'rordu. Maz bR.heet.ll!ek ietiyor. 
nunlardan Süleyman. söz istedı Pavlof - Ben !etanbul po&ıine 
n: kendim mllraeaat ettim. Kaçacak 

.. - Türkçern az olmakla bera. mevkide deği~. Beni 'Ye arlwla
l>er kanunlanmrzm bütün tefer ~ ~' serbest brraluımlar. Kefalet 
rOatma. vakıf dejfüim. Bundan vermP~ de haanm. 
Gola.yı bana bir müdafi tayin et. Bundan maada mahkemeden b:• 
menizi rica ederim". s~ mQdafaa hakkt verilmelıini ie-

Bu talep üzerine reis iddia ma. t.Him. Bu mbuebetle Rusya.dan 
Jrammm mütaliasmı eonm. geletl bir hablk .......... -

Müddeiumumi bir müdafi tayi müdafaa edeWımesiıai dilerim. Ba 
ili Çil eeza muhakemeleri usulü attan istifade etmetnJze müla. 
JrMunumm 138 inci maddesine veri'sin ! 
göre, Sülevmanın malul ve hacir Bizimle şifahi ve taluiıi te· 
dtmda olmadıı?nıdıuı bu .madd~ lllUarda baluaht11in. Bu mllşa -
çerçevesine dah;t olannyaeağmt viır' ~meye iştirak edebilw1n, 
teba.rlb ettirdi ve arzu ederse zira iddia maJrammda iki mühl.m 
9111-best avukat tutabileceğini söy §s.bsiyet vardır. Hukuk mtl.şai • 
1...:ı· rim d~ mabbmede bir taraf teşkli 
-..ı. eılebilmelidtr. lıbenaJarm ~eti 

.&BIKT&RAJOLUJDl AVIJll&TI 
SÖZ 80YL'CYO& ile iddia ~ 81'M1Dda miiaa • 

cın1-- .... "18.f: ~tur. 
Ketloede _.bk.eme .....,_,,._ .,.. Reis - İddia mabmı hak •e 

taıeblat redt!ettı "" tziali a....ımtJu' - adalet )'Ohmda ylrir. Kaaaa;tine 
dan 1'1r veya blrka.c;;w rçmekt.e •r· Pe .....,mm benetiDi de is ~ 
mit oldv~u kendislııe bildirdi. tw, yUnız -.11.ka..irctini ilıte

Xtteak:lben Ablurratmıama avuka. -. .Aaıc:K takdir ft bnr !Mh· 
ti fŞaldr Ztya söz alu'ak dedi iri: kemeıe aittir. GeQm efliaed.e de 

.. _ XOekldllm. eY'ftllld oeı.ıerde k-djril 9ikdilaMz, mWeJlmw -
lıQöbl J:ıayaı.sru w 'bu WIMp .m88ll ...... phtUeft dtwı 1v k ~i 
bnfbğpaı .. tana& _.., at '. nıdıltıMlık. 

Beli 'bugiin y ailltZ bır noktayı tebarllz P.avlot' _ Fakat ben, Sovyet 
eıtt.ir'melıf tsif~ ~ mti.şa.viıiain auiuakeaıeye taraf o. 
• tte az da ela Ddldabale ed:ip tııa.. larak iştınAtindc mra.r etmlyonım. 
ftllllumda.D dola71 çok ..ana w idi- Tük Jmmualan buM ınüaait değil.. 
... eldut- .ttaafl veclllle d&n dir. ıı.ıJekeümJa 1'ir evlAdı ola· 
-.. bımanmda ıın.. .ha.tııtwtrnaır iB r.ık cto.t lıtr' -aernJek~ kaaunla• 
tıerim. Kendisi bir takmı ruht .......... ıma. Adetlerine hürmet etmeğe 
vemir m&ıesirler a1tmda bir buhran a.1-.ml 1*' ıdeımmı. Ancak talıli
pçlrm.if ve bir cereyana kapılm11tır. yemi iatiyonmı. 
BugllD t.ııe, milli hisler kaJ'fl81Dd& mtı· Bana ve arkadqnna kaI'§l a.lı • 
~ w YiDdan azam tcm41edtr .. , nan tedbirler kanun! değildir. Bi· 

ırmat!f PAVLOl"A 1RT.&sı zintle temasta bulunmak iç n ge. 

Fon Papen ve Bayan Fon l'apen 

Fon Papen'ın mektubu 
- DOnkO .celsede okunmuştur -
l'.Uellns Barieiye ;ve&UMifDlın talelıhıe teyfikan 8'atı4'*' pıwte. 

kelu --.Im edl)•enmı: 

U ~ ~ Mat lB a .. tnı mu.tadım olıdata Yedılle ~· ola
rak ~ ... - ..... Alalaa ttel.uetb1111Miı:::c cldiF•rdma. .. ,... Papea 
de bana refakat ediyordu. S..t Hu 8 gerey.e *'tna Atattlırk bal\ aruwla 
İtalfan ldare.t.hane&i .lalzuuaa ~ldlgiml7.a a.rkaımzda flddeUt Mr 1ıan.. 
lAk vuku buldu. 1nfllA.k o kadar §iddetJI idi, ld aol iam.fumn üataıle yere 
dll!Jerek sol dlzlrudea ııım.JaWimı. Paıdı&loaum yırtıML Sola~ bul8IUUI 
.8a.}UD Paprn de ~ai suretle diı.,UL Çabuk kalktık. sac .... elduğumu. 
.. g~. o llU'a4a gı.~· bir taklıl)l durdur4um., Heımııa .-H&e ........ 
verilmes1n1 rica ettim. Bunu müteakip ikinci bir inflta.k ıınlkua geAd9!1t 
et'iilli .d.iİjİİDCrel4 .Ba)an l'.ııpeıde berüer yirmi &clım kadar ıtıeıledlk. 

Baaa ..,.. ~ W J'• lıU' ...,.1ın Wlkıe IMaımwQM. Ya.bat yaluda 
temaa ve lnfllAk eden bir bomba pa•att atı. ...... laftlA.km ,.... .... 
t1G4efll otmwndaa 11ea1 ır«-C121ttı ıs........-. ........._&La ı dr .,._. 
g ibJ g<'li.}oruıı nı 1,> 11,ae,n J"rdum. Bayan P. pcıı ıe iben t.ıruaml.) le wz 
toprak 1çlade kalm&§tık.Kcnkanıın ~ -.r.tıuMla C'OrlİllÜfe aaza. 
ran lnftlik esnasııtcıa arkamrzda ölmii!t l>ir a.damaı .et parçalan bulılmu

yonlu. Potldn &elmetıi llzeı1ne ııeJaretııe ;,,oittim. B.idıırlıe Wl1IUık ----· 
ne kadar uzak oldapnu teSblt edemedJm.. 7..ka lıu mahal pek k.u aan n 
siyah bir duman bulutu ite lrtttfmUttiL BIHıbısıe saka meJaıdll•ln ıeacıır& 
.aet.lceal Jlu lllMaCenla ~ wıeUe 6 - 7 meıtredıell fazla ~tuu ıea.. 
Mt eta,ti111 Wlıll~ 8u'kud en t .kt&aılıa metmve'I ao
lırUlbea Mzlm IO ...._ llnPi ' te loıiı:aPm brfı clheU!pde -.ıtun~ 
ıı..dllll 1111' .............. il ....ıd baB pam8' H 1ıeaJm tfaelıleliml a,M 

~lr. lıWran -- r -.ı kapıcwm, itııqwa eefuıetbMeel Wtka· 
metlılıte illa aıt..ma k1l(l!ll"M uaaldaşt.ıklaıal &'6 .. ül9aö IMtyaa eıt. 
... ttr. 11/ Z/9d len ve Tllrk makamlannca bu 

.... bir numaralı~ Jmılmıan makaatıa kendildııe vize veri1en 
lılrUk elCl J.l'an Paiım'Jn -k*nhln• mUşaVir bl:zhnle temas edebilme.. KORN1LOF KANUN 
--caı.--tım aöyıedL ıır.kt~ mı.mma- dir MADDESİ OKUYOR 

razla.rı Yarsa aoyleauı. Fazla. Y&k.l.b:ai& 
yok. 

ij . ... "lof 
._ Padaf .._ llldı " .elilıdıl tlltt:ulD Bmlda1ı -.ıra Komilata ne diyeceği KOJ'Ql : 
m'tn .. ıtlt ka.ptJara .bakarak ndııe Jd· 9"1'Uld'4. g~ - Ben. dedi. iddia .makaQu ik 
tllılll .._ bqiedı. B1I .ıııır.llırill1 •- - Ben de al'lcadafımm tırteklertne lıi~ .zaman münakapya gmş • 
...._ Vahalı kmm ~ tacllıııiı •,.en iltfrak edlyotum. eo.yeı -avu mek istemem. Çünkü, o, kam:ııl~ 
eUl. atı 'b91nlk lllGpQl olarak tılztm1e n c;ok daha iyi bilir. Cu.a kanu• 

ReiB bu mrada tıercQmana: "Böyle- &fk91mel1cHr.,. DliDUll 145 inci maddeiliods. baJı 

- Birçok dileklerım vardır. Şlıııı . 
dilik bwı.ları aöylemekt.eıı vaqeçt:tm, 
Sonra tevkif aebebl bize vaJtWe bl.l _ 

diriılmemiş oldı.ıjılnd&D .ceza k&Aımu • 
DUB ı~ .iDCI macldesı de itMA.l Qlun • 
muştur. 

,...., dıd. Pa"f'laf eı1SDt ceblDdeD gs • setuler. Halhuki bu maddenin i. 
~.. ~ BIB tll'l'ABI kinci kısmmdaa bahlletmedilcı. - Bu ka.bii itJrazJ.a.mıı hil8.lu:re 

....., enap 'Nrdl: .Bu aada .P&Y,laf .u. Kom".,, .biri - Bakımz size bal'MIDI okuyayun .• .durwıma ~ bilmrebilir. 

Reis: 

.._ ~ aaı. 'blrlerlle bmldqtılar. Rew ten:l1man Kornilof burada. türkçe olarak Şimdi başka dılf>ği varsa onu söy· 
~ ....,_ tutaumıt" 'llUl1ul1e 1rıend!letlne: macideyi okudu. Maddecle ınah • lesin. 
~ fllll)an as,ın;,ur .,.. fU1l]an - Dııruımada blribl.rleritl!r'fWldq • kemede bir mfip.vir olarak ka::ıı; Kı>milof ba§Jra diyeceği olmad."' 

