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Alman BUytlk E1ı;Jaı Fon Papm'e aul kıuıcldan 1111çlu •nrlan•ann mWıakemelcrlni ta.klb eden gaze&ecUer wı mabakemeled ;,apdanlar adalet hU&Urunda 

Fon Papene suikasttan suçlu 
sanıllinların muhakemesi 

ılııkara atır ceza beyetı Ja&lrhnell: t!laldaa ıtımru a.a JimJn, re1a a.ı.s 
Yolcllıt wı AZa Bept 

Zonguldak 
havzasında 

aranacak bir nokta 
'X azan: Asını Us 

Haden.lerde, fabrikalarda i§ ,.e
l'Ünlnl artırmak ve istllısali ço
ialtmak için yerine, zamuıma, i§in 
lbahlyetbıe göre türlü tedbirler a
lınabilir. Fakat bu tedbirler ara
-da birisi vardır ki hiç bir yerde 
hic bir lfdc, hiç bir zaman ııımaı 
Olnnemaz Ba tedbir, l!J \"eriminin 
artniumda ,istihsalin çoğalmasın
da faydalı hbmetleri görülecek 
llStabaplarm, makinistlerin, mü
klfatlaıu1mımasıdır. Ustabaşıları, 
lnalrfntstlert, baDlann mc\'kiiode 
olan ÜÇÜllcÜ veya befincl derecede· 
ki llÇIJerden birinin ~ siste· 
lllini dlbaalemck surettle gerçek
leıttirecii faila MlbaaJ. ayni clns
t.ea it alnalarma tatbik edilerek 
lbemleket ekonomisinde büyük ge
llfmeler tembı ohmablllr. 

Abdurrahman ve Slill'yman atu' ceza mahkemesi bazurunda 

Mİ9at Olmak üzere böndan altı, 
J'edi yil evvel Rasyada Stalıanof 
bııintnde bir maden ltçi9ialn kömtir 
istihsal sisteminde yarattığı Jntu
llbı gösterelıllfriz. 

Maden kayasunclaıı kömttr çıkar
lllak bir tek i§Çinin yalnu ba§ma 
Yapaeıap iş değlldlr. Kömür !;lkar
IQalıt iti, madeni kazan, ve kuyu a. 
~ toprajı d.JJaıva taşıyan, di
tek getirip lmymnm. du\·arlarmı 
deatekllyeo, kayadaki kömür da
lnarlarmı lfllyen bir takım lsilerlu 
bir arada çahfDlAlanm gerektirir. 
lfer biri ayn ayn çah'8-ll bu !Ki· 
leria her birine dÖleJl vazife, dl· 
~rlerillbı iıtlerlııl tamamlar. Bu iş.. 
ı:uertn arMtllda vazifeler iyi dü· 
tenı ... ..,b olune birisinin itini 
111 ,..,..,.... ... , yahut geciktirmesi 
dlierterlnln faydalı 91ll'ette çal11· 
lllalarma engeı olar. Çünkü verim· 
1: istihsal biç durmadan !Jçilerin 
ıı.aı..ıtı... alqama kadar çalışmaları 
lie mttmkün olabllir. 

Onaa için bir maden kuyusunda 
blrbırıerıntn ''ulrelerinl tamamla.
ha i~lcrln fasliyetlerinl düzen
lemek ı, \"eriminin artmJması ba· -=•• hayatt blr meseledir. tı,
te Rwıyaıla • Stahanof lsmlndt>kl 

(/Jevamı Sa. 2 Sü 4 de). 

Abdurrahman Saymen 
US dofumludur. Balıa11ınm adi 

Kagıb anneelnln Ayıtecllr. Aalen 
VskUplU \'C 1938 de Tllrklyeye gele. 

rek Ttb fııkUlteRlne glrrnl5tlr. Be. 
kArdır. tlııkUp Birinci Erkek Uae
slnden mezun oJmuıttur. Talebe yur
dunda oturm.'lkta ve Tıbbiyenin dör. 
dllnctı nnıfında okomakta ldL 

Sark cephesinde 
Harkofta 
taarruzlar 

devam ediyor 
-0--

Bütün cephelerde 
tiddetli muharebeler 

oluyor 

Orel 
şimalinde 
Almanlar Rusları 

mevzilerinden attdar 
Rerlln, (A.A.) - Alman ordu

!arı bqkumaııdaıılıfnım teblill: 
DoneÇ havzasında, kuvvetti düş· 

(Dewnu 5 inci •Jfada) 

Süleyman kimdir? 
Babeamm adı Adeİn annesinin 

adı ~umpbclır, 1808 dofumlu. 
dur ve asim 0.kUpllldllr. t)'ç .ene 
evvel Tllrklyeye g'e1mlf, Türk tebaa· 
9111a girmiş, Ankarada l'enlşebtrde 
Lozan meydanmda, Lo&an aparta. 
manmda oturmakta wı berberlik 
yapmaktadır. 

. Kırips'in 
tek~ifleri 
Bazı partilerce 

reHdedildi 
Kırlps mndistanm mUdafauı 
bah"lDde motlllere daha büyttk 

l§tlrak hakkı verilmesini 
Londraya bildirdi 

Yeni Delbl, ı (A.A.) - Kongrenin 
icra komitesi Sir Sta!ford Krlpsln 
tekUflerinl tetkik için bugün Uç saat 
.tıren bir toplantı yapırupa da hiçbir 
neticeye varamam11tır. Komite öğle • 
den llOl!ra gene toplanacaktır. 

• * • 
Yeni Delld, 1 (A.A.) - Mll§terek 

beyanatta bulunan Liberal parU oefle. 
rlDden air Tej Sapru ve Jayakara, sir 
stattord Xripaln Y&&lfeılnde muvat -
fak olablJmeat 1çt:ı mUdataa işleri 

(Devamı 5 inci •ytada) 

Suikastın maksadı 
Almanya ile TUrkiyenin arasını 
açıp TUrkiyeyi harbe sokmakmış 

Komünistler 
isf anlJulda netererde ouf uşuyor 
ve gizli konuşmalar yapıyorlardı 
Boş bavullarla Mos
kovaya gizli vesika-

lar göndermek ·-K-or-ni1oı kimdir?. 

istiyorlarmış ! Komuorun baba8ı ıv-. ......ı 

PClepeıa'dır. 1908 dofumlu, 8oQoet 
tebaasındandır. Sovyet Hcaret mil.. 

lllCNllllğlnde nakliyat mlp91rt, 

lHosko\'& Şark eastltUaUndım me.. 
:ıun, Türkı;e, Rwıça ve Fraam 
bllmektedlr. 

. 
Ankara, ı (Valut muhabirinden 

telefonla) - Bomba hAdlaesi suçlu. 
laruım muahkeme5lne bu sabah An. 
kara ağır ceza mahkemesinde başlan· 

ml§tır. 

MUddeiumumUlk, alon dar oldu. 
ğu için duhuliye kartları bastrrmııı. 

muhtelit makamlar vaaıtaslle dağıt· 

ml§ll .. BUna rağmen mahkeme salonu 
daha sabahın erken saatlerinden iU
baren büyUk bir kalabalıkla dolmuı. 
tu. Poıı..s ve jandarma, lnzıbatı temin 
edecek tedbirleri alml§tı. Gazetecilere 
ayrılan yerler TUrk, Amerikan, Al. 
man, Rus, İsviçre ve dfter ecnebi 
devlet gazete muhabirleri ile dolmuı. 
tu • 

Saat tam 10 da Qğır ceza mahkeme. 
111 reisi Sadri Yoldq, aza Rqat Bay
raınoğlu, Emin öke, müddeiumumi 
Cemil Altay, m~vinl Cemal Bora, ge. 
!erek yerlerini aldılar. 

Karne suiistimali 
Bir adamda mühim 
mikdarda aiır iıçi 
karnui bulundu 

Ağır i§çl karnelerlDde autıatlmal 

yapıldığına dair vaki fl.kt.yeUer U. 
zerine tahkikata geçllmif w dlln 
bir cUrmUme§hut yapılmıftır. Ya· 
pılan bu cUnnUme§hutta bir §&bl8 
Uzerln.de mUhim mlkclarda ağır 1,§çl 
karnesi bulunmtıftur. Tahkikata de. 
vam oıunmaktadır. 
Diğer tarattan ıtazalard&ki iafe 

bllrolarmnı ve vill.yettekl merkez 
iqe bUroeunun böl~ iqe mUdUrlU. 
tune bağlanmasına karar verilmiş
tir. 

Suçluların hüvlyeUeri tesblt edillr
lcen SUleyman okuma yazma bilmedi.. 
ğlnl, reisin ''fakat senin yazdığm 

mektupıaruı var,. demeal O.Zerine 
•'bir az bilirim,. cevabmı verml§Ur. 

Kornllof, Türkçe bildiğinden hAkim 
'l'llrkçe cevap vermesini istemi§, mo.z. 
nun: 

- Belki bir yanl!§lık yapanm. O
nun için Rım;a cevap vereyim detiılıı· 

tir. 

Görgl Pavlorun hüviyeti teablt edi. 
lirken Mklme bir ricada bulunacatı. 
m söylemiş ve demiştir ki: 

"SUleyman ile ~bdurrabman bazı 
yabancılar taratmdan te§vik edilerek 
TUrk • Sovyet mllnuebetıerini, doet -
tuğunu bozmak için kendilerine Yu • 
goalav komllnlatı ırilsU veriyorlar buh
lann komünistlikle alAkalar~ yoktur. 
Bugün bizim mem1eketimlz aleyhine 
DU §ekilde hareket ederlerse yarm 
Türkiye halk partı.t ınaakelli altında 
Türkiye aleyhinde de tabrikll.t yapa 
bilirler. Ben bunlarla blr .sırada otu· 
.ramam. Arka sıraya geçeceğim. 

Ve arka sıraya ~çlp oturdu. 

SON TAHKiKAT EVRAKJ 

Bundan sonra, birinci sorgu h!klml 
Orhan imu.lı son tahkikat evrakı o. 
kundu. 

Gö11>I Pavlot 

Görgi Pavlof kimdir~ 
Sovyct tebaaeınclandır. Anneelala 

adı Alcksandra'dır. Slblryada dol'" 
mu,ıur. Evlidir. KonsoloehllDede 
sltnjlyer memur olarak ça'lıprielı1a 

idi. Tarih mualllmlltt yapllUftlr. 
Suriyeye kaçmap mavattak olaa 

btf!p&n !MI de Ttlrldyeye ıeJııaı1t 
bir Rustur. 

Burada, yapılan tahkikattan an. 
lllflldığına göre Pavlo! Kornllof ve St.e 
fan taratmdan ömerln hazırlanmış 

bir fedai olduğu, yardımcı bulunduğu . 
ömerin Alman bUyUk elçisi von Pape. ._ ___________ _. 

nl öldürmek için hazırlanan l;>ombayı 
kullanırken intUAk ııabaaı hududunun 
tyi tahmin edilememesi gibi bir ihtı 
maile Von Papenin bu budut haricinde 
kalma81 aayeslnde katil fWlnln teoeb
bü tam derecellfnde kalıp bombanın 

a n c a k ıs m e r 1 telef etUği 

(Deı•amı Sa. * Sü. 1 de) 

Bulgaristanda 
örfi idare mi ? 

( y &Zl8I 5 1aclcle) 
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erli Filarmonik Orkestra
sının son konseri 

Cebelüttarık'a 
tayyare hücumu 

yapıldı 

Zonguldak bavza. 
sında aranacak 

bir nokta 
1 GÜNÜN ADAMLARI 

General Romel 

Beri.in filarmonik orkestrası 
'im saat 17 de Şehir Tiyatrosu 
rnmedi kısmında ikinci konseri. 
ni vermiştir. 