M.bwW: mMIB\ar .,.. 'btrndı1eı1nlD 9GZ!eriDl nt mÜIDe98il\er de buluna.bllir. de tmı söyledi bundan sonra nıa.b.ke-
.._ lık tahkikatta.,. dunafma-. lı:•ıMlla'IM, dedi. n.i1mekte:rdt me lma bir müzakerey:ı müteakip 

t 7Wdıl TBrk .k&mmlan thlll 41C18mt.1 ~ .IWTA• g+sı KomiiGf devamla: mazrmnla.rrn talep'eıinin reddJne 
Jı 11 •IW· llaruzatmı bıa aok..._. - Halbııki iddıa makamı bize karar vel'di ve ı numaralı dosya-

Buuu milteaktp, maznunların tstetl bunu okuma.'k zalınıetfnde bulun • da:ki evrakın okunmasına geçildi. ... :ktlr· ku1f' t mMtllıımbmı nıftta!Jea. mamrşlardIT. Zaten bizim de ta. 
m aoruldu. KuaYiD Kemal Bora ıun.. lebimiz kanuni mümessillere ait• ALlfAN BÜYÜK ELÇtslNlN 

-sr,cı ·n lıeJmı..f 11111~ MEKTUBU 
ııı.w ..a-t..... tir, dedi. ._ "" Alma 
~ · - ll•pnpler .-..afaa !laJıılanma Reis: cı~rd nyanm Anka.ra bü-

PA VLOFDN tTtRAz YE Dllll etil~ w iıımdDma1 _...,_ -Fakat bu, hacir altında bu1u. ~ e~isi Fon Papenin mahkeme-
TAUCl'Ll!2d e.tmelaı1D• Mnlıılll ........ lllat "°' · ııanJar veya malül olaıılu hak • ye gönderdiği ,. tahriri ilade&i o. 

..,_ TeşkilltI eeaeiyenin 59 un.. 1.1,puaık tlüJ'lt •t:t:llılr. kında.dır, k!ındu, 
Kendilerine mildaf&a ı.ıcmm ne u--:ıo"·. Bmadan unra milddeluml&JDl Oe1111J ca nm.IW ve ceca :ınuı.kemeleıt .nuu-1 ~ 

muılO kanununun 136 ner madde. dereceye kadar vertlm1§ oldutu apa - - Bizim kanuni ml1mesal1imiz .Altay söz al&ı'ak: 
111 memıme. tahidkatın tl başmdan 9* llle)'dandadır. !;ter kendileri bıaDu de Sovyet büyük elçısidir. - Faın PapentD ~-ikin. 
beri m.Uafaa hakkı vermiftir. JMJr edememlflene, bizce -6,Ylıenecelr &>nra, Kayseride ya.kalandı • .at tııı.r mektubu 'Y&Nrr. Bunua da o • 
136 ncı madde mildafü.n vazife ve bir ffl7 701rtm. ğun meselesine gelince, ben mcm kullmaanu ~m. 4edL 
ll&Wliyıetlerioi de tayin ef:mit bu- Ceza kanununun 145 tnel maddesine leketimden çajmldıfım ve bura. BUyiik elçi ba mektubunda Ha.. 
1-Jıı,r. Bu vazifeler mummla 8IN. ancak, nclu tıtr lııadm otursa daki vazJfem bittil!l için memle. ~l~e Vekl~dn kencfiıııinden 
,...,,.utbete ge~ek v.e onun iılte- Jııecaaı ~ DlttfSY"'.&Uk edeblUr. kerime gldiyordum. ~er beni BC>l'duğu iti euare şu ceT&tr. veri .. 
~ <SğrenmC'ktir. Ayı:ıj • • Rcıa'*1 marı ı .. lradm degtnerdlr. kaçb zannediyorlarsa aldanıyor• -;roır, ~e diYon!u: 
manda mlidaf'ı.iu salılhiyetıerı .ek- Bllalaa 4ote:J'l kendllertne m1lfll"1r ta. !ar. Harp dolayrsi1e Rusya ile a. "l - Suikast faili Omerlft Tea-

llüinM ifk tahkikat safhala.rmdıı. ytat tneftlll'Ubüta otamaa. lış veriş ajanlığından amirlerim Ma!ıkeme 4: 444 
mfttf!bMSın arm m11ta1ea1armc1an Tla'k matdmııie1el'lnde, 111ttprl bak beni geri çağırmışlardı. mini ltlıtie.eden !IO'l'1!'a gaze11'lcnle 
haheıdu olması da v.a.rdtr. Bıl m.. •bhurftn Tlb1r a?Uka13aruıa ftr!I. K1lddeiummnl asul kanunumuı 1h1Al gördüm. Şahsm.ı tanrmıyorum. 
18.hiye.tlerin benden esirgenmeme- ınlftk'. Pavlet tıe Konıllofml mtltale • edDmedll'fni ll&yledl. Halbuki bunun KendiQQ batka tarafta görme .. 
•im ~nıvorum. İtirazım bundan. •n )'8Nla •• eaamzdır. Dd&l edBdlg'lne dair demler ft1'dlr.,. dU.. 
.dır. ,. Kendileri bUrriyetıeı1ne kaTQfmak. kendlal tnmıan daha lyl bmr. 2 - Pazar günlerinden maada 

ııe;s Mfid:ı.f'i ne demektir. tein• J9t.ellte WGUU)oı1U' w ta1ln • lltıddeiumumt Kemal Bora: her JtÜll sabahlan saat 10 da e . 
d)r'~s·n ba.kalnn? ~ '8ttyortar. AWk atır amayı - Bunu aö1lemek1e ne kudetmek vimden çıkarak yaya olarak se • 

Pavlof - lleticie eöyli)"9eeğMI. 1dllle1lılm «IChltaT meftutt1n1ar. A _ ~- farethaneye giderim. Öf.eyin de 
~ - Şıındi söylealn? tır ~ lee kmnmda ..._. Jraçacak Kondlcl: e..e Jrelbim. Akşam Uzeri de par. 
Pııv of - Ben hukukşiDM de. m.Jf 6ibl 8Ulbr.. - Ben sadece Pavlotım taleplerini ka dofru bir ~ti yaparcn. 

tttlim. Fa.kat Ttirk kanunlan _.. Pa\'IQfu tal!"Mılda, Kllnllleıta Ka7. tekrar ederek bndlatne lfth'a1l edl • Madam Papen bu gezintilerden 
dlıbıce ;bana !uııklar verilmiftir. W'ide JllbiıvabOdlk. Keımı WemJu. yOram. çok hoşlanır." 
Bil lıa.ldıan ku:llanamı}'Orum. Bu Palan lılr -an - ~ . Ktlddetumımd Kemaı Bora: FRANSIZ SEP'ARETt MEMUR. 
fıM!ar a)'lli -.anda, arkachpn tmı... demeal .,...._.. '1'allpleıtnlll - KıdıkemecSen afaki mevzu1al' 1L LARINDAN BfR ŞAHiDİN 
B'omilafa e ~. r8dCllal JMeıım.. sn1n&1 lmllufQlmuma m'llaaade edil· ' iFADESİ 

burada tunları anlatıyordu: 
- Vaka sabahı ~t 10 u 10 

1reçc se.faret:haııe boyUDCa yürü • 
yordum. Büyült elçi de refilwıile 
birlikte karşıdan geliyordu. 

Birdenıbire bir inffl!k oldu ve 
ınilteaıki:bcn Fon Papeıı ilıe baya -
ıunm Yenişehir istikametine doğ. 
nı koştuk.la.nm gördüm. 

Yaralı iki gent; kız da canhıraş 
f~ryat.laria kaçı~. Yaşlı bir 
lıadma ııe olduğunu so!'dum. Bana 
~sinin öhnöş olduğunu söyledi." 
TOROS OTELİ Ş4HİTLERİNİN 

lJl'ADELERt 
AYJU doeyada 'IOl'OS oteli sahibi 

F.min ile otel kiti'bi Halit ve Sey 
f etünin evv~ &llD:IDJI ifadcJeri 
okmıdu. 

F..mi.n: 
- Omeri taımnamt bize bir ~A 

CPlik boreıJ val'dı. Keı.ıdli;i.ni bi4; 
görmedim. .bcak Örı>«i oteolde 
Ham ile S~yfettio üli_r! diyordu. 

Halit de; 
- 13ana bir ayakkabı göeterdller. 

Bwawı Oıııere ait oldutunu katlyetle 
~bit eWm. Zira, ömıer, bu ayakkabı 
yı yeDi aJdığı :zaaıaa ayatını çok eıkı. 
)'Ol'dU. O ,etiA btl yüz.den ayağmı din.. 
le.ndirmek idn n.nd&ıye üzerine uzaa 
mqtı.., diyordu. 

Se:rtetttn de ayni teYleri •nlataraJı. 
otellerde an.ıpa y&:pUma,ğa bat.landık. 
tuı sonra ömeri görmeıHtiai. ortaduı 
kaybolduğunu JIÖ7ltlyordu. 

Bundan sonra dosyadaki diğer eY • 

rak okundu. BUD1vda.n blr1ainde, za.. 
bıtanm vak& mahall!nde bulduğu bir 
rneııdllill Ömeriıı Ça.m&§u1anm yıkat. 
tığı kadma gösterildiği, .fak.at kadmm 
mencltll tanunadslt JUdrydı. 

Enak Ue Pa.penJn lılr1ACl Dtktul:ıu 
Pavlol De Jitol'B11ofa tercQme ettlril • 
ntiftl Reis, tereıııııaoa, lkhacl mektu
ba teretıme etmeeinl llÖyleOt. Teıd1 -
DHLB tıeaıan anlattıktan 9081"& deYam 
edilmek ll2leN eelse tatD olundu. 

6tledell snrül 
celse 

!kinci celse açıldl:ktan sonra evvelce 
tutıuaıuş zabıtlar okwıdu. 8 mart tarı. 
hini taşıyan ve vilft.yet makatnlnda 
Komi.laf sorguya çekUerek tutulan 
zabrtta töyle deniyordu: 

ı.t:anb'lıla gettl.lllm vakit !Ll,p otell.Jle 

indim. Knrım da l stanbula g eldi. O 
nlUlla Büyük.derede oturduk. 1941 ey. 
JUWnde Rusyaya döndükten sonra aıa. 
dam öJeııi tara.fnıdan işletilen yar -
dIJn .apartnnanında oturdum. Soara 
konsoloaaaneye ı-ittim. Zabıtta Yar • 
clnn apartımanı kapıcıaıam karpl1.1tı. 
ntdığı ve Kornilofuıı OjeDiyl tam&ıı 
kayded.iliyordu. 