Konser, ilk gece olduğu gibi 
diın de büyük b·r kalo.balrkla kar
~:Janmıştır. 
Hazır bulunanlar arasında va. 

li ve belediye reisi Doktor Lutf. 
Kırdar, vali muavini Ahmet Kı
nrk, Raşit Dernirta§, CümhurL 
yet Halk Partisi İstanbul başi{a. 
m Reşat l'vtı'maroğlu ve eşleri ve 
daha birçok tanınmış zevat var
dı. Konsere, orkestranın çaldığ; 
İstiklal marşı ile başlandı. Onu 
müteakip fasılalarla Mozart'dan, 
Hnydn'dan narçalar çalındı. 

lk1 saat devam eden konser. 
umumun isteği üzerine, Jozef 
Haydn'nın "veda senfonisi" ile 
nihayete erdi. Şef Hans Yon 
Benda'ya Kızılay taraf mdan ve 
Kızılay armasını taşıyan güzel 
bir ciçek demeti verildi. 

aarif Vekili 
Inönü koşusu birincile

rini yetiştiren öğret
menleri tebrik etti 

Anknl1l, L (A.ı\) - Maarif Vekili 
namın Ali YUcel, Eskl§ehirde yapılan 
lnl:lnU kır ko§usunda TUrklye iblrincl· 
ııl olıı.n YUcc ÜlkU lisesi talcbeslnden 
Eııref Aydınla, Türkiye lklnclııl oıan 

Ankara yapı okulundan Snbahattln 
Ca\'uldarı, takım tasnifinde TUrkfye 
ikincisi olan İstanbul Maarif takım~ 
vo bu gençleri yetlşUren 6ğretmcnle. 
rl ilgililere gönderdiği yazıların teb. 
rik etmiştir. 

Vapurlarda çay ve 
kahve fiyatı 

Kah\ecılcrin satmakta. olduğu 
cny ve kahve fiyatlarına znm ya
pılmıstır. Kahvecilere yapılan bu 
zam 60 para ve iki kuruştur. Va. 
purlarda kahve ve çay 10 kuruşa 
<:tkarılm.rştır. 

-~o----

Ağır işçilerin müracaati 
Ağır işçilerin tahdidine ait 

kararın tatbikine başlanmıştır. 
Kaptanlar, makinistler ve müret. 
tipler vilfı.yct laşe Müdürlüğüne 
müraca1t ederek kendilerinin de 
eskisi gibi af:'lr i.9Çi sayılmalarını 
istemişlerdir, Bunların iotclder: 
Vekalete yazılmıştır. 

:!!:: Perşembe Cuma 
- 2 Nisan! J Nisan > 

:ıı::: · ı c:ı n. evvel: 115 Ka&m: ın ,._ 
Kıısım: 148 n. en·cı: 16 

~-ıllt•ı \ruı u ~ \laımll t::uını 
( •u·~ln 

5.48 11.10 
doğu~u 6.U 11.07 

Otıo 1%.18 5.46 ı.ı.ıs 5.'7 
tklndt 15.5! D.%0 15.6S 9.10 
Ak~ 18.81 ız.oo 18.85 12.00 
Yatsı 20.7 LSS to.OD 1.84 
İmsak 4.04 0.%8 4.02 0.28 

~~l 

(BaıtaraJ ı 1 l11cı 111u/ada), 

Qebelntt.ank, ı (A.A) - Bu 88." 

b&h erken sıı.aUerde az sayıda dil§ _ 
.nan tayyareleri olmalden gelerek Oc.. 

maden i~bi aı1w.la.5lnrmm faali· 
yGtlerinl dllzenJemek suretlle btt
yiik bir muvaffakiyet ;östennl11Ur. 
fü·,·cloe bir maden i5~l ı;ttnde 
blr ton kömür ~ıkunyorsa bu defa 
l~i ba'ms dilŞen istihsal mlktan 
on tonu bnlmuştur. 

"SUbaylar, sağlıma, llOhıım7.a, nrkanıuı. l>akoıayınu;. Onıda gUni. 
Jeoe1t 1ı1r ~ yMtaı'. Ontmnr.e ııaımu:t. Orada bir RomeJ görecek. 
11lıdz.., - <Hıneral Bomel'ln bir nutkundan -

Konserden sonra kendisiyle gö. 
rUşen bir arl<adaşımız..'l f>ef Prof. 
Benda §Unları söylemiştir: 

- Bu gece saat 22 de lstan. 
buldan aynlıyoruz. Paknt ben 
gitmiyeceğim, Sndece arkadaşla
rımı gönderiyorum. Ben birkaç 
gün daha bumda kalarak musiki. 
ye olan bağlıht{ımdan dolayı 
Türk musikisi ile daha yakından 
alakadar olarak tetkıkler yap
mak istiyorum. Sonra bir de bu. 
radaki bazı şirketlerle anla§nrak, 
kaf1llıklı olarak plak getirtmek 
ve göndermek ıstiyorum, DUn b1r 
miktar plak aldım. 

1 belUtto.rık'a yaklll§mqılar, fakat tay
yare karoıkoymn topçusu tarafından 
çabucak taarruza uğ'ramt§lardtr. Çok 
mükemmel bir baraj ateoi bUcum e· 
den dU.,manı ııllrntıe uza.klarPDııCa 
mecbur etml§Ur. Hnvn teııllkeat ya _ 

1 rım saat snrmüotür. 

l Resmi tebliğde bir mlkdar bomba 
' atıldığı, fakat kıı.yıb ve hasıır olma. 
dığı bUdlrilmel<tedlr. CcbcJQttarık'a 

son akın 1941 temmuzunda yapılmış 
idi. Fakat o uman 1taıyanlar Lallno
a'yı CcbelUttarık zıınetmi§ler ve ora
ya bombalar ııtml§lardı. 

3000 Japon 
Los Anceiostan 

çıkarı ıyor 

Dandan sonra SoV)·etJcr Birliği 
memleketJ.nde bu tarzda maden 1~
leme usulüne •'Stahanof si temi" 
adı verilmiştir. Bu usul derhal nos. 
ya<lnld bUtUn maden ocaklarında 
omek totulamk bütiln Çnlı~ fa
aHyetJeri ona göre ayarlanmıştır. 
Sovyetlcr Blrlli;;i fılH•fımeU Stah:ı.. 
nof'un fS:Lhsmı mllU bir kahraman 
hnllne gctlrmlstir. Kendi i mUki
fatlandmlmı,tır. 

O zam:ına kadar b:ı it bir ma
den i~isl olan Sto.lıanof nıesleğt 
ile ıü:i.kah fen tahsiline glri§Dliş, 
yüksek rnndr.n mUhcn<'lisi okulunu 
bltimı~tJr ve §imdi o eslıl mnden 
işçisi memleketinde mnllcn sana
yilne ait bliytik bir mUessescnio 
hnşmda llirektiirdür. 

Bizim Zonguldak ma<lenleıindc 
c:ıkıı.rılan kömUrler<len adanı ha ı

Sıı,n ı;-raıı l<o, ı (A.A.J - Askeri na düşen mikhır ~ünde 600 _ 650 
makamlar Los Anceios llmıını bölge. kilodan ib:ırettJr. Hu mil.tar dn tu
slnde bulunan 3 bin Japonun tahliye . venandır; yani anısında ta ı, top· 
slnl emretmişlerdir. Bunlar garp sahi. rağr da da.Jıil olmak li1.ere bir t~nu 
linde ecnebllerin aevkedildlklerl mer _ bulmaz. lstibsa.I edilen bu kömürün 
kez olıı.n Sıı.nta • Anltıı. yarış meyda. mnliyetinl hazır yeyici memurlarl 
nma nıı.kledUerek ornd:ı. g!Sz hapsine lüzumundan fazla hariri l~llerln 

t 
. • 

1nee ve mkı yüzlQ bir &dam. bafm. 
da yükııck bir Alman k&skeU nr. 
boynunda blr dO.rbln, ya.nmd& ltaıyan 

~lığml gtyml§ bir em.ır narerı hazır 
ol vazlyeUıı.de duruyor. İçlerinden bir 
çoğu İtalyan olan bir ta.kını ırube.ylar 
uzaktan generale hUrmet1e bakıyor • 
lar. Bu !otogra! blr bUın yıkmtılan 
araımıda kunılan blr kamrgtılıta alm 
nuş ve l 7 ikinci kAnun tarihinde bir 
Londra. gazetesinde çıkml§tır. Bu res. 
mtn nltında. 1ae §U yazıları okuyonız: 

"Afrlknda. Alman kolorausunun mUL 
hl§ kumıı.ndanı gmıeraı Ervin Roınel,, 

İngiliz gazetelerinin bile takdlrlnl 
knzanml§ olan Romel Almanyada mil 
ll blr knhramıın sayılmaktadır. Geçen 
!erde Orgeneral rUtbcSlnl almış, AL 
mruıyanın en bllyUk askeri n1§ruu olan 
Demir haç ni.,anmm me§C dalı kor • 
donlylc taltif edUmtııUr. 

Romel yalnız bUyUk bir aaker de _ 
ğlldir. Ayni zamanda geçen bilyUk 
harbe iştirak eden ve Naayonaı Soa.. 
yallzml yaratan neslin de bir örneği_ 
dir. Romel 1914 de 23 Yll§mda b!r teğ 
men idi. Hıırbe bir maceraya atılır, 

yahut bir spor yapar gibi girdi, Az. 
zıı.manda ''askerl meziyet,, nl§anmı 

kıızıı.ndı. 1017 de genç tcğmenln talihi 
dönmüşe benziyordu, İtalynn cephe _ General Rommel 

- Ne gibi plaklar aldınız? 
- Büyük ve kryrnctli Türk 

san'atkan Miinir Nurettinin oku. 
duğu Allı Yemeni ve Gurbet 
plaklarını aldım. Birkaç tane da
ha alacağım ve cumartesi gür.ii 
güzel şehrinizden ayrılacağım." 

aıınacaklnrdır. Bu bölgede bulunan amırat \•e insnat lusnnlıırının ~ok-
Japonların büyUk bir kısmı ziraat a- Ja~'ll artrnr. 
melesidir. •~ttbank'm oe51"ettiği re mi istA· 

sinde eıılr oldu, fakat gözü pek deli. çok scvlndiğ'l dalı:lkıılarda, Romel'fn 
kanlı esaretten kaçmanm kolayını O.doUdlr. 

Heyet dün saat 22 de şehrı
mizden ayiılmışlardır. 

inönii Zat erinin 
yıldönümü 

Bütün halkevlerinde 
törenle kutlandı 

İkinci 1nönU zaferinin yıldönUmU 

mUnasobetlylc dUn ochrlmlzdckl bütUn 
halkevlerlndc tı>renlcr yapılarak za· 
!er yıldönümU yUrektcn kutlanmı"tır. 

Toplantılara lsUklAI mnl'§lylc bıı:
larunr17, dahıı sonra (İnl:lntı z3.ferl, ve 
tnllnU) mevzuu etrafıııda söylevler 
verilm.~. halkevl g6sterlt ve milzlk 
kolları tarııfmdan konser ve temsil 
verUmlştlr. 

Birmanya 
cephesin e 

____ 
0 

tistikere göre Zon~uldak Juwu.. 

31 b
• t sında 193.'i senesinde tuvenan kö~ 
1 n ayyare mlir. istihsali 2.M0.491, bunn mu-

ı 
lmbıl yıkana.rak ihraı; edilen kö-

1.Çl• n tahsı·sat milr miktarı 1.71S.l19 tondu O yıJ çıkanlan safi ldimUrlerin i~u-
' ı!clıi tas \'O t-Opral;: miktarına nls

\ a?ngton, .ı. (A. ~.) - Mil· beti 0.78 tür; ynnl fon ba ına % 
~essıll~ m~Uz~lısı 1aı 6bmilın tayyo.r

9
e 7S kömür, % 2'7 taş \'c topraktır. 

uı.~ası ıçm um u ya.r 9 O Maden Jııı.w.ası Eti Bank' id -
~iyon ıa:ısisatm veı;ilmesine a.it rcslnt" geçtikten sonrn, ya:.' 19;9 
.ımnun lft.yıh:ısmı tasvıb e~ ve senesinde tovcnnn l«imlir lstlJı ali 
~yan mecfü;inc göndermiştir. Dl • 2.696.957, JSve kömUr mlktan ise 
ger taraftan ay~ meclisl de Ame- 1.723,528 olmustur. Aralarında~i 
~a ordusundnkı askerlerle kU - oisbct 0.68 tür; burada çıkarılan 
ı:lik subay maaşlannnı arttırıbnn• kömürlerin için<1cld taş ,. t p k 
SI hn.k.kmdn.ki kanun layihasını ka.. mıı..-tan 01 37 ,_, .,.m.~cr e 

0 
ra 

bul tm• il ·11 ıı-= ·ıo .,e JW>:> ıyor. 
n e ıı:ı ve m messı er mee wı - 1940 senesindeki i tihsali.ta. ge-
e iade eylemiştir. lince: Bu da tu\·cnan olarak 

eclis op a tısı 
Ankara, 1 (A.A) - BUyUk Millet 

Meclisi bugün doktor • faz.har Ger_ 
men'in bn!fkanlığmda toplnnml§tır. 

Toplant:mm açılmasmı takiben bU • 
yllk millet mecıısı umumt heyetlncc 
23.1.942 de tearll maırunlyeU kaldırıl· 
mış olan Tokıı.t mebusu Hasib Ahmet 
Aytuna Jınkkmda sorgu hA.klmtlğince 
yapılan ilk tahkikat sonunda verilen 
men'i mubaltcıııe karnrmın katllcoml§ 
olduğuna dair adliye vektıleti tezke. 
resi suretinin sunuldugunu bildiren 
başvektılet tezkeresi okunınu~tur. 

3.019.458, live olArak 1.870.5U 
C ondur. Bnrnclaki nlsbct 0.62 dir. 
Uurada ton başına safi kömürün 
miktan bit- miktar dnhn a.znlmıs 
tas ve toprıı.'k kı.smı ise biraz dah~ 
artmı:;tır. 
Şn rakamlar aı:ıkç.a gösteriyor 

ki 1985 ~enesinde havzadan cıka
nlan tu\'cnan kömürler iı:lnıle ta:;ı 
\ 'e toprak nlsbctl gittlkçc- eksile· 
eeğine, tam tersine gifti'kçe artı
yor \'e bu arh5 maden run~.taSı Eti 
Bank idaresfno· geçtikten onroya 
rastlıyor. Bu itlbarla daha zlyn<lc 
dikkati uy&ndırnn bir mahiyet arı
yor. Oca1dardan çıkıırılnn lcömürleM 
rin arasına fazla miktarda ta;ı; ,.e 
toprak Im.nsmnsı ist.a.tistlld.erdc is
tihsal rakıı.mlannı bl!yütür. Fakat 
bn taşlann \'C toprnklann maden 
ccaklarında.n t&5mması ,.~ yıknnmıı. 
sı da birçok 'Z.ahmct \'c mrsraf Pi\· 
hasına oldn~ :cin l<ömUrlin maJi
~·etini yii".;:seltir. 

buldu vo kaçtı. 
Alman bozgunu genç teğmeni kim. 

sesiz ve be§ paraaız ıı<>kakta. bıraktı. 

1918 bozgunu Alman gençllğinln ml. 
nevlyutmı bozmuıtu, Bir çok dellltan
lılar rom.antik lnUharı, dllnya se.tale. 
Unden lnırtulmak için bir çare sa _ 
nıı.rnk lsteklerlyle haynta gözlerini 
kapayordu. Halbuki RQmel taılhl yen 
meğl kendini öldUrmeğe tercih etU. 
28 yatımda TUblngcn Unlverattesınc 

rrlı'df, bir sivil gibi yllrUycmlyen bu 
C8kl ırub:ıy ceketinden ka.hmmanlığm 
birer nl§ıınesi olan nl§an1ılnru ııökUp 

atamryordu, blr g1ln ceketindeki n1 _ 
§:ınlıı.ra bir de Gamalı haç lllve etti 
ve Unlversltc tıılcbesi Romel, Vurtem
bcrg gl:luUllUlerirJn tıe.tıerlndcn birisi 
oldu. Sonra partinln karariyle htçbir 
:ı:aman yU.rcğlnden çıkmamı§ olan 
orduya tckrıı.r döndU. 

Bu sırada bUtUn Allnan kütUpha • 
nelerinin vltrfulerinde Blnbqt Romel' 
fn, "Piyade hilcum e(llyor., 1slm11 btr 
kitabı göründü. 

Bu bir tabii kitap değildi; Cihan 
harbinde Alman askerinin yllkaek Dl1) 

zlyetıerlni gösteren harp hlklyolerlnl 
hA.vl gilzel bir hlkAyc kltabıyn .. Ha.. 
yatı bUtUn hareketten ibaret olan bir 
adamm yazdığı harckeUl bir eser. 

1939 harbinden bir az en·el Romel, 
Hitterln karargAh kumandanlı(lına ta
yin cdlldl. Alman tUnıenlerl Polonya 
Uzerine harekete ba,glarken Romel bu 
vazifede bulunuyordu. Romel harpten 
nüıbetcn uzak kaldığı için öfkeslnden 
yumruklarmı sıka ı:ıka vaz!lc.sinl yap 
tı. Nihayet 1040 yılı bo.elarken, sabır
ııızlıkl:ı. beklediği yeni vezlfcslnc ha§. 
ladı. Romel g:ırp cephesinde zırhlı bir 
tUmc.-ıln k•ım!ındanlığmn tayin celil -
mişU. Remel ıslılc çala çala yeni va-

:ı:lfesln111 başına g.ttl. I.ıılık çatmak, 

Beş gün fasılasız devam 
eden Japon hücumu 
l.'enı Dclhl, 1 (A.A) - Birmıınya 

muharebesi hıı.ltkında hcnUz resmi 
malQmat almamamı§&a da Çungkln'· 
den verilen bir haberde Tungu'nun 
tahliye cdlldlğl bildirilmektedir. Jıı. _ 
pon taarruzları beş gUndcnbcrl fasıla. 
sız devam etmlı.ı ve Çlnlllcr geri çc · 
k!Jmek zorunda kalmııılardır. Bunun
la beraber Çin kıtalan hcnUz şehrin 
dolaylıınnda mukavemet etmektedir_ 
ler, 

"' ~ . 

Heyeti UDlUmiyenln bu tezl:ercyc 
lltillı kesbetmeslndcn sonra reis VC'ki· 
Ji doktor Mazhar Germen. Refik İnce 
(Manisa) taratmdan verllcn ve mlllt 
nılldafaa kanununun lıaıı:ı maddeleri_ 
nln tatbikinden mUtcveltlt tc!sir tale. 
binin evvelce Dahiliye, Adliye Vtı Mll
ll müdafaa encümenlerine hnvaıe edil· 
mi~ olduğunu hatlrlatarak bu mesele 
hakkında DnhlIJye encUmenı tarafın_ 
dan tanzim edilen mubatadn bu tef. 
sırın dahili nizamnameye göre mev· 
zuubahs kanunun evvelce tetkik edıl
m!§ bulunduğunu DahUlye, Adliye ve 
Milli mildafaa encUmenlerlnin heyeU 
umumlycslndcn müteşekkil muhtelit 
encümen tarafmdıı.n tetkik olunması 
llzrmgeidlğl bildirilmekte olduğunu 

söylemiş ve riyaset makamının da ay. 
nl mütalcada olduğunu kaydederek 
keyfiyeti meclis umumi hoyetlnln to.s 
vibine arzeylemlştır. 