ı numaralı da.ya.ıı.m 8 mart tarihll 
evr.akl ok.wıdu. Burada Komllof Le.. 
ning radda doğdu~nu, 2 çocuğu bulun 
cıu:wı.r.ı . !:ürk eyj or.t.a derecede bildi· 
pni, İs l:a!ı.bliı\da fr.8.D.8IZCUlnl llel'le.t.. 
mek 1Çin Nimet ad.ında bir kıacl&D den 
ald!,ğuıı, karısı ile Botazlçlı:ıde .kalıb,. 
ğuıı, Bursa.da Ç-ellkpalnata oturduf\l. 
nu aöylüyordu. Xo.rnUGf 29~U de 
madam Ojeni ile mııkaHleuı ıeellet. 
t.Jliıı!. lıloakovay.a dönmek IÇ!ıı 5 .mart 
ta .A.nkuaya 4öııdüğUııll .aöylUy.or v.e 
şöyle devam ediyordu: 

- P.avlotu kcmsaloebanede 1aaılhm. 
ıı.e.ı:w.ır atajy.er idi. Jpebil' .dahWade be • 
raber gezerdik. İstepan., Süleyman ve 
Abdurrabmanı tanımam.,, Kornilof 
suikastte medbaldar olmadığını söy. 
lUyor. Komllnizmde ferdt tedhlşı;111k 

olı:nadığını, partiye dahtl olmadığını 

s(Syl~yor ve bunlara cevap vermek 
nıeCburlyetinde o1ma.dığmı 4a Ulve e
diyordu. Zabıtlar .okwıduktan sonra 
Kornllof, bunların tercümesini istedi. 
ğiıı1 söyledi. 

A v.ni dosyıınm ikinci bendıni.n 
14 Mart tujbli za.brtnamee.1 okun
du. Rnnda Süelymanla K<H"tıilafu.n 
nıwı hıı~t·ğı a.xıJat.ılıyor. Ko.rıülof 
berber Marse'in dilkkamna. uğrr. 
mıcı olrrıadığmı ilave .ediyordu. 
Za:b:tlar.da berb~r Moix·ı:ı KoııU • 
lofu tanıd·ğı kaydedifü ar. fa.kat 
Kontilof bunu ir..ıkılr ed"yordu. 

Knmi!of, bı.ı ZR.pta füve ed le -
ce!• l::ir sö.:!i1 olmadığını söy'ec1~ ı·c 
8 !fart tar'.bll Pavlofun dQktor 
rnporu okundu. Raporda Pavlo • 
!'tın ml1nyenPsinde siyatik görilı • 
mec'liY.i, umumi adaJe rahatsız4ğ1-
na ka~ı il.Rç ven1diği ynzılınlr. Ve 
ayni dosyanın 2 nci beı:ı.ı:ündcn 
başka bir zabıt okundu. Burada 
lsteranla Ömer ve Ahdilrmhma • 
mu ret1imleri Pavlofa gösterı1.di • 
~. Pavlofun bımla.n t.anımadığmı 
söylediği hildiıiliyordu. 3 Mart b 
rihli do!ıyada Pavolfım Upi hak • 
kmda ma.liimat veriUyordu. Buna 
~OrP 'Ps.vlofun karakteristik, müa. 
tthzi bir t<lvn olduğu, en ata ci
gal"!"'I 1çtifi, kahve rengi eıı»se 
giyrllı!i, yemekte fazla. şarap içti• 
ğj hilıbi!iyordu. 

Pavlof, bu zabıtnamenin teren. 
mesini iatedifi.ni söyledi. Bundan 

L~~~-!_:-=-~rebv~~~~tm~esia.~~-~-!M~lld~d!!e!!iu~n!!!!!'!!!inL.....!!l!!l!!!!!!!!...!mem~~-~ni!_!rlca~_!edl~J'O~rlDL~:...._ _ ___ ~Burui~~anın..J!so!Qın-a,.~ ~_sefa • sama 1 Mart t:srlbii bqlka bir 2:a• 

tonuna dayaJl8l"&k içe 
yij.ıijtıiiın ~ tUXnd 
l'Uıtiyeye 1941 de gri 
dıah&. Rusyaya dönmedi( 
rla 926 da nuıallJm ın 
mezun olduğu, IS çocu 
ğu, Abdürrahmanla 
ca: "Ben bu adamı 
def• görüywum,, 
run reNni gösterUiJJ.ce 

- Taııırmı, dediği 
hane memurlannm r 
DJD)ad•ğı kayqediliyo 
"26 Şııbe.ttaıı ~ 
dım. l 7 Şubatta h 
meğe ~farethaıı~ 
ç:kardmı. Bebeğe gide 
dil bir lokantada y 
tim.,. diyordu. 

7 )ı(a.rt tarihti diier 
tstanbulda evrak meııı 
i yerllği }'\t.ptığpıı. 
ava ~t.ii'ini. fakat sil 
mad·fuu, Tib'ttiy~ ı 
ta olduğunu ve 
<,'Ok ~ğeıae:rtk bu 
ruıra m ili da i · 
v~: "fsııadat tNırik 
Meydana çikarmak 
ne d!lrfer, diYMdu. Bu 
ui'.ofun içeri almdı~ 
kend'sb'ıe göz 'şareti 

ve ~diliyordu. Zapta 
başka Pavlofuıı: ·•su i 
rik vardır. lCc>'nıilofuıı 
rikçi oimaın mümk"" 
ka'1dediliyordu. 
~ilin bu zabta Jte 

"OmUlsı üzerine Pa 
- Bea g.öz if!Ue 

Bu .za.bttluda aah 
dem;für. 

Rf!'d; 
-AlaW iıs,at 

mmı verdi. 
s~ iıBtiyen mtidd 

mil; 
- Bu zabıtlan biz t 

Müsaade edereniz 
vap verecek... dedi. 
Ayağa kalkan K 

larr sövledi: 
- Pav.of m""uri . 

kmdn ~ğrr ve çirkin t 
lumnuştur. Ma'k:ımm..-z 

de Jnılunm~ası ıçin 
whtarı yapmıştır, MUd 
ka!J! hUrmrl hialeri • 
k:ırn'k ce~p vermek 
y!m, Zabrtlarm baz l 
V'? sahtcklrlıkla tavısif 

Bu esnada reis, te 
tas'le Pa.vtofıı daha 
ma.smı söyledi. M'" 
vam etti: 

- Sahtek8.r1* 
~l:ırmm tenezzül 
bit- şeydi?'. TU!-k a.dtiy; 
her h&ldkati 
Ş'İflr ıttihaz etmitJ • 
kuHand•ğı eahte-karbk 
M!ret ve istikrahla k 
<!e ederim. İfadeler 
ıfü.'Talı.ma,, huzu.rım 

ederse kendisine 
fa<ı hududunu tecaYUz 
hlyct.te söyletilmem 
rica ederim. 

Bundan soora A 
v~ s& istedi ve 
dl: 

- Çok nui.k hir m 
layı -uc;ıu mev1dinde 
S'l.hte dc>nen evrakta 
m'n ele iınzaaı vardır. 
öl\lm kU'§IBIJlda bil • 
J'tlrk .a.dliy~ anla 
yor. İmzamız bulunan 
ımasu; sa...~ tekarltk id 
det1c reddederim. 

Reis~ 
Bu ıı:ibi iuadatta 

kanUJl nazamıda ceza! 
ğı, me:v.zua.tmıwn b.u g 
müsait olmadığını söyl 
aunlara anlatıldı. 
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Ankaradaki suikas muhakemesi Yüksek . '-' . eoı:ı (Başta.rafı 4 rincüd~) 
d;~,!,Z t.abanca kulla.nmasmı bilme
'OU!l if ndc e<i-erek: 
- Suik::ıst h!idisesi hakkında 
~ tebliğleri gazctclcrde oku
~ ~lıamndan öğrerulim. 
~ terör komllnlst prensiplerine 
iıı.tt liftir. Bu gibi işlerle benim 
lı'.,}'en nliı:kam yoktur. Ha.k.kmı<la 
Q~ sözler de tamamen uy

&'tmu söylüyordu. Halbuki iddia l~r gddıler. .Bu sıradu gözlcnnı I 
m.<ı.karm suiknst.çrl::ı.rm bu mesafeyi bıraz evvel bır paket taşıy:ı.n n
hesa.plzyo.ra.k bombayı patlat la- damı arn.dı. Yerde dur n şnr
rmı beyan etmekte idi, Bı!..-ıu ne- kaya baktım. bu onun şapkası i-' 
'reden anlıyorlar bilmiyorum. Bu di. Elindeki paket.in kırmızı or. 
bomba Abruuı elçislne değil, bize tüsünün 'J)Qrçasmı da gene orada 
ntrlmı:ştır, Sovyeter Birliğine ve bulduk. Onu da t~his ettim, 

enç ıgının 
tahsi 
ikranı 

Bir Türk gencinin 
muva1f akiyeti 

Dllnyayı saran 
•asiye tine 

rağmen ecııcbt 

memlekeUerdo bu 
ıunaı:ı talebe TUrk 
sençlerl blly\lk mu 

,..._ tr, dedi. 
~hıe uzun sürdüğü için on da
ı..~ ara verlldi. On dakika sonra 
-..c teJrre.r açıldı. 