Acaba buna <;on zamanlarda i<ö
lenen ocaklarla C\'\'clce l~ll"ne~ 
ocakar anı.~nula.ki hu ·ıısly('t far. 

~~~ıı.:aı~:~ gelmi5 bir haltlir diye- ittifaklar hakkında 
\'llfjlngton, 1 (A.A) - Harbiye ne-

zareti Jıı.ponıaruı Bataan yanmadasın 
da. Amerikalıların müdafaa haUan -
nm sağ cenahına ve merltezlne knrşı 
§lddetıl bir taarruzu geçmlo oldukla. 
rmı bildirmektedir. 

* 
Londra, ı (A.A) - İngiliz kıtaları 

§ıddeW bir snvll§ esnıı.amdıı Birmıın. 
yada önemll bir yol o.ıan lnıvnddy va 
dlsl yolunu aı:ml§lardır. Japonlar, bu 
yolu Prome'nln 15 kilometre kadar ce 
nubundan tıkamışlardır, 

Vatikan 

• Mcclla, Uç cncUmcnln hcyeU umu. 
mlyesinden mUteşekkll bir muhtelit 
encUmcn tarafından mUzakorealnl tas 
vlb eylemiş ve nıznamedekl maddeler 
Uzcrinde muayyen müddet geı:mediği 
clheUo mUzakere açılamadığından 
toplıı.ntıya son verilmiştir. 

Meclis seıecek toplııntısmı cuma 
günü yapacaktır. 

Bizce buna evet denemez ,.e hu 
rakıunlnr, biz.im Zonguıd:ık hana· 
smdıı.ki çalışma sisteminin '.\•olnnda 
olmadığına en açık bir rlcli1dlr. la
den Ot'akla.nn<lan <lört. beş şene 
evv~I !:lkıınlan 1-:ömlirUn içinrle niıı
l:ıdcn elana az taş \'e f<ıprnlc var
lten son ı;.enelcrdc artmı~ olma..<ıı· 
nm sr-bebiııi ıırnma'k ,·c o sebebi 
c,riclennek lilzrmdır, JJu "eheı• eri 
amrken ve ıtiderirkcn tınvzndR 9n
hşan l~llJ:ıc;'armm hilAI \"C gÖrfZİİ
lcrinden de fayclnlanılnbleccğfni 
Ru:.yaftııki StaJınnof, misali gfü:
termeJ;e kiifidir, sanıru~ 

ASIM US -------
Amerikadn i~sizlerin sayıaı 

gi•&:tikçe azalı1or 
Japonyadan sonra 

Çinle de bir anlaşma 
yapıyor \'aşlngt.on, ı (A.A.) - Mart 1941 

1 1 
<1enberl birleşik Amerlko.daki işsizle 

Benı, l (A.ı\) - Röyte.r: ? rln ııııyısı takriben iki milyon 500 bin 

iran Başvekilinin 
beyanatı 

'Tuhran, 1 (A.A} - Tass ajansı bil
diriyor: 

Nevruz. dolaylııiyle 1ran ba§vekili 
Suheyll radyoda bir nutuk söylemi§· 
tir. 

Başvekil. hUkumetın son aldığı tcd 
birleri anlatmış ve d:ıhill ve harici 
ıılyıı.scUne b:ıımı \'e hıı.lk tarafından 
gl:lsterilcn i)i kabulU bcllrtml§ ve de
miştir ki: 

·•lrıın milleti bugünkü vnzifeyi ta 
mnmlykı anlamakta ve memleketin 
emniyetini ve hayati ihtlyac;:lnrmm 
konmmuını temln etmek emellndc· 
dlr. 

Mayıs taarruzunun başında Romel'. 
in subaylarına §U nutku söylediği rı. 
vayet olunur: "YaptıS"ım hareketler 
delice görUııse blle beni takip ediniz. 
Sağda, blr§ey yok, .solda blroey yok. 
arkada bİll*!Y yok, fakat önUnUzde 
Rom el vardır. .Alıla§ıldı mı?., 

Bu sözler, tar1h1n kaydettiği birçok 
bUytlk nutuklar gibi aonradan tcrUp 
edllmla oıablllr. Fakat Romcl'ln bu 
ei5%.lcrl sBytem.1.§ olması da çok mUh.. 
tc~dlr .. ZJnı. Romcl motBrlU b(rllk. 
lerlnln çok dellccslne bir ccsarcUe 
sevkedllmcsi J.Azım geleccğlno inan • 
mi§ bir kumandandır. 1918 de bir or_ 
du kumo.ndanmm yeri kararg!l.hmdn. 
ki mas:ısmm b:ı§I ldi. Fakat bugün, 
bir kumandan hUcumları ya bir tan. 
km tarassut kulesinden, yahut bir to.y 
yarenln tarassut yerinden idare et _ 
meğc mecburdur. 

Rom.el'in karargAlıı 22 tontult bir 
tankm tarassut kulc~dir. Ornd3 mU. 
tema.diyen ıslık çalarak ve vıv. moı 

klnWyle fotogra.f çeltcrck hnrckft.tı 

ld:ı.re eder. İstirahat zn.mnnlarmda 
iskambil oynar ve bol bol şarap içcı·, 
sert bir kumandandır. Maiyetindeki 
aub:ıylara vazifelerinin ölıneıc o 1uğu
nu ınk sık hatırlat..,... :Mniycttn... ycnl 

verilen bir BUbayıı. şu atı ~erle hitab 
ettfğt rivayet cdniyor: 

- Sizi ;ılmdlden tebrik cdlyonım. 
Çok pariıı.k bir vezl!c;c scı•lldlnlz. 

Sizden evvel bu 1§1 idare edQll dört 
subay bu ocrcfll I§ bll.§llldU öldüler. 

Garp ccphcslndc harek, tlcr bittik
ten nonra Romcl Afrlknya gcctı. 

İ§tc Afrikada lkl defıı. İngiliz Ular_ 
nızunu kıran ve bugünlerde leni tnk_ 
vlye kıtalnrı nldığt rivayet edilen sc
ncrnı Romel'in kısa bir tercUmel ball. 

Trenler dolusu 
asker 

Şark cephe-
• n 

sıne gıdıyor 
Stokholm, 1 (AA.) - Şarl< cephe. 

sindeki Alınan mubablrleri, ilk defa 
olarak ''geride buluıııı.n kUçUk ochlr • 
lerdc,, doğrudan doğruya Almanyadan 
gelmiJ1 olan blr çok yeni çchrelero 
''tcs:ıdüt edildiğini b!ldlrmcktedlrlcr, 

• Sokağa atılan para bile iktisat 
cenıyanmın dıııma çıkmaz; faknt so· 
kıı.ğıı atılan ne\'zaUıı.nn vo ıı.nnolerl. 

nin lsUkb:ılleri mahvolur, 
Vntlltandan nlınnn bir telgrn1 ha · ··--------------'' kadar azalmı§tır. Şub:ıt ortumda iş. 

berine göre Papnlılt makıı.mı nezdlnc çllerin yekunu 39 milyon 842 bindi 
diplomatik bir milmessiı tıı.ylnl hak _ (İ.§ yap:ınıarm gUçlilğU) krhğın- Bu yükseliş, bilhassa çıkan ecne zar~ 

lran ba§vekill Suheyll, İran'ın tn • 
giltere ve Sovyetıer b,rllğl lte ynpt.Jğı 
:ttıfak hakkında memnuniyetim bil • 
dirmi§, mutte!ikler arasındaki mUna. 
sebctlerln gitgide iyllo§eceğl Uınldln 

de bulunmug ve §öyle deın~tlr: 
Yolumuza çıkan güçtukleri ve eıı. 

gellerl ortadan kaldırmak hususunda 
mUttcfiklerimlz bize yardım ebnc.kten 
çcklnmeml§lerdir. 

SonkAnunda .Almıınyad:ı. blr !."Ok 
ccnçler slıA.h altına almmı;,tır. nu ye. 
nl sınıfln; §Ub:ıtta vo martta pek sıkı 
bir talim görmll§!crdir. Şimdi eker, 
cephane ve Bll!l.h yUk!U yUZlcrcc tren 
herg(ln şarl< cephesine gitmek Ozcre 
Alman istasyonlarından hareket et • 
mektcdlr. Trenler hemen kO.mUcn Hus. 
yaya yapılan a.sker nakliyatına. t.nhsts 
edilmiş olduğu için husus1 nıahlyette 
soya ha tıer paskalya yortusunda bile 
geni§ öl~de kaldınlmı~tır. 

• DUnya rekıı.bctton hiç MJi kal· 
mıımışı MonW.,klyo, Voltcr hakltmda 
"okuduğu kltabları neşrediyor., de _ 
miş! 

• Harb h:ıstalık gibidir, beşerin 
terakkisine m~nldlr; eldeki hUnerlcr 
sıır!edllir, hayırlı yeni §eyler icat eL 
mcğe fırsat bulunmaz 

• Keçi oUayordu, YQ\TUsunu alıp 

götUrdWer; keçi otlamaktan derhal 
vaz gcçU; fcryadm dıı arası lresil • 
medl; MAdcm istediği yavrusudur. A· 
nalılt hakkının gaabolunduğunun fnr. 
kmdııdD'. 

kındıı geçenlerde VaUkan ile Japonya da ?ir karmaşma <= toııkib) gör- fmda a(lır sanatlardaki gell§tr.eıerc 
arasmda yapıl anıa:maya benzer &eruz ne anlarsınız? attedllmektedir. 
bir anl.a§ma da Çinlc yapılmak nze_ Biz bir şey anl:ı..~rlmaz deriz, 
redir. yalnrz bu karnıa~n içinde bu. 

Bu anlıı.şmıı. ile VaUkan ve Çin ara· ~unduğu ibareye göre bunu yaznn, EŞREF' den secmeler: 
ıruıda kat'! d!plomııtlk mUruıaebcUcr ı§ yapan unı çektiği gllçlük de- ı 
teessüs etmiş olmayacak, yalııız Çin-1 mck istivor. Alemettir hayata dcpreni';>lerclir 
deki Papalık mUmessUllğinln mıı.hl • v .Halbuki (İş yapanların güçlU- bu cünbU Ier~ 
yetinde lılr rey değişmeden VaUkandıı ~). ve:rsc verse, i!! ynpa.nm ken- Siikfm üzre gecinnc \aktinl ehl-i 
bir Çın mUmessm bulundurulması ım. dı çektiği değil de bir başkasmn ~üfınüt ol· 
kO.ııı elde eailmlı;ı olacaktır. verdiği ı;üglük manıumu verir. Suyu, topriiğı, uteşle. ha\'ayı e;,_ 

1922 senesinden beri Papa Çinde ı 7i} ( ;8k yapanların çektiği. gördiiğU Bütüu .. , le hızmetkfır; 
bir mümessil bulundurmal<tn.dır. 1 ~.5~U .\ ~emeli, _<iş yapanln.nn dunyayı gc-~, mUml,linsr, 

.,.uç. gu eme:ne"l seyyah-ı scmlh·at ol. 

Bııııvekil, memur, k!Sytü, esnaf bU • 
tUn İranlılara dU§en vn.:ı:lfeyt göster 
mi§, her aını:f halkı bu vazlfeyt na • 
mus dairesinde yapmağıı, tıztunl dere_ 
ccde çalı§mağa ve blrblrlne yardım 

etmeğe çağırmış ve allzlerlnl bitirir • 
ken deml§Ur ki: 

HükQ.metin vazifesini yapmıık ve 
İran milletlnin istediği cez.rl ıslahıı.tı 
gerçekhıftlrmek huswrunda bUtUn kuv 
vetlyle çalt§"-Cağına emin olablllrsl.niz . 

nu taze birllkler, Almaıı kıt.&larJ -
nın tsUnat noktalarıncıa topla.nması 

ve Sovyct cepleri dolayıatle cephe hat 
tında husule len boşlukları doldura 
caklan ve sonradan ilkabbar ta&rnı. 
zuna 1.§Urak edeceklerdir. 

Atmıın muhabirleri tarafından veri. 
len izahattan anl:ı§ıldığuıa g!Src bu 
taze kuvvetler merkez ve 1.1lmaı b81ge 
!erinden ziyade Kırım ve Done~ hııv. 
zaaın tc§kll ettlğl cenup bölgesine 
göndeıilmlştır. Bu bölgede vnzJ,yct he 

nUz karı~ıktır • 

1 
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~klifleri Şeblr meclisi '~~niye~ M_~d~rı0- 1 Yaz saat 
dl t 1 d g Undekı suı~stımal Dlndeabfti, yaz ~Dl kullBoı- ılnm'i' ~crbı<l~ nrab:ı~ bir,..._.. 
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.,..UK ettiğini, logllterenın bir k k d f 1 J d. &6z)ft'lm :r-ıyordu. Soba, bir sa- bu sessi ilktir. kolotıjden fuagat edeblJnıek 7.A• Jer ha ın a etra 1 ma Omat ver 1 Üçüncü sorgu ha.kimliğinin Em at enel )'allllll'lf.ı. Elek1rik de Ü)- \'nz sa:ıtinin, benim SeTılillm 
:tltretfne katlandı~ı göst.emıek- j niyet Müdürlüğünde yapılan 1"1- le. SObp alıacakaranlıkta çıktım. m, feyri, i<d cbu o da. 
tedi.r. Şehir mecllsı dUn -.at 15 t.e NI. tahminlerimiz. geçeıı seneklııe naza. iistimal etra.fmdakj t:ahkikatı so. Yollar hombat. T1-w.ylar ı.Jı.a.. \az saati, b"r tutmn obtYl(llr, 1

•gjlterc bu zarurete fikri Mı· aan deYreal toplantı:ıımna başlanu,Ur. ran 778.000 Ura kadar ba yfl~Uf na ermi~. maznunlar tevkif edil· Bavaam yaimarla olwlfQ, loşluğu derll'r. Am.-ı t im evde, b<ln, ba-
iPlerıc mi, yahnt sıkşık \'B.Zlye- Azadan vefat ede11 A.ziz Ak için Uç göstermektedir • mişlerdir. artm,.er. ~lar lcap&lı. Göril- non t:ım te...-mf ~ordüm. Sc....._ 

" ihdas ettiği ~rtlar netlCMI mi dakika .UkQt edildikten 801lra nli ve Ve gene maq n UcreUere yapU&n lildisenin m&hiyeti şudur: •9rlerde ~ 'bOe yok. her nüdt~n hir :ı.nt c.nlıa ömee 
hkJac;ıyor. Böyle bir sual sorma- belediye reisi LOttl Km!ar oehrln mtl.. Ozamlar mUnasebeWe blltçGmlzde fark Gthtln Dk ~. gazet.eden yandı. E~.hl't dl' hyle. Uyl.-. 
Ya itiz.um ,·oktur nakale, yakacak ve gıda maddeleri göBteren 1.290.000 llranm ltarııııtı, Enmiyet Müdürlüğ{i mutemet. nWlnnn, ye1Nlak ile fena! Rağu- d:ın knybcttf .. m do üo;füno ratıa. 

( Ünkü h"kirle i..ı birhirlndeo a- yüzllnde:n kı§lll maru.g kaldığı gUçlUk. ı.uk!ımeUmlzin yardımı Unvanlle l~inden ~mavutköy k<ımiaeri ı. t9ID1an 91Jtyw, etraf& lıa1muı.- O\inlP.r dnh..., uz r, ve ortalık .. 
Yınnaya o kadar imklln yoktur. BI- ıert ve bunları yenmek lt-in alınan tıe. 440.000 lirası vilAyet Bı50.000 Uraaı resmi, emnıyet lll'U&1nelat memur- nJr aY11nmak isti,__. Fakat hfr • nursn, tabii b:z de bundan fa "1&-
tı Öf.e.lrlnl, ötc'kl berikini ,.;üriikler. ledt tedbirleri anlatın~. ve yeni bUlç.: lıelediyc kısmına Ait olmak laere ay. 1anndan Osnan ve Cemal, müf.e.- 1111'9 kaw:ı keyıellk, tınnttlan lal!- lnruıc::ı;:rız. ı:=imdilil. tıytnn.i:"'a Ç• 

.\n hakkmdıı §unlan söylem~Ur: n bir fasılla gösterilmiş ye bu suretle kait komüıer Nazmı, polis rne. Jnk, r.lleri pant.olon ceplerlnd~ bir 1>1yonım. 
be l~ılıyor ki harbin b3!Jlnd&n- -Bu içtima de'Y'n!sinde mt\~l olaca yeni sene muhammenatı ~ seneyo munı Cevat, Necat;, Necmi ve kaç tal.ihsbdett ~ ~ritleceı. Yalnr:r., şu da Hır, ki bir •Jfl1f 

r; lngflterede koloni dünya.smı Kudretin mükerrer ve mevhum """'Y mJ var? A-k k"'prllde, o_.- '<'t'lnn: '' nrlim1°T.c, k""ndı" ...,._..__.__ ıuıı ğinız en mühim mesele IH2 nıaıı yılı nazaran 2,008.500 lira bir fazlalıkta '""' ....- ., .-..- "'·· ... ""uıı._ 
k'ı ayış hakkmcla bir hayli tcrak- bllt.çealni tetkik, mum.kere ve kabul 14.712.836 liraya baliğ olmu"tur. ~ahtslar ne.mma ilaveli bordro- lrtc canlandı. Vapuriann bo§e,Jtt1- hatta kendi ı:evrc"l1iY.? bakarak 1a;y 1 

er olmuştur. Fakat terakki)i lar ya_... .. ı,. suretıy· le cem'an .x.. kalabaldr kabara kabara --3"1• metlenı1i1T.1 it, '· !nt •-trrm-•· ,ı..x. kay<led J etmek olacal<tır. Bu(;'UnkU ruzname • Varldatmıızda bu yllkaelım rakam- .., .. ~ li" uR>nı lT.a ._ ..,. 

erken ngilt.erenln banu hü. Aıu::o lirayı ihtilisen zinunetleri. wınlerden •--. r. m ohnın:. nu M"i Jrn .... h .... ~a......a.... l'tik bl nıiz1D tek ruaddealnl de esasen 942 büt lanı ra#men ti.yat yUk.ı!ell§lerl k&r§I _ ~ "-·""' ~,- ~-._,.. 
ı r harp eonrMı de\TeSinde:kl ne rr...,.irdikleri ya.nrlan tcftiıız ve Rlll t.e'k titk :vana. n' llmbalara de~şen !:' t.. ı-·r mcm't-1·-tı"n ......__ •••-ı 1 ~rü ·· çeai teşkil etmektedir. smda blltçemlz1 tevzin edebilmek için ,..,...... .,. "' ·ıu:- _,._ 

""annm, dünyayı yan rş go şu tetkikler sonunda an]•..-rlwua ve ra.c;tJl'W'onmı. Bazan kc8kfn bir ı- ~ayısıdır. 1 J,_. \eret-iJm-.. t• Oirn uo.L..., i Geçen sene bOtçıemlz.lıı muhamme mıuıraflanmız.r asgari ha4de indirmek ~· ~.....,. .,, çn 

J ~mm, lsu..mwi kötli kc,fetm ' müddeiunnmıtli~ veri'-t..ıerd:i. p1ı1a puta-.. ---. diiklrinlaml rok şey bUwnı· r~ .... e.ir. o ... _ • • ... nat yelcQnu l:?Jl43.83ı llra idi. Bu ae· mecburiyetinde bulunmaktayız n bu .,- 1"""• ,,_ ----~· t-t 

t ~ ... oq:nm hır neti<'~. bfr ketare.. Sorgu hakimliclince -."ılan tah- h .. ae. --'-l"ft. Bandald lıir HAKKI SUHA GEZG .. ~kkt • ne ma1Qm olduğu Urere bctedlye nrg! ~burlyet sebebledlr ki yeni :ııeıı~t. ..,. J-.. 111~,,.. .ın. 
cdllmeıtdır. kikatta maznunlar, bu suiieü-

t lngU~renia Hindistan. yaptığı 
ekUr lstiklaUnı henüz silihla ka
~~ya e&hşmayn.n bir ramiaya 
~ yapılamk U-kJiflerin en gü
~1#. eu ileri safta bolunanldrr. in
~t.cretıln Hindistan ha5dmıda ile-
1"1 slirdtiğU teklinbrde Siti'nln 17.· 
111'abmı, Hindlstana istiklal verlle
~tıe Almanya De :mi.aşmalı dl
:-.:lerin mantığnn bir yana bll'a-

• dahs llert g~, dtinyayı da
hı& huka bir zihniyetle mlitalea et· 
~k tararetioe kani olan bir gö
l'its\in lf~ \"al'dır. 

.. 8a gôriiıJln sahibi ba~n Çör. 
$1iic:lir. J'llha.kika Çörçil bugünkü 
~hğma nazanm oa sene evvel. 
~ Çö'Tilden pek farkhdrr. O ka
~ değlşmitfu. 1930 da Çörçil 
ruıdJstan haklmıcla bugün diiştin
dltğö eekı1de bir Wekkiiro sahip 
Glınadığı gı"bl, dtUlya hakkında da 
dıaha Df!t ftklrlere ..:hlp delildi. O 
:P""'-n dtlnyayı muhafaz&kir gnp-
1-l'rrı zihniyeti (!el"ÇC\ıetd i(lnde 
1'1iit:aıea ediyordu. 

°""'*8 ... ~ ....... 1 ._ 

dlr, 1d nan 8fGeler a.,.. a..,. 
balunduklan KırtP" ilf' ayni Mfa 
'ettJler. Aynı •vaan mtidafaa 
ediyorlar. 

tngflterealn llhtdman haldan. 
<ı.ki d6~erini mtizakere et. 
lllek, nriistaldl Hlndi!rtanm menfa
atlerine ayan fekli bnlına1. Hint 
~Seri'"' d~ blT ~ydir. Rize gö. 
~ tnetıeJe hldlılenin geçen 8CDf!-

'e nuann anettiğl t.ckimtit 
ltlan7.anuııd1r. Şüphesiz bu manr.a. 
~Yı \1icudc getiren 108.'l harbi ,.e 
°""" feaplandrr. 

--- SADRI ERTEM 

Ekmek karlı satarken 
yakalandı 

Galata İaşe memurlarından Ha 
~ Ulunay'm arkada.<JJ Ynşar va. 
~le aytrk bir ekmek kartını 
~-~5 mukabilinde ~tarken 
"'-aıanmış ve lkinci Milli Ko
t\nıma. mahkemesine veıilmim.ir. 

Silivride bir cinayet 
Silivri, l (HlJsust) - Sinekli • 

~rkesköy demir yolu ürerindc 
ır ceset bulumnuştur. Yapı. 
~ talıkr.katta cesedin Silivri. 
)e 6 sa.at mesafede Danamandıra 
~?Yünden Oaınan oğlu Kazım Er. 

. ~ olduğu anla.rplnuştır. Silivri 
~~deiumumfsi ile hükQ.met ta
~ tarafından mahamnde yapı. 
~keşif Ye muayene neticesinde 
~unı sebebi tayin edilemediği i· 
~cesedin morga nakline lüzum 
~ür. 

ve resimlcrkıdcn ~ifat vergisiıe, teı: zin faallyeUert. imar, lDf& 101 ve bu. 
Yirlye, IQblyat, pazar yerlcrfntn JııgaH, na müteterrl sahalarda m.ııaı-t pek mali muamelat memaru Osmanla 
kuntrat, haller ardiye, levha, ve llAn mahdut kalacaktn'. Cemalin yaptıldarmı iddia etmiş
resimlerlne, mezbaha ücretleri tulte. Meclis gelecek aaıı toplaıımak üure lerdir. Sorgulan sonunda nerede 
Bine ve diğer bir kıstın t&rlfelere ya. dağılmıştır. bulunduğu bilinmiyen Kudret 
Püan zamlar mUnas&betUe wc.-nl aene müstesna hepffi tevkff edilmiş 

~ lerdir. 

Temyizde mühim bir karar 
İstanbul basmmda Va7.llariY· 

le tanınmış ~ecı ve· mu.har. -
rir arkadaşlarımI2Jdan El'zincan 
mektupçusu Muzaffer Muh.iıdciıı 
Dallalıç reiı>i buhmduğu Er-
:r:inca.n felf\ketzedelerinc para 
dağrtmıya mOOlUT Kızılay 
komisyommda bin üç )Üz h. 
rahk bir ihtiiu iddiası dohıvı
siyle, komisyonun d41er ctT.alan 
muhasebeci Vehbi ve .Ahöuilah
la birlikte Erzincan müddeiurnu. 
mtliği tarafından tevkif eôiİıniş, 
Erzincan ağır~ mahke.ırıeıırine 
sevkolunrnuş, haklarında on birer 
sene sekizer ay mahicfuniyet ka
ran verfun!şti_ 

Bu mühim dava temyı.z ceza 
mahlremesine gelmiş, rncvkuftan 
Ankara avukatlarından (~alip 
Hikmet ipek hak ve hakikat na
mına parlak bir surette mUdafaa 
etmiş, yapılan mura.f aayı mütea. 
kip temyiz mahkememi?. rnahk\ı. 
miyet kaı.:,anm bozwnş, mevkuf
ların derhal tahliyelerine ve mu. 
ha'kemenin Sıvasa nakline knrar 
verırl1tir. 

Tahliye karan Erzincan m.id
deiumumföğine telgrafla bitdi:il
miş ve on aydanberi rr.evkuf bu_ 
lunma.kta olan Muzaffer Muhid. 
din Dalkılıçla diğer ikomlgyon U
yelari dcrlml tahliye ohmmtı.,lardir 

Tarihi komerlerin latanbullulara fide 
7 incisi ve sonuncusu dağıtılacak 

önümümeki 7 nİl!9all aalı günü Şehrimizde zirai sefeı,berlik 
akşamı -.at 21 de Şehir Tiyatro- faaliyeti artmıya ba.şla.mıştır. 
su komedi kıBmmda verilecektir. Beykoz, Büyükdere fidanlıkları. 
Bu seneki tariht Türk musikisi nm halh.""a tevzi edilmeık üzere seb 
konserlerinin sonuncmu Olan bu re fideleri yetiştirilmektedir. Bu 
konserde 18 - 19 uncu a.11r 006. fidelerin halka. dağ:ıtılnuun işinA 
tekarlamırn eserleri mevcut o~up bu ayın ortasından sonra başla-
Ha.şim Beyin ''Karacagar .. fas>r nacalttır. . 