UÇUNOU CELSE 
~ o'kuna:ı evrak, tahkikatı ara-
,.. ~ günü görilp müşiıJıe. 

f;,LCltiklcri vaziyet a.nht.ılma.kta 
~".'lltıan eşynln.rm c:iM nevi bun-

8l'asında bir ~pka, bir ayak
~ \>e blr ta!r.ıncanm şekli b;çimi 

lnda uzun izahat mevcut bu
~,,,,_~kta tdl. Bunu müteakip Ab· 

t~- ·~nıanm Silleyma.na yazdığı 

~~~illt-Ymanm da cevap verdiği 
llp!arunm mevzuu oldu. Sil

' Ömer Ankar.ıdan a.yrılır
ltli ''ak.l o'.a.n tec:ssti.rilnün neden 

Ccldiğini sorduğu zaman, sui
lcın ba.hsetmediğ.inl, fakat Fon 

· temizJiycceğmden dem vur 
•. ı.ı hikaye etti ve salondaki 

dinleyiciler bu ifadeye gül. 
I' 

~ltJ1'ımASSIS RAPORLARI 
liıı OKUNUYOR 

il.dan sonra mütehassıs mpor
!ıt okumna.sma başlandı. O
. bu rnporl:ırda yine hfidise 
~ Vaki olan hususiyetler ayn 
"lllclan izah roilmekte idi. 
~f>AVLOF SÖZ Al.JYOU 

alan Pavlof bu raporlar a. 
daJti tezatlara işaret etti ve 

~tı tıı.Porlann hcps:..ııin de yalnız 
Wj aYa.n cls:nin çok kuvvetli bir 
~ maddesi olduğunu söyle

nıU ttcfikscler de Fon Pa.
:rıatlaya.n cisim arasmda.lti 

l:" enin her birinde ayn o.yn 
ln~nu ve Fon Papcne aulknstı 

'rı. ım eden hususiyetleriD ra-
•atda ..,;;steri"l.med"~. · anlattı n· .,~ ıgım . 

ave ederek: 
1 Su \kast tesmiye edilen bu iş 

~. ~.~a ::öyliyC"Ceklerjm pek çok
d · Ultsek mslıkem~ islerle~ 

' 
1 

bu yorgunluğumn rağmen 
ıı..:.cy anlatabilirim. dedi. 
......_'.rı. Sabri Yoldaş: 

. lluyurun onla.tın eeva.bmt 
l, 

'l'eltra.r söz alan maznun Pavlof: 
........ nerum. bu "Sile ıılô.kam ydk
• ~dı ve o!:am:ız. Bu tra.je

komed.iye benzeyen ıtşle a. 
ı.~ olanlan yültsek mahkeme 
~ neticesinde meyda.nn ÇI· 

• Bu işi.o adına ~taj, 
\>eya suikast tasnii denile

. 'l'aliriıtçUcr Sovyetıer Birliği
~cnin ve demokrasilerin 
M..... • HaJr.ikl tnhrikçile
lb,~diye knda.r mahkeme takf. 
L~ kac;maya muvaffak ol -

. gördüm. Bu adamlar ko· 
ııa----: itimsdmı nalk Dl'll8tll
.._ ... Qlllak, dola.yrsilc 'l'Ur9t -
. tt ınllııasebatmı bozm&k için 
~ Yapmışlardir. Bumın böyle 

Ahdurrahmanla Silley-
ı ilk tahkikatta. verdikleri ce-

~an ıuı1ışlmalrtadı. 
Bo):ogasunda Abdurrahman 

1tı bu suikastla Türkiye ile 
llYa.nm arasını açmak ve Tilr

~'i <le h&l"be sokmfık için bir he-
~~tilmişt.i. Abdumüıman bu 

la ile hem kendisini hem de 
ttıı l'ıııı ele veriyor. 

lmn Sovyeler Birliği bir ö
~ lta1ıın mücadelesi yapıyor. Sov 
~ llirliğine bağlı devletlerin 
't.ı- l .ve hô.kimiyeti için harp e
l!· l:oıtsa Troçkistlerin arzusu
~ proletıı.ryn.nm hAlômi

<\~ı:bı harp etmiyor. 
~ ~an ve onun elcb'.ı.şı • 
~k. değilcl1r. 'l'ürkiyeyi har
til;ı.aıt için Tür.it olmU§lardır. 
~. l insanlar, ma.ksatlan iı;in 

'!> ~ca l'Urk ola.bildikleri gibi, A
~ı~e Acem de ota.bilirler. Bu a-
. ~~ vatan, şeref ve namus 
t~~Undan çok uzak oldukları
h, l'ti.Yorum 
11ır • 

)ifadesinde Süleyman "Eğer 
11 l apen öldürUlll'rse Alnıa.nya 
~ .~ane ederek TUrkiyeye 
~ 11

14Uı edecektir,. demişti. Böy
~ ~'lı halde Sülcymnn lsta.nbuln 
~ tnuSmı ve bu ~e olan e.la

'rı <!zber'emi:i gibi an.labyor. 
tı aı:rk bir şekilde söyleyebi

; ı' lr.ı nıücrim sI.ra.Smda bizler 
·Abdurrahman, Süleyman ve 

}:_ :ı-ııı ,.,, ,....,., ı.. t 1 rlki" .. .. ·lll· .ı.· • .,,,...ıs · o an şe eurum-
~~~Ulunması ıazım celircli. 
,~~ Ill3kamlnnn raporla

~ ~lcriyor, ki patlayan cisi.m 
' hadır. Hem de müthi5 b:r 
~4 . Fnknt hiç bir rapor pat
~~ CisinıJe Fon Pa.pen arasmda
bııQa.renin ne kadar olduğunu 
~ih ~kastın Fon Par.ene müte
~% Olduğwıu bildirmiyor. 

•iti ~apen gönderdiği mcktupt.:ı 
"i 1 ıJe patlayan bomba crasın

llıesarenin 6 - 1 metre oldu-

bizlere ka.st~tir. dedi. 
Bize nastl mbet vaki olduğunu Bundan sonra Korniiofa ne 

ela ileride s.rzedeoeğim.., diyeceği soruldu. tik ifadesinde 
Reis Pavlofa sordu: şoför F'ahri U<:arın neden bu a-
- Suikastı Ahnn.nla.r mı ya.p- rabadan ve kendisinden bahseL 

mrştır. Tıwih edin! mediğini sordu. Fahri Uçar: 
Pav'of: ViŞNE ÇURUôU OTfJMOBIL 
- HeyetJ um\ımiyesi ha1danda. - O valdt be.na yalnız ömerin 

daha oonra konu.~rum .. dcdj. fotoğra.fmı gösterdiler, onun içir. 
Diğer ut!tZm.tnhr, c&unan zabıt bilmiyordum. Fnkat şimdi Kur

varakaları ve Yesılmlar hıtldı:tnd2. nilofu görür J?Örmez, derhal ha
Gimıölik bir diyeceıkleri o1mndığr. tırladnn. Sovyet sefaretine nir 
m söylediler. 320 No.Iı otomobilin şe>för ya-

ŞAUITLER DİNLENİ\'OR nmda oturan adamın bu olduğu.-
Bundan 801lTa şahitlerin din- nu tamdım. Şoförü de görsem 

lcnmcleri:ne beş1adrlar. Evve - şimdi tamv1'cahm. Otomob"l viş
llı Bayan Bigüm Tokgöz <l nlendi. DC çürüğü renginde idi ve Sov. 
Maznunları t..ınnnadlğnı:ı söyledi. yet sefaretine aittir. 13 senelik 
Ş::ıhn.detc ve Yemine mani bir hali şoför olduğum i~in btınlan ga.
olmad:ğı anlaşıldı. Bayan Bigüm y~t iyi tan Mll o arabavı ve şo
Tokgöz dedi ki: förii b;r daha hiç görmedi~ 

- Aı~mı Mefbaretle o ded" 
" Çank d w ı. gun ·ayaya ogru yürüyor- Kornilof sordu: 

duk. Fon Fa.peni şahsan tanı. _ A ,.ahanm rengi nasrldı? 
nrn. Yolda kansı ile beraber ona Şahit Fahri: 

( JJaı tarutı 1 iııcı ~ııulııııuı 
İl}t:e buDUD için Universltell gençler 

arumda bir konu~ma yaptık. 
Bize yapılan her aaınlm1 hitab bir 

medeni ibtıyaeı belirtti. Bu sUtunlar. 
da, genç Unıver•it.elinin 1Ukran ve di· 
leklerbıl kendi dlllertnden dinleyecek. 

ıılnlz: 
Hukuk FakWtesl eon sınıf ta lobr. 
...._ BWend Hamdi Erim diyor 

kh 
- Ytllardan beri taUı bir rUya gibi 

t&ba.kkukunu özıedlğimlz T&leoo Yur· 
dunun ret>m1 ağızJarda devlet ifl olıı. 
rak y~edlldiğinl görmek mutluluğu . 

na ka~ bütUn genç Unlversitell 
ark.ada.glamn glbi ben de kıvanç lçı.n. 
deyim. 

yaııuz içimde bir acı \'ar. O da fa. 
kUlt.eıun aon amı!mda daha bir iki ay. 
lık atırecek talebe olmaklığımdır. 

Ama a.cımm büyük tesellisini geni' 
içimde buluyorum: o da bızden sonra 
gelecek arkada§ ve ~UlerimlLl.D, bi· 
z.Un de, kendilerinin de batıl devletin 
4• içten Llted.iti tam mAnulle yüluıek 
ı..tuııı imklruna ıcavu~cakıarıdJr. 

Bu .ııır.ıerımden eonra üııiversıte mıı 
haJleıai hakkında a.çt.ıguıız Lsabetll rastladık. Tam bu sırada bir _ Viqnc cürfiğü . 

gUriiltü oldu, Bir tayyare hü· Korni'of: koı:ı~maya cevap vereyim. 
cumu oldu zannettim. Yere yu. _ Ru renkte sefaret amb:ısı O.ı:ıiveraıte ma!ıalleai her ııeydcn ev 
varlandrk Yaralarunıstık O sı- voktıır. vel bır &bJAk bılgı yatağı o.acagından 
ra.da oradan ge<:en M~r~al Çak. Şahi li'ahri: burada talebenin btıtUn maddi ft mA. 
ma.k bizi otomobiline alarak H:;f- _ Varor .. 937 ~"H bir Fort. ııev1 lhtiyac;ıarm der1l toplu bulunma... 
zıssrhha Enstitüsüne götürdü tur. diye israr cttf. Eıier bu g<~ m IAzımdır. 
koydu. Ve bu sıra.da Çankaya i~. 00 bovarlarsa ona diyeceğim yok Bunun 1c;1n yurdun her ko§eaınden 
tikametinden gelen bir otc.r.obıl- tur, ('!ive il~~ etti. gelen n gelecek ıenc;ter için bir defa 
den üç kişinin çıktığını, sonra- bUyük bir toplantı salonu, istirahat 
dan gelen iki kişinin bunlarla gü- KORNILOF'UN iTiRAZI za.manıanıu geçı.recek birer dinlenme 
rüştüğünü ve bunlann dördünün Kornilof Anl<arada bulunduğu yurdu • bu yurttan maksadım yatı 
gene bu otomobile binerek gittik.. zaman 326 numaralı Sovyet ma· yeri değil, oturup eğlenecek. dinlene. 
lerini, birinin de ortadan kay. mu.lalı araba ile gez.dığini, Sü. cek, okuyacak eerbeat blr yer· lAzrm. 
bolduğunu söyledi, leyman Sağolun Ankara.da bu.. Her takUlte •e eıı.atlttı lçln birer kU 

Mn.znunlann bir diyecekleri ol- hmmatlığı halde bulunduğunu tUpb&ne, lokanta, çamaşırhane, Dev· 
madığı zapta geçirildi. İddia etmesi gfüi: şoför.in ifa.. aet heabm.a okumayan talebe için 

Bundan sonra, şahit şoför Fah de~nde de bundan farksız olma- cece yab eTlert ve bilhassa talebenin 
ri Uçar, salona girdi, Acele aceic <lığını iddia etti w: 'Yt\cut •tıııı ba1ummdaD yık&Jima 
yürüyerek birden Kornilofa bak.. - Bunun için bu ifadeyi ka- 'ı yerleri.. 
tı ve yemin etmeden evvel Korni- bul etmiyorum, Bu üadcde te1.ad Sinema ııe.lonlan ve bu salonda ta. 
!ofu göstererek bu adamı hadi. vardır. Bu adam nasıi oluyor da ?ebeden mtıte§ekkil gösteri kolları fa. 
senin vukmm:lan iki üç dakika. o gün tesadüfen ilk defa gördü-! aliyetl. T-eınslllcrde talebenin kendi 
evvel görm.ü.jtüm, dedi v<' anlat- ğü bir adamı, şimdi hemt"n tanı. başanlıı.rmda.n lJham alarak yazacak. 
mrya başladı: yabiliyor. tik tahlrika.t sıra!!ın- lan eserleri tatıyoruz. 