programın esasını te~il etmek. ~ynca şehrin m;ıh~lif sıert?t. 
tedir. Konser şbndiden kuvvet- lennde mısır da yetıştinlecektir. 
ti bir alAka uyandırm~tır. Biiet. , F!oryad~ bazı sah:ılar mısır di· 
ler konser gilnOne kadar kon&er· 1 krlmek uzere ha.zrrlanmı.ştır. 
vatuvardnn ve konser günü Şc. 0-

hir Tiyatrosu komxiı kısmı ıcişe- Otomobil lastiği 
einden tedarik olunabıli'r. Otomobil 18.stiği için emniyet 

n!tıncı şubede bir komisyon te~. 
kil edilmiştir. Bu komisyona, ~
f&ier de iştirak edebileeektır. 
Komisyon, otomobil l:\stiği te,-z· 
listesini hazırlıyara.k 1&Be Mu.. 
dürlüğüne verecektir. 

Altın fiyatı 
Dün. bir Reşadiye a.IUnrn fı. 

yatı 36 lira idi. 24 a) ar külce 
aitmrn bir gram fiyatı * 395 
kunışt.u. 

Dlğer ta.raftan ta.haldcuk amiri 
Sifatiyle, teftiş '\'e müraknbe işi
ni Ibmal edeme yapdan bu sahte 
bordrolarda zimmet vukuunun 
a.rtmasma sebep olduğu zaıınedi. 
len esld Fnıniyet M.üdür muavin
lernidcn !»niş Yurdakul, yine 
eski Emni\'et Müdür muavini Sa. 
lfı:tıattin Korkut, eski üçüncü şu
be müdürü Mehmet Tanyeri, Em. 
niyet :Müdürlilr-öi.i mutemedi Fev
zi ve Defterdarlık muhasebe me. 
muru haklarında t.alobat yapıla 
caktrr. 

Evlere verilecek 
~etrol 

Petrol tevzii için bamianan 
fişlerin dağıhnamna başlanmış • 
t:rr. Evierinde mllnhasıran petrol 
lftmöası 4-.-uJlananlarm sayısı ll:i 
bin olarak teınit edilmi!ftir. Bu 
evlere fişler ayn ayrı dağıtılacak 
fiş mukabilinde her ev, ayda 3 
litrelik istihkakım baklmllaroan 
alacaktır. Fisler, üçer aylık, pet
rol fiyatı 28 kuruştur. 

Kömür 10,5 kuruşa 
.Çıktı 

Fiyat Müraka,be Komisyonu, 
kömilr na.rlmıı a~ır. Buna 
göre vagonda ve kayıkta pera. 
kende veya toptan kömürün ki
losu 9 k"UruŞa, perakende olarak 
da 10.5 lnıruşa satılacaktır. 

-Gençler her romanı o h mıdır? 
Sulhi DOnm ir'in 
cevabı 

KQçQkler, olrudaldan kötü, tena 
mıtokatlarla yazdmq eserlerin tel'!iri 
altmda suç işlerler. Okuyacaklıın 

romanları seçmek lbnndır. 

Yurd ee-rgl.sinl kuvvetlendirecek 
ve aeyahst romanlan tercihne et
mellyiz. 

~ " lli)wı&U clormdertmtmen 
W J)ilıPorw>•, ~ p ceya_ 
111 sw ltJClrı 

- Omçaeıo tA!ıtrl 'umıam1 Ye hodut.. , Doçmt n. s lhl Dönm<":v-r 
ı.. ıııan lllll"9tte tayba olunmalllll bir ....,.,_iM te1cabQl ettiğine nazaran • rin romM okums.'armı hl'm kııbul '" 
-'hdv ewap "ftttbilmek tçtn her hem de te~k <"tm·"~ l!'u '.Tildrr. 
,..._ .._ - t+M ._ (.-.ıier &A i'nknt bu dt"I."~ f yı..ı o lb°cf 

1ıbbııdwıı) -.... ,... hadıerı arum~ ttaf teablt ettiğimiz roman okumıı.k 
bulananJan:a kudolundutuna teııbft lr.e)"ftyetl - eğer siatemSiz. umılflUz , 

etmek lasımıgellr. Anb~ tertip tar. nAJ:ımsız okunuyorsa _ çok ll'h!Jkc 
mndan 'f"e ftSOfunan 8U&Ilerta lmmaL dıe olabilir. Bu::iln l t mal hayatta 
:yetinden on llekiz y&§Jnd&D ufak,. kt1. taklit kanununun mu sainy u .... e i 
çtıltlerl. l!tlhdaf eyledlğinlzi zannedl. t1ma1 hAdlselere § 'ill Te renk vmct 

teatri Sosyoloji 11.m1nce esaslı bir tıe. 
kilde tes .t cdllm.ı.ş bulunmaldadır. 
Her lnsanda ba ltaSlllIIl yaptığmı, llCty 

~. harelt tl rını t:ıkllt meyıı 

belki aovkl tab vardır. Bu meyU 
bllhaasa tamnm!yle lnk ! etmem~ 
!lJCkllnl bulmam: ar:ıkl< r ve ahlA.kı 
t.eoekkUl etmem k .uklcrcle çok d&,. 
ha kuvvetlidir. D•ı itibarla blllıama 
kOçtıkler okuciı. an fena, kotll mM.. 
•Uarla yazılmr romanlnrm çok oa
buk tesiri aıtuıdn k:ılablllr1er. FJ-aw..r 
sada, Adll vaka.:11 nrn.'!ında, okuduC'tll 
romandaki p.hı.:. Inn taklit meyltno 
kaptı rıı.ı. ruç ~i n çocuklara t.._ 
düf olunmuştur. 

,oram. 
DOlml.B1, TQritçeyt, 19.yıla ~hlkı 

6ğrenebllmWri n yuabDmeıert. u_ 
mumt g6!"0fler1Di g"elltf1etebllmelerl, 
k1lltarlerln! bTTetıendireblb:Mleri 1.. 
gln gençlerin roman okumalan lGm.. 
munu tereddotdz taadlk edeceğ1m. 

Hiç fÜPl*llS l'cmı&n ••k duymak, 
lrllıfayt dlnlendl~ iıçia de okuaabL 

ılır ..... --~ bu p,.. ile 
--... :rant kendini eflwcDı&&k 
için roman okuyan~ himfıtıneden 
tDdı1«inl kolayca ifade edebilmek 
k&blll~ elde eylemlye, yeni Alem_ 
leı'.le temas net.1ce&inc.1e gö~ ve du. 
~ tnld§af etmiye bqlar. Bu ltl. 
barla mrf urblye't't balamdan gençle. 

Başı yastıklar anı.smda >......,_.. 
du hattketindco. lhlr kaç gil.ıı ~
T'el• bu kadını scv<liğini, hJç fatb
na '\'armedan sevdiğini, ~eleyin 
hastanenin ~ği iç.inde dinle-
diği bu sese, onun~ nıeoııet
nc, kayrt:s!7Jtğma. mUşfik eevgW
ne, olt.,qa~nine. nihayet bUyök, 
JcUçUk şayanı arzu vi)cudun& "*
olduğumı ıuıl:yordu. Hayr bu ~
<oudün vUcudc tc-masla:rmdan aııi<le 
doğmuş bir a.,)t ~rfl. bu kadnun 
ilk defa yatağmm b3ş ucunda dır 
rup sıcak eliyle ba.şıru ille defa 
yokladığı glin<len ~laytp see.~
ce olgunla.,cım11j <>lan bi.r sevgi idi! 

Y a:ı.an: F ranh.lva Körmendi 

tiyarlaı- kenctistnden evvel kalk. 
~ ~!ardı. Hizmetçi çayı bile hn

zrrl81l1J'itJ •. çay içildi, sıc&k çö
rekler yenildi, sıcak göz yaşları 
döküldü, şa.WriJılı puse)er yanak. 
hıra kondu ve ihtiyar amca: 

Çeviren: Muzall~ Acar 

Bu itti>.: rl g ç'erln tabsll -"Jıe.. 
lerlnl, bulunduklan muhiti, aUe ......_ 
yeUc-rl'lt

1

, akı m e~leri der'eOellbıll 
nn--ıra alm k ınırc yle, bir sl.9lı9a 1. 
çtnde okuyacaklıın romanlan INIÇJDek 
ve yaşlan ilerleyip, m 0 1ekelerl k1l'f'. 

veUenci!l,ç" bu çim huswrunu, .Y•. 
VO§, ynva~ k ndıl rint' bırnlonak mu.. 
nfılc otur .znnnedıyorum. 

- Hangi n<'vi romanların terdi • 
me.'Jl muvatıktIT'l 

-30-
rai!nı Mna ı,ans getirmeai ~ 
venyorum beni unutmaman i
çin •. beni . ."'evet, beni unutmaman 
için .. çünkü seni seviyorum •• Ob 
yarabbim bu avrılık ne kadar 
mfişkül olacak " · 

- Ceeattt yaVMlm .• cesaret 1~ .... 
Tawaiyarinde bulundu.. .Anna 

}'ft1ge de: 
- Tony yavrum, bme nnıhak

kalr mekb:ip yaz, !hem de SJk ~ık. 

Diye ricaya b~ladI, fakat sö. 
züne devam edemedi ve hıçkırık
lı bir sesJe kocasma: 

- Tab!l en başta. bUytlk garp klA. 
stklertnln vr- nç r için btlh&M 
"tlrtllevcrllk, do ruluk duy ;ıılarnı 
lruvvt>tlendir k romanların \ e sey • 
hat romanlarının t rcilmesı mu' il! 
olur. 

Okoyucul:ırmıızd:ln M hmet. Dotu 
er )azıyor: 

Başı )'Ut.rk:&r anumıdn yatıyor· 
du. Kendiırlni alda.'lD'IJŞ ve aldat

------------ mış mevkide görllyonlu. Ç\iDkU va. 
ziyct her ne oluna olsun gidecek
ti ve gideceğini {le belki d(' MY
lemcyecek, irl'kl\r edecekti. 

SPOR 

keffnıyacağmı bitiyorum. Mu
hakkak gid~ •• Peştede kal. 
man için hakikaten sebep yok .• 
cjyie olsun .. neden olduğunu bilL 
yonını, fakat muhakkak uzağa 
gideoeğini tahmin ediyorum. Bı
hyorum gideceksin, fakat gidece. 
gini bana haber vereceğine yc
mın et. Maa.mafih &rhal gidece
ğini zannetmiyorum, çünkü daha 
sa.na haber vcnnedim, ben hasta. 
haMden üç ı:;in. pazardan salıya 
kadar izin istedim ve Martha da 
ibu müddet zarfında hastahanede 
kalmayı vadetti. Bu üç gün zar. 
fında biz seninle kan koca gibi 
ya.-pyacağız. Ben bugüne kadar 
hiç kimseyi seni Sl)vdiğim kadar 
8e'o-memişt.im. Tony, söyle s&r. 
ver barxt. benimle bu üç günü ya
şamadan evvel gitmiyeceksin de. 
ğil mi? Sonra stidersin. sıhhatle 
gidecek8in ve ben belki de bir 
da.ha ~i biç görıniyeceğim. Fa
kat düı,ün ki ben seni nnsıl ııev· 
dimse, sana bir müddot baktım 
da!. Söyle Tony, söyle, een de bt-. 
ni se'fi~ değil mi? 

O gece ihtiyarlara veda et.ti, 
kendilerini safakla bera.ber ra
hatsız etınek istemiyordu. İhti 
yar Anna yenge ağladı, yüzünU 
gözilnU her truıı.flm öptü, öptü. 
şaşıran amca.sı heyecanmı yen. 
miye çalışarak zaman zaman ce. 
~ret verici sözler söylüyordu .. 
ihtiyar yengesi valizin iyi tanzim 
edilip edilmediğini, klidinin işle
yip işlemediğini belki yüz kere 
kontrol etti ve pa.rasmı bir ku. 
maş keseye sararak boynuna u
masmı tenbih etti 

- Rodolf biz artık ifıtiyarln
dık, öyle ihüyarladı1<: ki .. dedi. 

Yıllardan~ rl lç mde ~&91yan bu 
yıu-ıı., artık 1 an ı g z' rlm yaşara. 
rak şu &ı.lll'lar Iranı! rk n, mıııı b 
•a.zifcnln m,. 'u yeti altında eğılıyo 

rum. AııU Tür t ırı 11 tının yüksek 
ğinl lnkb.r cttfreC<'k ya?. la.nn htl1 

gazete ve kıta.p sut ınlannda bol bol 

yer aldığını orUycruz. Bu gibi hal. 
lerde gcn1;1Llı: Z'\ ~ar.m kınt.Jınn için 
de fstcmlyc ist mly o yıu:•l·ırı oku 
yor. Pek nzı 'k ndlnı bu u~ ırumdııı 
kurtnrabllm '< ı;; r ı 1 anyor c.-ksı'r _ 
si dU§IIlUş ol ıu :u rd1bm b~ dön. 
cınrncn ha11 rt:ıc tı1r m:ın'\ v remıye. 
rek lstlkb;ı.I a•ıl yor 

-
Lik maçlan 

ı.t..1M11 futbol ajanlığmdan: 

,.~ .tadı: 

Saat 12 Udk.apeıı - Alemdar 
~ Ref&t, Milnir, Zeki. Saat 
~t ı• Tabim - Suleymaniyc 
~ Muzaffer, Rıza, Sait, sa
~ Vfla - Fenerba.h~e hakem 

1111, Nihat, Bllleıı.t. 

~ ..... : 
1'..!--t 10, Anadohı - Dc.ınimpoT 
::-eeı SeJAm.4 Fazıl, Hayri, saat 
12 lIDl.ı - :lst:iklıil hakem lluat&
r~. 8-1't, Ruten. saat 14 Altmtuğ 
:=-. 8e,oStu. hakem Şui, Necdet, 
~ Saat 16 Be""1an - Ga.
~Y. h8Jrem Adnan, Şeidp, 
~enet. 

- Ne m:mMI biriairte C.ğtan.-
eam ... 

Diye a.cı acı düşün<lii. Şalak ~. 
kerken Agata uya.rop, )oeO.d~ a.
lcvlenen bir arzu ile t:endieiae ... 
nldrğr zaman bile Kadar h~nliı u
yumamıştı. Sonra daha bir mMdet 
bu Ş('kilde birbirlerine Mrnı <>lıı
rak yuttrlar ve o ~a genç kıl
dm brrdenbire ~u: 

- ToYl'.i gitmeğe !karar ve!'diğ'n 
ll'JllılD8l\ btmu bana söyliyeceğine 
yemin et.. Senin Peşt~e ~ 
cağını, muha.kkalı: gid~ bi.U
yonun. Hatırlıyor musmı dıa.tıa has 
stanedey'ken bir gtıın ibırna tahlııU" -
ne devımı etmek ~mimar dm.it 
mtooiğini l!Övle~ .. Burada ti
ntversiteve ~ kabul etımemif)er, 
hntta fena bir halde lıo'nnut1a.Mı .. 

l§t.e bu eebeple aerıin Pe&tede 

Qınart:eei günü öğleden DlrCl 
Kadar bir kuyumcudan ucundn 
bir uğur yaprağı olan ince bit 
altın zincir aldı, düşünerek uğur 
yaprağına baktı: "Bu uğur yap. 

Amcası yüz sigRra.lık bir p&ket 
vererek: 

- Al oğlum, dedi. Bunu 91.llR 
Maks Huler gönderdi. Od& eenin 
kıymetini anlamış. 

Ertesi sabah şafakla berabeı 
saat lbeşt.e kalktığı zaman hic;. de 
memnun değildi, fakat bu kome
diyi oynamak mecburi idi. ÇUn. 
kii üç gününü küçük dostunun 
evinde geçirmek üzer<' rnktinden 
evvel yola çıktığını her halde ih. 
tiyarlara söyliyeme'lldi, Fakat th-

Su.t eabahın albsı.. Kadar 
bom hoş :ilk tramvaya bindi •. cad 
deler karanlık. boş ve soğuktu. 
Yarım saat sonra gara gelmiş. 
ti. Valizi ağır değildi .• garda ol
dukça hareket vardı. bir tren ko. 
kusu bumuna kadar ~ldi, bu 
kokunun tevlit ettiği heyecan 
baım midesine, baza.n da kal
bine vuruyordu. Kadar doğruca 
emanet dairesine giderek ba\"ll
lunu lmaktt, 80IU'a imerinde ye. 
ni ~~elinde yengesi. 
nin !hu:rrladığı 9iX'ek paketi ol
duğu halde .. Antiıa'nm o~t. 
Aren caddesine doğru roıtandı. 
Saat yed_;,ye çeyrek vnrdı, henfiz 
pek erken idi, bir kn.hvehannt.' 
girdi, bir çay istedi. Saat yeüı 
buçuk olunca kalktı. n.ğır ağır 
evin yolunu tuttu. 

.<Devann nr) 

Hem öyl es r r vnrdır ki kah. 
ramanlık, aşk, mncern, d"nlr halbu ı 

ııatırlAn arasmd:ı. k<n-kunc !UtibeUt>. 
rln d~l~rt sıntır. 

Annlar, bnbalo.r gcnçllğc bu .buWI. 
ta hıçblr Uı\ ly vc mtı.ta.':\44'8 bulu. 
nam'.lZlar. Cü'll r m:ı.n o'kuyan ~ 
ok•ıdu~ r n . no.6lllıı babuıma 

dan ;:ım:ı.z' .. r. In r roman alıp Jdt. 
ı.ıeyc ç~kllen " kad.nı. anıuıt kolBp-

(Lfıff<'n ifeyi (e'\irblk) 



(Baş tarafı 1 inci $UyfadaJ 
Komllcıl ile ravlo!•M 1 tırk c "'a k -
nununun 62 ve 64 Unc.U madd leli ve 
Abdurrahman ıle SUlcymıın, On.rrl a. 
dam öldUmeye hnzırlıımal{ surct..ıle işe 
karıııtıklarmd:ın 65 v 61 inci m d""· 
ler dclılletlle 4u0 ınc. maddenin dör -
dUncU bendi ile muhııkrmo cch.melen 
ısteniyordu. 

(Ceza kanunu maddeleri ya.zımızm 
BOnuna ıııı.vc cdllml§tır.) 

.\BDt)RRAJll\IANIN SORGUSG 

Bundan sonra Abdurrahmıınm sor
IT\J!WlA gcçlldl. Abdurrahman şöyle 

dedi: 
- Orta bir alloyc mensubum. Tah. 

8lllmi gUçlUkle ikmal ettim. Uskllptc 
Amıa adında bir kadmlo. tıınıştım, se_ 
vt,ttm. Bu bir komUnistU. Tesiri al
lmd:ı kaldım. Blltuııre buraya gelince 
trp fakültesine yaztldım. Arknda§ım 

Sllleymanla tanıştım. Bu SU!cymıın 

Uııktıpte Niyazı adında blrlsı ile mu _ 
habere cdlyot'clu. Yıızmrık bilmediğin
den mektuplan b:ı.na yazmasını s6yle. 
dl. Yazdım. Gizli ı;: ylcr yazıyord\L 

BBa.hıre bu Niyazinln Pelko Milaviç 
admda bir Sırp olduğtı, Moslcovnyn 
gtt.tiğ1nl 6ğ"rendiın. Niyazi, SUlcymıı._ 
na gönderdiği bir mektupta bir ka -
dmla b!r bavul göndereceğini, bu ba.. 
'YUlu iyi ıı:ı.klııma.smı vo :Uoskova.ya 
göndermealnt yazıyordu, BılA.hıre bu 
1"9tkoxıun kardeşi Buçko Mllaviç ''Fah 
ri,, müstear adile muhabere ediyordu. 
Bir bavul daha gönderdL Bu b:ı.vulla. 
rm &starları arıı.smda b.."lZI vcs!kaı.ır 

gtr.ıl~. Slllcyman Ankaraya geldi. 
Evvelki bavuldan çıkardığı vCBlknlan 
Sov,ıet ııe!aretlııuıeslnc gUtUrdUğünU 

blJAhıre geldiğinde anl!lltı. Bu lXl\'Ul. 
la.rı Moskovaya göndermeye harp do. 
layıalle lmkAn bulamamı§lL SWeyman 
orada.kiler tarafmdan Srrblycli komU
nı.rt birkaç arkada§ı oıup olmadığı 

eorulmu§. O da bent ve ölen Ömer! 
~yleml!J. SWeyman lstanbula geldik.. 
ten sonra Komllof Ue tanı§tık. Nazarı 
dlkkaU celbetmemek lçln p:ı.rklıırda 

Te saz yerlcrlnd;;ı konu~yorduk. Şim
di arkada§ım ömerln komUnlsUer ta.. 
rafından öldllrWmesinc .sebcb olun _ 
mumdan sonm komUniııtıığe karşı 

büytlk bir nefret duyuyorum. 

9 mermi atan tabanca 
ve boş el bombası 

Abd~ı:ı.n sözlerine §Öyle 
tievnm cUi: 

- Korni1oftn.n yn.lnrz bir dcfu 
para aldım. Ba.,Jca o.lmadmı. Pav
lofla görU~eik üzere aynldtk. Pav
lof ar1cadnş~n hüviyetini iste
di. Kt>ndb.ine hüviyetleri verdim. 
Pavlıofia. 2.<i defn görllştUğüm vakit 
kendisile mtlnasebette bulunduğum 
bir kzza kürtaj ynptmıc:ıi:'lmda.n 
bahsettim. 1..azrm obn bütün p~ 
myı vereceğini :',Ö'iledi 12tepanla 
UiO I:ırn. gönderdi. Kürtaj tclıflte
ii idi. 150 lirayı geri gönderdim. 
İl\tepanln r:-örliınncler!miz devam e
d!iyordu. Terclimei h.Q Heri verdik
ten sonra !stepan deıiıa.l Ömeri 
g&mek istedi. Kanunuevvel ~ 
mıa doğru Omerlc Sultana1'nıette 
:randevu .ınahalrne gittllc. !stepan 
:Rııwlofun o.nl:ıtt:ı:klarm:r tekrarla.dr. 
Ömer, mlica.dcle ha.'kkm.daki fikir
lerini ateşli ibir lisanla tekrar adı: 
Bir rnttddet eoom Omer e gizil 
~ek istedikl_<>rini lbaldirdi ve 
ömenlen mndevuhr nbrok görlli}
aııeılıerine devmn <"ttikleıini, bir gUn 
liııipanuı erken bir saatte Omerle 

t m 
gelerek yurtta kendisini yataktan 
k-ıldrrdiklarmı Omenn evıne gide
rek I tcranın bir tabanca ~ knrdı
b:mı anataMk dedi ki: 

- To..banca 11\r kutu içindcydı 
ve bir bezle sanlı Vnlt.er mıırkalt, 
P mermi atan, alt tPtiği kırmızı 
ıı;-ırct 'i id:. Bize hedefin daima 
koib olacat!ınt anlattı. Biz de he
cJeı-in kim ola~!':mı ve zamanı oor
ıluk. 

- Pav~oftan cüre.'lttli almca söy 
icıim, dedi. 

İkinci dcfn lstepnn Ömerin e
vine boş bir cl bomb:ıst getirmişti. 
Bunun hakkrndn da lz:ıh:ıt verdi. 
El bomlxısınm bir panik yaratmak 
i.C'in kul1an·lne2ğmt sövledi. 
0"rnm·~ 1TJl\IAT DAHA l"A:ZLA 

Bir ~ gün Önıerin evine gcl
dıler ve belli uzaoklaştırnrok Ömer
lc gizli konu,tuL-ır. Ömer kon~
tuklnn hn.kkmdcı. bana izahat ver
di. Mtlcadeleyo bnzır olup o'.ma
dıh"Ill:, istendiği zaman işinı tcr
kcdip edemlyeccğW, n.krnbala.rmın 
kim olduğunu ve komUnimı halt -
bıdnki fikirlerini sormuala.r. Ö
mer, mücadeleye luı.ro.rctlc ynrdnn 
edeceğini aöyleıniıı, bundan oonra 
Ömerc yn.rdmı etmek rnaksadile 
lS 16) remzi ile 85 lira pam ver
diler. Bir makbuz oldılıı.r. Ve bir 
gün kendi3!ne ani olarak bir yere 
gideceğini. sornrl:ı.rsa. 1zrnire gi
dceeğinl söylamemni bann da böy
le söylemesini tenbih etmleler. 

Ömer Anka.raya gitmeden Pav
l.of ve Kornilofb gBrüşerek Be
bekte yemek yediler. ömere i~in 
çC'tin ve n.~r olciuğunu, işini lfıyı
kiyle yaptıktan ronm i<rtersc Mos
kovadıı., isterse demokrat bir mem 
!~kette tn!ısiline devam edebilece
~ini eöylemişler. Ömer Tilrkiyedcn 
başka bir yenle yaşryannyacağmr 
söylem~. 

BiR KADIN SF..St VJ<J PAROLA 
Ben bu s:ra.larda mUnnseba.tnn.ı 

devam ettiriyordum ve bir .kn.dm 
Ees.i ile telefonda parola He görü
şUyo.rdtmı. Mesela: 

- Nasdsm Sadık, iyi misin? de
dikleri zaman randevuya gidiyor
dum.: 

- Uzun zamn.nclır görtiıımedik .. 
de&Jtlc.ri :z:amnn rn.ndevuya gitmi
yordum. 

Bu sıralarda ömcr Ankaraya 
gitmişti. Bum.da berl>er Sü!eyııuı
nın yanmd:ı. kaldı. 14 gil.n orada 
kaldı. Geldiği va.kit bana. hepsim 
a.nl.ıı.ttr. Fakat Ankarndn ne §.5 )"8.p

trğmr s8ylemedi. Siileymann dn bir 
!it.Yden OOlıseıtmemeslni tenbih 
ettiklerim, kendisini bu şahısların 
~lhnssa sefaretler civarında gez. 
dirdiklcrini söyledi. 

!stımbula t';'eJi,ken Komi'!of Es
ltlşehlrdc trenrlen inerek tekrar 
miraya gelmesini söylems. Silley
m:ın seni lstanbula gitti sruısm de
miş. Fakat Ömer benl göımc-k his
sini yenemiyerek 1stanbula gelmiş 
ve benimle iki Uç saat görU,tUkten 
ronra döndü. 

ŞUPHEI.t ntn A YRlUŞ 
Benimle fazla samimi ayrılışın

dan şüphe ettim ve: 
- Neden böylesin?.. ded·m. 

Hatmmda kalmadı ama, galiba 
Fon Pa.pc?tC bir suilmst yapııcağun 
dedi. Belki de o eöylemcdi de ben 
sezdim. Kendisi Alman aleyhtal'I 
idi. 

Milddeiumı.mt. hn:ı:trlık tahkikıı
tmt'la suikastın Fon Papenc mUte

da., babası kahvede, "oğlum mUte veccih olduğunu tnsrih ettiğini 
madlyeiJ çalııııyor" diye övüntır de.: söyledi. Abdırr:rah.man: 