_ o gün ağır ağtr Çankayaya da bir şey söylemediği halde şim. Tıı.lebcnln ufnk teıtek para nkmtı. 
doğru ihtiyar bir kadın araba..'11· di beni 'görüp her şeyini hatır- mu giderecek kı.sa vadeli Talebe yur· 
da olarak gid~rdınn. Müşteri- lıyor. Rusça da bir darbı mesel du sandığı. 
rrilı:ı orada tifr ycroo 1ncceğinı ı.~rr. " Sinek t e n fi l yaparfor o. nuew parkı, u.u.A büraCI& taıc· 
düşiinerek kendime mü.:.<'Jteri arı. nun dişini satnrlar" diye bu şa- beler için dJklm ve berber l&loöları, 
yordum. Bu sırada bir otorno1'i- hlt de onun gibi tamame;- uydur- kundura yapan yerleri açılması. HA_ 
Tin aşağı ~Nnı indiğini gördüm. ma bir ifade veriyor, ve sonra bu sili değerli vauıer tara..~dan yurdun 
Şoförün yanında ''.Komilofu g~ adam beni görüp unuta.bilir. Fa. ~lesinde berisinde yapuan nUmune 
t~·· bu şahıs 0\.4uruyordu. kat ne diye arabadan hiç balı.set- köyleri gibl pt>kı modem b1r §dı1.r 
Otomobi1'i. 500 metre kadar geç.- memiştir, dedi. 1avnısu haline getı.rnmesı arzu edWr. 
tim bir adama rrurtlaclım. O sı. MUHAKEMEYE BUGVN DE Bu şekilde bir organizasyonu iııtek· 
raılıı yukarı doğru çıkıyordu. DEVAM EDI LECEK terimizin sebebi talebeler en kUçük 
Yanma yaklaştım. Koma ~l· Şahit Fahri ifadesinde israr bir ihtiyacı için bile ıene en küçUk 
dırn, a.Jdınnadı. YQrümiye devanı etti Gecıe sa.al 22.30 u bulmuştu. bir zaman sartetmesinin önüne geç 
etti Ta.şrdığmı müşteriyi indir. Diğer şahitleri dimemek üzere mekttr. 
elim. Birdenbire müthjş bir gU- muhakeme ya.mı (bugün) saat Talebe btltUn ihtiyaçtannz birbirine 
rültÜ oldu. Hadise yerine polis.. 10 a brrakıldı yakın mescfalerde kurulacak bu yer. 
.:_:.:..:.;. _ _ ..;_ _________ -:------- .. ·------ lerde temln etmeli ki znmandaı:ı ta. 

Osmanlıcadan 
Tl rkçeye giderken 

(Baş tarafı 1 inci aaufada) 

§ Hareket olmadıkça. ber el<et 
olmaz, 
~ Hizmet etmeği öğrenmiyen e

fendilik edemez. 
§ Dii';'maıı' düştru}nın halln<len 

anlsmaz, 
§ Sabırla konı'k helrn. olur. 
§ Komşu hakki Tanrı hakkı. 
Arapç.a.dan, lars~adan, yahut di-

i;er blr dilden osmnnhcayB ı;irmi~ 
olup da tam karqlığı bnlunamıyan 
kelimeler bırakılırsa dilimiz ya
bancı dil istiJacıma. nğramııi fa.rzo. 
lunamıız. Zira bu sckilde <lilimfz. 
de ]<alacak olan kelimeler zamıe· 
dildiği kada.r Çifı< değildir. Na.,ıl 
ki b!:nlcri ~ecen atalar sözleri için
de yııb:ıncı kelimeler yukn.nya yaz. 
dıjmnız misallerin bir iki mislini 
geçmez. 

Bu mütnlcals.n tekrar edf:ılmi· 
zin sebebi felsefe terimleri üzerin· 
<le meydana çıkan münaka~aıaı-.ı 
itanşmak için <le~ildir. Önümüı
de tec;kilfıtı €.'5asİye kanunumnzun 
öz tiirkçeye çevrilmesi ::ibl devlc
tlmizJn ,·e mllli hu'lmk tdılkl<ilerl
mi7in bünyesine ait biiyül< bir 'tl· 
zire Ynrdır. JlöylP bir ,·:ızifcniu 
milli ihtiyac:lara en uygun ~ekihlc 
tam'lilllruınbllmesf :ıneaJt ~'tlpıfacaı· 
tleği~mf'lerin eV\·eiden prensiplere 
bn.ğlanması ile münıl•ün olabilir. 

Osm:.ı.nlıeadan öz türl•c:eye niçin 
~idj~·oruz '!' Ru hareket, c.;aderc o"· 
manlı imparatorluğu deninln 
mııdıli \'C manevi gclenclilcri ile 
Türlriye Ciinıhuriyetinin il~j ... ini 
kesmek için mt? Hnyır. Biz dil 
deYrlml dnvasmın esasını bu tarz. 
da ftnlamryoruz. Öz tiir1;çeye ;;i· 
dişte Tiirk <lilinln \'t' dolftyı lh' 
Tih'k milletinin gP-lişimi itin hii· 
yük menfaatler hulduj;'lınııız iı;in 

bu yolu tutuyoruz. Bir milletin ı .... 
tJ1dü.li yalnız siyasi isUklfıli ile t,c. 
min ohınrunıyor. Osmanlı de\'lcti
nin sb"tlsetc:c mü":>tal\i1 olduğu de. 

Ondülaayonla.r konv ol 
edilecek 

Kadm berberlerin Jrullandıklan on.
dUIAayon makin~ ve berberlerin 
ehUyetnamelerl belediye tarafından 

sıkı .surette kontrol edilecektir. On
dQIAsyon makinelerinden uygun olma
yanlar mUhUrlcnccektır. 

vir lcrdt" 'Illrk d ilinin istiklaline 
krvmct \'Crilmcdlğl için bu de\·Iet 
m~ncn i!.tiklAlinf kaybettJ. İtnpa. 
ra.torluğun !:Öküşünde bunun tesiri 
büyliktiir. 

llcle imparatorluğa. hili'tfet mü
essesesinin girmeıoinden \'e zamnıı. 
fa değişmek ibtıyııcmclıı. olan dev· 
letin düny:t i~lerinc dcğl~ınez din 
cs:ts!nnnm hü'kim olmasından son
rıı. nrarıçanni memlckctfmlzde mil
letin ltültür dili ~·erine ges;:mesl 'c 
aı:oırlarc:ı. medreselerde türk~cnin 
Irnldırılarnk nnıpça okutulması O • 
manlı imrıamtor1ub'llllun ~ökme i 
sebeplerini haıırlııyan mühim bir 
mnne\'İ iimil olmnşhır. llatbruı<'ılr. 
ji;m mcmlı".<etimlze A\'nıpadakl lca
ılmdan iiç asır S-ODra drmi5 olma.
"' '"f en '-onra milli mlicade1ecle A
ııa<lolıı hareketini baJtalamak için 
yine din sllii.111 olarak fehabr knl
İanılmnsı hatıra getirilecek olursa 
bo hakikat. kolay anla5ıhr. 

aarru! etmeli; bımu da dinlemesine 
ve ckrsterine verebilmelidir. 

o\'l .ıj; • 

Fm }'nkülte!'ll Eczacı meldebin· 
den Ncja.t Polo diyor ki: 

Benim. Univcrslte mııhalleal kunı • 
ıurlcen gözetilmesini istediğim ~yle. 

rtn t>a,şmda kantin gelmektedir. 
Burası talebeye ucuz blr §ek.ilde öğ. 

ıe yemekleri vermeli. 
Hatttı. !aklr talebe arkad~r bura

da bir aaııtlık bir scrvLııc mukabil bir 
l:!ğtln yemeklerini yiyebDmelldiT. 

Ve bu hiçbir zaman ayıp g6rUlecek 
bir hareket değildir. 

Bunlar bll.ll.lds utckilerdcn daha faz. 
ıa Univenıl.teıı olmağa lAylk arkadaş· 
tardır. 

1)zerhıde durulacak bir mesele Ta· 
lebc gazetcsl.dlr. 10,000 ki§lllk asgar1 
bir kari ktucsi bulacak blr gazete çı. 
karıyonı.:ı bunun Jlzım oımadığt Be· 

tıcbtnde değil sırf t.'e&ıebbUa edilmemek 
te aramnlıyız. 

GllnUn ııktUel hA.di.selerlni UD1vcrai. 
te Jlc altı.kalı bir fekllde tebarüz etti. 
recek olan bu gazete hariÇte ele pek 
çok okunnbillr. Ve 10,000 klşlllk mU· 
ne,-ver bir kltlenin sütun halinde bir 
d!U olınamruıı bllytik bir nokae.ndır. 

BilyUk bir konferans snıoııuna muh· 
tacız. Hem en az bUtUn llnl.versite 
kadrosUnu sığabilecek bir tek salon. 
Şimdiki konferans salonu gibi bunal. 
trcı bir yer değil, :modem ve havalan. 

Cllınhuriyet rejimi bir taraftan dırma. tertJbatı olan bir ııalon. 
din \"C dünya ic;Jerini birbirinden Daha ne noksanlarımız var, fakat 
aymnal•, diğer taraftan arapç:ı bunları saymak kendimizi kUçUk dU. 
~:.ı. ma. göre kunılan medreseleri §Urmel{ değü. Bllllkis bunlan duyuşu 
lutldımıald:ı imparatorluğun çök- muz,jaki teMmUlUmüzdendlr. 
mrsine !'ehep olan amillerden Türk Bir talebe bandosu, bir talebe or. 
milletini kurtarnıı~tır. Bundan on. kestrası, konırervatuar idaresi Uc tcı;. 
r.ı. osmanhcada. yapacağımız tasfi- rlki mesai edecek taıcbo orkestrası 

JCclen maksat okullarda dilimizi az zamıında kendini göstereblllr. 
elden ~eldii;i ka<l9.r kolayla~tırmak Üniversite ile Jlsclcr arasında bil 
t an ibarrt olmalıdır. Yol•r;ıı o.... yUk bir uçurumdur :ıUrUp gidiyor. 
manlıc:ıdnn türk!:eyc ~iclecej;j., (lİ- Lise talebesi Universlteye geldiğ 

~·c yeni Iı:.ıştan bir dil kuruı:.ık \•akıt birçok cluıtkllk duygusu duyu 
g:ı.~retine ı.npılmıs oluruz ki bu- , yor. Bu hepimizin başından geçt! Hnı 
mın ııet.lcesi menıle!aettc bir kül- bukl çıkaracağımız broşürlerle buna 
tür buhrnnı çıkarmak t ehlll\eslııi da bir son vereblllriz. 
do~"llr:ıbilir. l BıitUn bu saydıltlarmı hiç yapılmı· 

ASIM US yor veya yapılmak istenmiyor değil. 

Biz ancak bunları daha sık haurlat. 
ınakla bllytıklerimlze olan borcumuzu 
ölüyoruz. 

Edebiyat FBldlltelli 
resinden Aralan tunları 

ıni!)tlr: 

Ben Univeralte mabBJ.leftinde 

0 masını istediğim ve şimdi olmıya!\ 
tı·sekküllerl mevzuubaha edeceğim, 
Neıırıyatı gerektiği kadar takip ._ 

dcın!yoruz. Sırt bu lşle uğraşacak bir 
bllrO b!Ze gündelik bUtlin guet.eler • 
den tutalım da mecmua ve kitapları 
uınıtmaıı ve okutmalıdır. 

Kitap kUt.UphanclerimiZ var takat 
olr de pllk kUtUphanemlzln olmalJlllı 

ı:;önül ~ter. 

Bize yurdun eaki, yeni bUtllıı aeale· 
rıni hazla dinletecek bir plkap ne gü

zel blr haZinedir. 
ünıversitoye memleketin her tara. 

tından arkad&§lar geliyor. Bunlar en 
11 ~ bir emek ve masrafla bir folklor 
malzemesi hazırlıyabilirler. 

İltanbula ı:elip fakülte mezunu o.. 
ıan takat maalesef Ayaso yayı gör • 
aıedon Anadoluya dönen arkadaglar 
ur. Bunu önlemek için bir İltaııbulu 
t ıııı:tma bürosu faaliyete geQeme2 mi? 
Yenı kurulacak malı&llemW!e yal· 

nız talebeye ait hamam, banyo yer 
C'ri rormek lstcrı.z. 

Ne yazık ki ha!tada bir yıkanma • 
.ıın ıuzumuna manan talebe ayda bir 
olsun hazan yıkanma imkl.llı bulama. 
oıaktadır. 

Yannm Univeral.t.elllinl flmdiden ha 
zırlamak için Uaelerle muhabere etme 
llyiz. 

Mahalleml.zde icabmda bldm de ça 
.ıııablleceğimls blr fotogra! at:elJeıd 

• wtemez mi? Ha ttA blzım sın Univer. 
ııttenln blr matbaası olmalı. Oııiver. 
aite ı:ıqriyatı tabetmeli. NoUar en kr 
"' blr zamanda takriri müteakip ell· 
nı.lze geçebllıneU. 

Hukuk Faktllt.eelnden htralıtm 
Anltbeğ: 

O'nlverstte mahallesi... Eğer baya.L 

t ı anemlzde kurduğumuz geldlde tqkU 
edutnıe güzel .. Ya olmazsa... Vah bize. 

Bir kaç talebe yurdu, mekteplw .. 
Bu kadarla kurulacak blr Unlnrsi-
mahaııu bi%im i.tedlğlmlz d~ 

dir •• vız taleboleri, karanlık stnema 
ealonıanndan, pla havalı Julhye köfe. 
l!rindeı:ı kurtaracak yerlerd.ıı yapılma 
ltdır. Ve işte o zaman blzim ı.tec1111· 
mlz Univera1te mah&llelli kurulmuş 

olur. 

Hukak 1akülte&lıtdeıı SaWsattm 
Teklaay diyor ki: 

O'Diveraite mahalleıılnin i.n§a8l plAn· 
larm alA.kad:ırlara bırakarak bu tees. 
sUsU mutaaavver Unite& bakir olacak 
esaaıar üzerinde konu§D1&1ıyız. 

Unlvcrmte mahalıeaı.. yllkaek tah • 
!!il gençliğinin pe§inde kogması icap 
eder prensiplerden örUlm\lf bir mazı.. 
zumenin mUfahhaa enmuzeçlcri olma. 
lıdır. Bu mUesııeaelorin fonksiyonlan· 
nı bir kaç umumı noktn etrafında top 
lamıı.k mUmklindUr. 

Üniversite mahalle.al UniveraitelUeri 

C·~ittj~il vatfaklyetlcr c~
."!' tcrmcktedir. Mc· 

sclA reamini der 
ccttiğL'1117. Muh _ 
tar Batu son u

Wi.&.li::..ı~-'-•1~111 ..... manlardıı AmcrL 
kada ikinci bir Unh•erstteyi daha bi. 
tirml§tir. İl!tanl'>ul Amerikan kollejiııl 
muvat!akfyetıe bitiren bu TUrk genel 
A.merikuyıı gider l!k Pasadcva iiniver
s:lteıdndcn, ilk Türk mezunu olarak 
çıkmış, pek iyi derecede yilkaek mü· 
hendis unvanını almıttır. BunclaJı ıoon. 
ra yaşadığı asrın maldnc ve elektrik 
devri olduğunu di1flinen .Muhtar Batu 
Miııneapolla UnJverııtteırtne ginı:ıl.J. o. 
radan da yükı!ek elektrik mllhend!sl~ 
g; dlplomnsmı altnıŞtır. Ar.im, imde 
ve çalışkanlığında nUmwıo iWlıaz. e. 
dllebllecek bir !{abillyettc olan Muh
tar Batu kıymeUI opc.ratl:lrUıııtız Ra· 
hlmc Batu'nun lttırdeşld"ll'. 

-c 

Müzeyyen Senar 
CerrahpQ.§a hcuta~nntle 

bugün konser ııerecelı 
MilzeY}'(llı Seı:ı.ıır hastah2nıe'erde ft · 

rccegi konserlerine bugtl:D.dan ltl))arcn 

ba§layacAktu. BugUn mıt kon rini 
Cerrahp~ ııutahaDelllt \1erecek.. 
t1r. 

VAK J J 
~ı..ıe cua• aonn Jile "' 
f'Ull:DJwta oıdrdu aıa.tıhaclm 

&JMtN& r AJU.Fl!:lll 

'ıılem.lek•• ~' -- ---AJ'ldl ~ t~ ftr 
• •'11JI c.atı w 
" aylıJo; ~-=~ ..z.ı 
1 rtlllil ~ 1 tô6&ı 

rantıoe da.lltarı db'tttı ı~ 
&yaa otm ımruo 1Qf1UO.. ~ 
oıruııne ıtnrUJeD JVleN &idi 
vetmıf oeter lnU'Uf aammecwır. 

Abone kaydmı tıUdlrU ınMtuı 
ve tcıgrat tJcretım atıone paraa. 
aın poew veya c.aoJul Ue yoUama 
ucrıtını td&re sendi ....,... auı 

ı Qrkl)'enlD bel IMJ9\0 4*1.11ıedadt 

~ .o\KJl"a BOGM ytımln, 

.\dr~ degtıttrme UeretS 21 &.rJ 
u-uo Vt.'Ul:l"L&IU 

l'loaret Ulııtıı.rmm aııum . .ı 
an eoacsan ttttıua uaa ayraıa 
rmda .o. iÇ -~ O() k1U'lll 
~en ~ ı.; ı.ııu.a . , 
ıçünctı<Se ~; otnodde •• IJ&tlll' 
vanı Kesmece a dradlr. 

BOyUk; çolı aa•&mll &Ufel. 
-enk11 UlD vereAiare ayrı &7fJ Ilı 
ıırmeıeı yapuır. tteamı u&alaru 
oJaDt.tm llltln 60 ınınıotar. 

ncıan Mahlye&ıe O&mıyu 

KUçllk U&alar 

d1ı det• !O; ıJO a&ı&llZ °"· U\. 
Jefuı eG, ~rt deh.m 1~ n oıı 
ıetuı U!() ıuı.ruştur. 

!aştıran yollar açacaktır. 0 o K .l o K 
yüksek bir tetekkOr merhalesine u· 111•••••••••••••1 

Onlıırm be<knt kabWyetıerlnin in - HAFIZ CEMAL 
kl.§afı sahası olacak, estetlk kWtUr. 
lerln yUk.eelmesinl temin ec.lecektir. j ''LOKMAN HEK.JM,, 

Gençliğin !iklrlcrlnln içtimaı yeri oABILJTE MUTCBA~~J 

olan bu mahclle ayni zamanda, mem. j OITaDJoto ıe>t 
le ket meselelerine hal ÇIU'CBl bulmak ıı.tuMyeı:ıe s:ıauerl. 2.ô.tU ı;ı . l:J~l1· 

hususunda hazırlayıcı bir vazife ifa .1••••••••11111~~~~~ 
edecektir. Nihayet, bu kQltUr yuvası 
vatana idealist elemanlar "eren bir 
kaynak halini nıncaktır. 

Hukuk Pakilltefllndcn Hasae 
sırıca dlyor Jd: 

üniversite havasının ilmiliği. yu .. 
mll§aklığı ve sıcaklığı içerilıindc tesis 
edilen üniversite malıalleal fdcallmlz· 
de, taaavvunımuzdıı arzulıı.nmızdıı 
bellren isteğin bir ıspatı olacak. 
tır. 
Gençliğin çalışına sistemine bilva· 

ıııta teair eden c#lencc yeri. lçkl yer -
lcri "" kahvelerden uz.tık olması veya 
bu gibi yerlerin temiz mahallemizden 
uz.aklll§tmlmnsı en önde gelen iste· 
ğimlzdir. 

Bu ıateklerl !erden temin çok zor. 
dur. Umumi eaastarı s8ylcmck, asrın 
medeniyetin ilerlemesiyle bunlara ka. 
tılaeak yenilikleri l:ıckl~mek llzımdır. 

Üniversitede branşlara ayrılan n . 
ınln çok dalıa yilksck kalitede tcsJrl· 
ni fazlalaştıracak çareler (gene kil • 
tUphaneıer, müzik saıonıarı, sinema 
\'C ilmI film, llnlwrsite orkestrası 

bilhaMa her mevzudıı serbest mUıııı • 
kafa aalonlan, tiyatro binası Ye mo. 
dem bir sahne) tcsrs edilmelidir. 

Gençliği dlnçle9Uren ve dinç ~utaı:ı 

en ytlksek spor. Me.831 santrerı hart. 
cinde açık bulundurulacak eğlence 

yerleri (pinpong, tenis, bllll.rdo vl ı.) 

salonıarı. 

MUtevazi bol gıdalı kantinler, Jo · 
ka.ntaıar kurulmalıdır. Son olarak da 

bunlar şahsi teşcbblislere bıralulma · 
yıp devlellqtlrilınelldlı' luı.naatinıt ı -
yiın. 

Bu yükaek kültür çevresinden feyiz 
olmak için uğ'ra§acak gençlere ne 
mutlu. 

Yillttıek 1kti~t Mektcbindl-.t Un 
cep dlyor ki: 

ParU 1100 kişilik bir yurdun ln§&
sma karar vermel{IC bUytlk btr tale 
be yarasını sarmı§ oldu . 

Yıllardan beri, otel, hıın, medresı;. 

kÖ§clcrtndc medeni bir fnlill1l yaonyı· 

§mdan çok uzak bir şekilde Uıhsll dev 
rcsı geçirmek zorunda kıı.lan talebe 
artık rc!ahn kavu§Uyo:- demektir. 

Şahsi yurtlar dıı mııluıadı temin.. 
den çok uz.tık kaldılar. 

Kft.r mUbnyaasl;)1e hareket ede:ı 

bir tnlnm ~hıslarm yurtçuıuğu tale· 
beye ynrdım değil belki istismar va .. 
sılası olarak tesis ettikleri yurUann 
ve pansiyonların hepsini kaldırmazsa 
da mUhlm bir kuımmı kaldıracaktır. 
Bu itibarla n.laıcadar talebe arasında 

ge.ıerken bu hususta şimdiden derin 
bir memnuniyet tezııhUrU görmek U.. 
bildir. 

Ancak gönUl isler kl llk adım dur. 
mamıı.lı, bu hızlıı daha birçok ibUynç. 
ıa.nmız dUşUnU1mcli. Sade dUşUnmeı. 
kuru bir hUsnUniyct olur. 

Tatbik meselesi 6c elt- am:ıma;:d!ı. 

Üniversite mahallesi ilk yeni bino.sı-:ı 
kuruyor. Buna hayırlı I;omşulıır dllr 

riz. 
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•. ·- - ' 8-iiekii ~ 1 
~::::=::::)....\i.-1KAYE"]t 1 1.~~.:;.:~:.-:;: .... :: 

~- borlerl 8,00 Ha.fit programm devamı 

B 
'
. r ay r ı l ı k h ,· k a" ye s ,· ~ s.:~~!~e:: =ttt. ::~: ~;ra 

Şarkı ve tUr'küler 12,4~ ajana 13,00 -
U,30 Şarkı ve Ulrkülcr programmm 

clvin, beyaz ışıklıır :.-üzen Oda. }'OnUn. Niçin mü~ırsin ~ iJeYamt, 18,
00 

ProCTtun ve mıoml,.ket 

6 

ıann~ büyü!: bir k;\nşrld.lk var· - Ayrılık! hele birbirine yeni .-.t ayan 18,03 Pnaı! hey•t:ı 18,45 
dı. Radyo bir val.cıir. ahmkii deli- ~.avtL,aıuş eıl:mlar i~in ne ttlıra;..ı. Ziraat ~ ıs,ıs:s Bir konçerto Pı. 
galannı hcoelcrkıeır.ı. orta.da biı · - Bu ayrrlıkla bır şey yoJc ~ı . 19.30 Saat ayar. w ajana 19,4!1 Yurt.. 
kaç çift bu nağnıek'Tt:' ayak uy. - Fa.kat yıı <;ok uzun olurı:a: •--

1 
.,

0 15 Raılvo gauteat 20.~ 
~--L .a--~ı· orlar B ı C: t • "h • d uuı -~r ~ ' . uu.ı n.r.ı"'- uuı..:><;Uiy . Wl ~ .rene nyya.re~1. ~. nın e c.:ı.n •. Mahur mRk:ı.mındnn şarkılar 21.00 ko_ 
ara..,;ındsı ynnakl:ı:-ı elma ktnnıı· lıtnfl?! kara ~ılırn g-ıbı sorgu ışa. nuşma <Derdleşm~ aAati) 21,111 Şarkl 
sr. Mclanncfa rl:ıl~ na.!~ bu kit> r7tın1 ı ~~ ıs~~d· ... He

1 
;:hat! ?el-ı ve türkUlcr 21.30 Konwpna (hlklye 

le- veı gözlıı>..rinde pa;-hyan n~·e kı_ o.abılı.rd•. qünku .nl~ıgı emırde saati) 21,45 Raı:!yo ııt-Y•!'on! orl<e.trası 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal K~ser 

·..ı - •• - • ~ .. ~yın cdılmemı.5tı. B~nlan 22.30 ll~mleket 6na~ nyun. llj&U tıa· 
kız hm t.,. , ,.. <hkıuıt '. du.,unürken J;"~nç kız ellerınden be 

1 
ri 

1 2
., ... kannn•• 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALJNABILIR 
ı-...ı· rd ~· d:i -ttı t 1 re ve noraa nr ~.,... .-- ..... ,~ıro u ..,m:;.: tnı ıvoniu "' ıı muş: 
:1trlldı< • . ı -u e<"InİT• :1111< • 1 -- Hayd> içeri girelim. diyor. 
rnuı;a<:J idı. .S.S.t:-.tıti:~ t erkPs o· du. Kolkola salona girince par
' ra t-.tkıvn~<hı ı··. 'ı..~":ı.:ı kuln- lak ışıkla yrkı:tndılar. Salon ve 
~il luJ..,~'rKfır V.'1 b.ıı.""•~ ~T8tlt1]a' ooalar-n hr:va.sı pİyRn~dRn yayı. 
lakJ,,..Jıli).,._,... f::J.hhıhniar ısv;v lıın na~elerle çalkalanıyordu, 
~lnb •111111lanr~,Jrctu Onlar da ritme ayak uydurdular. 

-- Kıı*h r ne k:hııı: !!iı~J ! . * • * 
- Fı\k~ du<4Jnkla!'T!1iD keskin Vakit kızıl bir akşamdı. Yeşil. 

REVO(H .. fJ Jf,\ L1' $iNt:\fA8l 

ı - Lorel - Hami tmçl'Me. 
! - Ate, Ordo81ı ıo lmrnn bfrden 
S - Uç Arkad~Jar 

Sünne\: düğünlerine ve 
hususi eğlencelere 

yiizti herkese 'stııh1 ... ı. ·ı~ ~'<lp vl' köy tayyare alanına uzun e:ölgc
riyor. !er yavaş yavaş iniyor. Bu göl. 

- Kend'ni txı:;~n:nöş. Bir koi- ~eler nrasrnda qezinen birkat> 
tuktan yaşlı 'l>iı- bayan a:t1lıyor: kişi. 1 Hayali Mahmut Akçay 

- Sire övle ~lmi.s hanımefen- H~ardan b;rka.ç karaitı da. Adreı: Aksaray Od. Bakkal Om•·r 

KARAGOZ 

di ! Melek m"bi kL".lin· ha çrlm: alanın ortasına doğnı Halil Telefon : 2244.3 

lSTA.NBUL BORSASININ 
15--4-942 Flya.tlan 

ı...ondra 

Nevyork 
Cenevre 
Madrid 
Stokholm 

,.çuaı ve ıuıpıuıı~ 

1 SV!rlln 5.24. 
100 Dolar 
100 İavtçre ırr. 
100 Pezeta 
100 leveç Kr. 

130.70 
30.365 

12.937'5 
30.72 

ESHAM VJ: T.AHVlLA'I 
%7 1/2 938Tllrk borcu tr&Df ı 24.06 
% 7 934 Sına _ Erzurum ı 19,60 

% 7 941 Demlryolu Il 19.35 O. sanki bu söylen'enleri duyu- ylirüdülcr. . 1 10.ııs gtın evvel haber vermelldıt 
yormuş gi-bi kıza.rl}'vr; ~en.ktcn Bunların aras!llda Bemn dı· C3956 
renge giriyordc. Bu hali belki de vardı. Esmer. fakat buıri.in bi.ra.z ı ı 
saadctindendi,. Bu akf>am her mütees<:;İr görfüı.JJn Cevat mw;am-ı K A y 1 P L A R 
zamankinden daha şen, gülüyor. ba Ct'ketini giym!şti . Ağır ağır f"Y..,,,... ..... ...,.,,......,.""-...,.""..,""-.,,,... ..... ..,""-...,.""-...""-...:....,,.,,.~.. , ____________ _ 
onun bu hali et.rafta.kilerine de tavvarcnin vanına R"eldi; bu ya\·- ı ~~ G07 HEKJMJ ~.._ 
sirayet edivor· fı.rlet.a salondaki. nısunu ihtimamla bir kere dahr f.._ fJ M R ,,.\ rl -;..._ 
!eri büyü1Gvordtı. ı...rö?rlen geçirdi. her R.eY tamam. ~ - T • urat . '' ın ~ 

Rad """SU d b' müd.d t I',,. "*'YOjtfu Parın&kkapı hn11m enbı. ~"' 
yo ...... p, ans ır e Genç kız hıçkırıklarını boğa. {''in. t ""'' 011~ ~ .. 

için bitince tayyareci ile beraber zmda düğümlüyor, gözlerindeııı " 
salondan ayrılarak ba!kona ~ık- iri damlalar dökülüyordu. Par-
tılar. maklarmı geçirdiği alnında yol 

1 
AllaJıım! ne ~I bir gece. Gö!' yol izler kızarmıştı. mendilim s· kı · 

yUzü mavi avuçtarım onları ko. dişleri nra.c;mda çiğniyordu. Ce- I ır genç z ış arıyo7T rumak icin ü:rerlerine tutmuş, aşk vat, onun ellerini tuttu; kollan 1 17 yqmdayım, orta me~tebln ııcı 
Jarmı muhafaza ediyor. Balkonu arasında sıktı sonra gözlerini (, f ıınıtmı okuoum. Daktilo bılmlyonım. 
saran yeşil vapraklar, ince sanna- gizli manalar sakhyan, kirpikl-:.r- J erhangi bir mUcaseeedc dosya ve 1 
şıklar bu çifti birbirine yaklaştır. le gölgelenmiş gÖ'Llere dikti. Bir ıazı ı.,ıerlnc!c çalışmak ı.etJyonım. 
mış, kuJaklanna aşk masallar müddet hi k d •l Artı:J.. Atfre11: Vaktt: N A. 
fıs ldıyor sanki. Bahc:enin çam- ç ·onuşına · ar. ı 
ıarı arasından., oallarm mü~aade ayrılıyorlardı. --------------
ettiği kadar. karşı sahilin yanıp Kenoine !'rğman bu genç kız:-. ================ 
sönen titrek ışd<Iarı o-örlinebilL karşı duyduğu merhametle kalbi ı lan ile birbirini öpüyorlar Ah 

,., burkuldu ve o olgun ıneyvalar. . · , . 
yor. Deniz ne kadar durgun, su d .. t·· ~- T .. 1 "· koşmak, o yeşıl ktrları, dereıer• 

a.ksed ki h . k ıld an op u. •• v 1,..u . eesAur e a.. rak c~-...,.:ı ·ru· yanm ya en ı.şr ar ıç run a- rrldrlar; Cevat başı öne eğilmiş aşa O?~ ~ı n a 
mıyor, Ağar,larm karanlığı ara- dtt .. .. d t · d ;. koşmak ıstıyorum 
smda durmadan öten bir kuş se..• ~uyo~ u, so~ra ~y__ıır~!e og Biz ne kadar taİihsizmişiz kar
si ve mehtaplı bir sema. Bu ~ ~ ılerledi. Bernn hAla aglı}~or- deşim! ~i ~aliih birıe w Jd.lsın~. 
siz manzara içinde ilerliyen rUz. • Al1aıh ladık T . Tanrı bizlere tik yumnıgunu vur-
gfı..rm hıştltısı, kalbleri aalmda - a ı...cmar sevgı ım · du OD$Uz nasıl ya§Iyacağnn bil... 

genç subay göz yaŞarmı gl>ster- : 

Gaziantep nütua memurluğundan aldı 
gım nütua cUzda.n.mıı kaybetUm. Ye· 
niBlnl alaca.fmı.daıı eakialnin hükmü 
yoktur. 

Ga.zlııııtep Köroğlu mahalleel 16 No. 
lo hanede Kemal Mazlum otlu 

Malımu.tE.ıio ı 
••• 

Kadıköy nahiye mUdUrlüfO.nden al. 
dıgmı nJaan ayma ait iki a~t atır 

işçi ekmek karnemi zayı ettim. Ye· 
n18ln1 alacaftmdan esldainlll hUkm.U 
yoktur. 1 

1 
Kadıköy Cevldlk Baaırcı '-fi eo. 
kalı: Damara 95 Şe9id Sır (19624) 

••• l 
MühürQmü kaybettim. Yenialnl ala· 

cağmıdan e91dlinln hllkmtl yoktur, 
Hantte Bircan UıkUd&r Toptaşı 

Helvacı All llOkafı No, ' (891521) 

••• 
JDdlne H...ın&m a!dıfml 21.11-IHl 

' . - .--:-:... ' 

·ıarkıye ~umnurı;et 

ZiRAAT BANKASI 
ll.1l1'11Jq &arihl: 1888. - SermaJe91: 1000.000.000 l'iirll lbul. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai oe ticari her neoi banka muameleleri. 
Para blrtktırenıere 28.800 Ura Ocram!)'9 ""1°«• 

•.ıra.at Bankamıda kumbarab Ye l.bbarsu taarnıt neapıa.rmaa • f# 
50 l1ruı bulunanla:-ıt senede 4 defa ceıntecell ıtuı"a u. ... ,,,,..., 

• • • • • • .. . ıso:ı 

!5G 
tOO 

pl.Aııa ~ni ikramiye datrtııac&ıctı:r. 

• 
ı.000 • LIO • '8 • 1,111 • 
t,000 • 

l,000 -
•,000 • 

1%0 .. ~ .... . 
160 ......... . 

DlXKNl; HeHpları.ndakl paralar bir MDe tc;tnde ııı> Uradu ..-1' 
l11.ıfml)'91Uen ikramiye 1;ıktıı?t takdirde % 20 taz.Lulyle ftrlleoelctlı. 

Ketldelır: ll Mart. 11 Haziran, 1l f!lyJQl. 11 BU1ncfktmm rarfJ'lll1 
rtncıe yapılır. 

:;allryodnı, k · · ·· 1·· v.. •• • d. di mJYOJ:lllll 
Benin, tunç renkli g~ tay- meme ıçın goz ugunu . ın ır · Se · bti sa sözlerle üzdüm 

Yn .... ...:"'e bı'raz daha sokuldu ve Hıçkmkla taşan, ince bır ses: Se nıh- 1-1• 11~ d relimi dinler~ 
°"""°'J G"l gUl d d. Gül gül n ll.IUAa 18 n e 

-açlarını okşıyara.k: - u e, e, e 1• e c sin Beni affet cici kardeşim Ha· 

tarih 'le 81 nUID&Nlı Shrao belpmt 
!taybettim. Yenıstni alae&ğmıdan bJ 
tıeırenm htıkmn ,.oktur. 

•hrW.t.Wr 
j....:::::::::::.;___ ___ _ 

- Cevat, dedi. Ne zaman uçuş yolun açık olsun! yat mütehakkim, her şeye tabam.. 
yapacaksınız Sesinde hafif bir .Bir ~da makineler ~omurda. mül gerekmiş, 
litrcyiş vardı. Öğrenmekle, öğ- dı. Sank1 kafalara demır .b!11yoz- GQzler:nden öperim, ağlama 
renm""mCk arasmda mütereddit· tar vuruluyordu. Dev gıbı tay- kardeşim ağlama'" 
ti. Subııy, gözlerini karanlıklar yare krzıl J§ı.klarla ileri atıldı. . Kardeşin 
arasma dikerek düşündü. Kızın l'oz kaldırarak alanam, kendini ELLIALTIOGLU TÜMAl' 

-D-!-,:-!•-;~-"~-!-~-,~-!J-ı! 
Rer Kftn t te Caplofta No. ıı 

ellerini tuttu, sonra kısaca-:: ~~ ara.sına alan boşluğa sü.. -------------

- YRrJn akşam se"•gı1im. dedi Artı:k her şey ayrılmıştı; güne~ 
ve sustu Berrinin kafasında gök yüzünden, ışıklar karnnhl<
meçhul bi~ fikir havalandı~ lAıŞ. tan ve ~vgililer birbirinrlP.1'1.. 1 
luklar arasında sağa ~la yalpa- Berrin yavaşça kolunu ka!<!ı. ı 
!adı. uçtu, kayboldu. KtrmIZJ du.. rarak beyaz mendili ile gök.im" ! 
daklan titrivor. durmadan kendi selfunlP..dı. Her la.rafı ağrıyordu . ! 
kendine tekrarlıyordu: Gözlerinin önüne karanlık ve ay. I 

- Ne cnbuk ayrılık, he.men ya- rıhk perdesini germiı:;ti. 
rm akşam! * •"' 

- Niçin bu kadar erlren gidi- Berrinden arkadaşına mektup 
yorsunuz? Birkaç gün d:ıha. kal- "Sevgili kardeşim Nezahat! 1 
san olmaz mı Ne olur f!itme Ce- Hayat bana anln.şılmaz bir rr.u 
vat, korlruyonım. amma. tesellisiz bir felaket o!d..ı. ı 

- Hayn-, Berrin! vazife her Her şeye merhametle, sevgiyk 
şeyden evvel bilirsin. Birbirimiz; titriyen kalbim E>imdi duvırurw1 
pek az vakit sonra yine görece- kaldı , Ancak mazi müstesna, ! f_ 
ğiz, SevgnİJn bizi ayıramazlar. te bu mektubumu göz ya.cılan-r.iı 

Genç erke!;: yapılı sı·bay bun. ıslatarak. hıçkrrrklarırr.ı zaptede-
1 lan söylcrkt>n rtt mim· v~ :m.üş.fii-:· miycrek yazıyorum. Ona ve kc~~ , 

ti Da.marlnrmclsıkı kanın kav- dime ncıyorum. O akşam b:ıb·! 
nadığını hissedh'or, van gözİ<> mm gazetesine baktığım zaman 
genç k1zr si\7iivorc1u. daha ilk sahifede bir acı habc:i1 ı 
Yanakları sararmış, gözlerini yıldırımr ile vuruldum. Beynim 

bir yere dikmiş bu ayrılığı \•ey:ı den vücuduma doğru ince bir SIZI 

ke.ndisinin de bilmediği, dü~ilnc- indi O sız1 kalbime sapla.nfü ve 
med•ği · :..zr şeyleri düı::ünliyordu. bana hayatın acılarını, 'bütün ı7-
Tr4yyareei: tıraplannı aşrladı. 

- ~ni "Cvdieini öyle anhycı_ J{ard~şun, ayrılık hiçbir şey 
!ıun kt .. dedi. Fa.kat. genç k zır. değil, yeter ki consuz olmasın. 
~11.füi.ndl"Ji njT!:I~ ldr,lıir ~'Y tes- D:l.f? dağa kavuşına?.mış am:na 
ldn f'dl't'Tli::,rordu. Blini Ce\•:!.dın ins:m in•nnn İl":- 1:unan k'lvli. 
omut.ın:ı. \oydu, ~td·."Ti: '::? ba..!-.a. 

şur. . 
ıısA C\~.:ia. yerıi {1ş1Jb?ar, or.dar. Ve.ıh at.tan tıa.hs~den ınuharıır l 
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