her ana ve baba evl~Unnnm yl\lnız _Unutmuş olabilirm.i .. dedi. ve 
okamasmı isterler. ÇUnkU onlar b! ifadesine 6()ylc dC'VaDl etti: 
llrter ki; evııı.t okudukça bllglle.nlr. v; - Benim Pı:ı.vlofla görü§llletn 
)'ilkaellr. Okuduğu kitabı cocuğuna de'ıım e<U.'Yordu.. Beni tara.ssutt.-1. 
aormu bile... bultmdunıyorlardx. Bir gUn Hay-

Madem ki allevt vaziyeUmlz bu mer darpa.,:ıya gittik. Bana bir prova
laııır.de, öyleyse romanlara lSUkrunet dan bahsetti. 1stanyona gittik. 0-
~k vazl!esl Matbuatla uğraşnnla_ I radn. cebinden bir ı:ıcncEJ. c;ıkarmak 
r& dQştlyor. Birkaç kuru, kazanayım cruretıle ~östcreceği lbir f'.ill!'la ve 
diye birı:o!t kafayı zehirlemek neye ecdef<' ta.a.nı.ız etmemi söyledi.Son 
yarar. j ı-a kilprüyc döndilk. Otomobillerin 
Eğer biz olgun gençliğe ::ahlp ol. btıltt'ldu(iu ycrd" ('V\'elce gfü;ter -

mak isUyorsak, cd bt cvı~rm zı ylık 1 r.r:5 oliuihı ~h!iı otomobile r;-lrer
seıt.mek ve bu u~rda hlçblr !cdakAr_ kcn k<'ndi.'J.inc t:aa.rruz etmemi söv
lıkta.n çcklnmemelc lturndrr. Muhar_ , ledi. R<>hm v~ z:unan ha.kkmd:ı. b"r 
rlrler yazmış oldukları eserlerin sa_ ' ... ey sövlc>nıedi. Fo.knt bu nisannı 
yısı llc değil, kıymeti ilt' ö~Jnmrlldl,. onun:h oloıı~n ~örr- o srrılarda 
Mahdut ..,.e kıs:ı. çevçlvell a.gk mnsaı_ Fon ~ihb .. ntrop B'.1 "kan sevahntiııe 
lan, serserilikten b:ışkn h ç:b•r ~ y '. t:km•«tı. Bıımya da :relmef'i ihU
apla.nuyan macera. romanları, ı;ençli. : mal dııM!indr bulunduğundan . bıı 
ğt tenvir etmez. An-:alt şahısları b.r 1 ,. hqm Ribbc-ntrop obcnğmr eöy -
biriyle konuşturan tskel t ı;ıbl roman_ l le<li. 
lar, lstllcbııll' emin ndımıarla yürUycn ı GİZJ,f YF.Rl y-r.ın: BUl.UŞ-
gcnçlikten uz-ıkln:ıtmlıraa kcndimlzr l\I \ L!\R 

gitveneblllr17- O gUnlcrdc n.kşnm üzerlerl Be-
Asırlardanlx'rl Tllrk c!\mla nila VI\ yazıtta tiıtlincUIUk vnpnınktn olan 

ZI1an öyle eserler mrdır ki b-J c r. tir nem"lcri~ o'an Yusufun dük -
ler dururken TUrl~ kWt ır l'\P aykırı, kanında Pavlof'u bckliyccektim. 
yabancı c .. "rlcrl seçmek nc1 n.. İl]te o giinı'erden birinden 
Avnıpa ed b.yatının özUr: l ı his bir nkşıım UltUncU Yusufun dillc

eden kWllyntıar dururken, fazla rağ. knnma gelerek kendr.Jni gösterdi. 
b&t. g6rdll diye §U v bu r~ '"I tercll_ Ve bir cnaHi. sigar.ısı n.!drktan son
me etmek TUrk vatıınp rvcrllğinc ya. m yürüdU. Ben de onu takip et
-- MI' laare t mld"rT. l .mek ü:ı:C'rc dısnrı <'·klım. Auk sl-

.Altıllr 1-nltmın~ .mm bir yol nemasının üstündeki sokakta ken
"V'el"lp ontan ıstcklerimlzl tatmine dis."ri hul<luM. Ynnmdn ilk defr.ı. 
kadir, ve tatlı bir o.hftnk vercr~k yaz_ <:";;rrJll"ffim hir kadnı vardı. l{Jsar:ı 

malıyız. ı boylu, şi.'.}IDanea, güze Lği, orta de-
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z n muhakemesi 

Komllof \'O Görgl l'U'lrlof Dl3hkcmo huzurunda 

recede tnrkçe bilen bir kadındı. 
Hii.dise gilnU :ı.kş:ımı I'avlof ü

ııiversi te mcydnn:ndnki havuz ya
mnda saat 18,30 da beni bcldi.
yordu. Kcncllslni t:1klp '1ttiın. Diş
çi mektebi clvarmda bularak ko
nuştum. Ban~ Sill~yrr.:ınt herhan
gi bir mevzu bul:ırnk tstnnbula ~
ğrrmnmı söyledi. Maksat, iz gfa'e
mektl. Ura onlar Ömcıin hiç bir 
iz brra!roııyncağnu n~ıyorlnrdr. 

ntzt DE YOK ı~nı~Cl<'KT.1~~. 
HAVAYA UÇUltACAliLAltDl 

Had.ise günii :ık~amı. daha M-
c1iseyi halx'r nlmnd:ı.n Sillı>ymanı 
hemen !stnnbul.:ı. çıı~rmnk i:ıted:
füni tınlnclnn. Belli idi ld; vt:kadan 
sonr:ı yani Ömer öliip hiç bir :.Z 
bıralanncltktnn c.:ıonra Sülcymanla 
ikimizin bıı hildisC)i bildlğimfz ve 
bu suretle bilecef,imiz i.ç:in, bizi de 
temizlemek ve 1ıavayn uçurmak is
tıyccek l erdi. SüJevmn.na bir mc-k
tup yazmı.ğt dii~ündUm. O o.kşam 
bunun gitmlyccini anlıyarak yur
da gittim. B'i.mz sonra r,e>len :ı.rlro
<laşbrnn Anka.nıda.ki hadiseden 
hah"ettilcr. 
Beynimd~n vunı'mtı":l döndUm. 

Arknda•mnm ba"mtı. gc-leni nnla
drktan sonra mUthic:ı bir ıztrrap 
it::ind<' knldmı. A~'lli ?.nJT1anda slip
he ve tn.rif edcmiyceemm h"r hale
ti nıhiyc i~inde mc-lttubıı biti.rilim. 

F:rtPsi güııü o-ıb-ıhı bir T!'r>khın 
cfohn yazarak Siil~ynuınn r;önder -
dim. 

HcınRerilA'!'fn a.c;ke'l"' rntmr0 t do
laVl""1e kPn"i.V ;.,<' Istt>n~u'dn iş bu
lunac'l!';lru yazclnn. HiıALcıc g\inU 
nl~şamı Pavlof '00.na me ·tup iı'ln 

zırf vm"ken, nynl 7:unand-ı. erte
::.i günfi saat J3 de askeri tıbhh'<' 
oku1u karmsmdn trnmvav durnk 
yerinde ~ı:ı dakika içtn durmamı 
sövlemi~ti. 

Ö~WR 0LDİ°1{T1';N SOVRA 
HEYECANLI ANI.Alt 

Ycmekton sonra ş"rkamı alnrak 
heyecan içinde durak yerincle du
':'tırken Pavlof elinde b!r kese:ltuğıt 
•.ilduğu halele SU'eymaniye sokn -
ğmdan gelerok Edirnc!J.-.apıyn doğ
ru ylirüdü. Arkasından ~j,tt.'m. 
H!ldl.sc hakkında im.hat istedim. 
Bir ~Y söyliyeıniye<:eğln1 endi5e 
etmememi s5yledi. Bunun dö Gol
cU'er tarofrnd.nn yn.pıldığmın flıti
m:ı.l dahilinde bulunduğunu anlat
tı. Bana ek8am üzeri tramvay d:.ı
rak yeriude sa.at 18,30 da randevu 
verdi. Ak<;am liz"ri Harbiyede gö
rü~!'<.'eğimizi ve llxı.na Ankarndan 
alac'.ıfı malfımattan sonra izahat 
vere"Nlcccğini söyledi. 

Harbiyedr bulu<:::ırnk M ... çknya 
knd"r yürü1ük. Bana Mdisn lınk
km<la hit; bfr şey ooylemiyordt.. 
z:ra k<'ndisi de haber ııl"'TlımntJ. 
Hep dö Golclilcr i.izcrinde duru _ 
yor, mün:ı.<ıebettP. bulunduğum k·
znı evine gitmemi vo 3--4 glin için 
hic; bir tarafta. f'Örlinmcmcmi söv
lecli. Fırtesi günii mat 10 srnılann
d~ Reyazıtta görtismcık tlzerc ay
rddık. 

O ~in Bevazrta otomobille ~cl
mişti. Tehl"ike olnuıilrlıım bıret et
tikten sonra avni güniln 11..k nnıt 
sa:ıt 1~.30 d'l 1hı;l-av•ı g5rUnnt-l: 
f1 :r:cır{'I ı;ittik. Kontı.~nlar o gün dr 
<levrun etti Ya'n.·z h't sefer oona 
<hncrin. hıı':ı-ı:rn:ı. 1?.?ntrc'lrn dört 
,..,.. .. meltttıTJ gcldffindc-n b:\.h!!edi
yon:ltı. 

- <>m•!'c yarıyım dedim. 
- Ka•iycn, katiyen, ihtlvntlt ol 

~ık111 k'm"'-eyc bir 13evden bnhset
mP dedi 

SUU\ S'IT N "1.\KS~T NJ:YDl? 

ReiR oordu: 
- ~ize" ınıık .. :ıt nc\·di? 
- Malt'i'll Al:rrı.,:nva ile Tilrkivc-

nin Rr:l'llnt arm. bu sı.ırf'tle P.~hr 
l1>h:ne Tür'n~ E'ni., i':ırbo ~lrm" ·ııj 
temindnn b:ı.~ka b r ~"Y d<'fü.!di ! 

- Hüv"ye~rl!ti ve .. diğin arlrn
rl~~·arrn Jdm'eröi? 

- Va.lıit, Rilcınü Raki, <'<>lnl 0-
tıf'n, Mua.ml'l"<'r Tnn. veı'"i Clron.,.
dr. Fııl'11 t bun lıır jrtr>ıJli'ri'lliZ g-1.h" 
fa!lllwt,. "'c<;ecek nrlmda.~lar dc
ğ"illcrrli. 

- Süleym:ın lt0münist midir? 

- Bu hususta knti bir şey söy
liyemem. F'a.lmt Yugoslavyaclay -
ken işçi partisine mensup 01duğu
I!.U send:i.kalara girdiğini söyle
m.işti, 

Ben, Mdisodcn sonra filcrimi de. 
ğiştirlp kendi kendimle miicadele
de bulundum. Bir giin bir gece 
sonra, kati ka:-anm1 verdim. Ko
mUnistliğe knrşı mcyl~m zai loldu. 
Şiddetle nefrete oo.ı{-ı.dmı. 

- lstanhul zabrta'3Illa vcrdiğiu 
ı'fnde de bu yolda mıdır? Omerin 
öiümünden sonrn bir suikast vazi
çcsi yapanın demişsin? 

- Evet ıuna, ben bunu kotıkak 
ve k<ırn.kt ,,.-iz bir sahsiyet tanma.
cağnndan ve mccbur.i.yetimden 
sijylcclim. 

Bu gibi mese-lelcrde herhangi 
bir ~:ıhsrn yapmağı tasarkldığı jş. 
ten sırası geldiği vn.kit fera
gat etmesi de mümkUndür, 

- Va.k:ı~lan sonra, Pa.vlofla. gö
'rüşUyor muydun? 

- Ben. kati olarak Ömfilin öl. 
diiğünü bilmiyordum! 

TABA.J.~CA,AYNlTABANCA 

Milddeiımıumi Omcrin pnrçalan
<l rğt zaman üzerinde, kırtltları lbu
ltınan tabancayı kendisine göster
melerini istedi. 

Paket açı'dr, parçalar Abdur
rahmana gösterildi. 

Abdurrahman: 
- İstepanm bize göstcl"diğl ta

ooncadaki nıınuı.ra s'.likti, BulVlm 
cb numarası sillkö. Bu fa.banca 
o tabancad.rr. Vayser marknlrdrr. 

Mildcleiumumi Cemil Atlay: 
- 'l'a.b:ı..nca nlimnrasmr fen ehli 

okudu. Fa."!:lrika.<:ma yazdık. Cevnp 
veldii!inde mczkfir ta.bancanm han
gi m.il'cte ve nereye satıldığı mey
dana ı;tkacaktır. dedi, 

PAVLOF JNKAR Jı::'I:Tl 

Celseye 10 da!tikn :ı.m verildik
ten sonra, tercüman Alxhır·mhmn
nm ifadesh" Pavlofn, I<omllofn 
hııllsata.n tekrarladı. 

Pavlof: 
- Ben bu şnhısla!1 t:ır.ımam. 

SUI~ymıı.m vali istintak yaptığı za
man gördüm. 

nERBER st'f,F,Yl\IA'XIN 
İF\DESI 

Sü'eymanm üadesine geçildi. 
Süleyman dNfı. ki: 

- Tnhsfim yoktur. Hiç bir ko
münist partisine dahıl de -ilim: 
Sempatim vardı. Orada i; çilerin 
!!lrmesi mecburi ohn · çi partisine 
g.ttlim. Hatta reis o ar:ık kongıre
ye iştirak etf....""Jn. Emt>lfm TUrkiye
ye gelmekti Niha~ct lburayn. ı;el
dlın 1sta.nhulda. Yıldı?. oteline in
ıH.m. Türkiye tabiiyetine girmek 
üzere r11r.,ıyeırdum. Üskiipten Kc. 
nnn adındı. birine bazı hediyeler 
getirmiştim. Bunla!'l ona verdim. 
Onun vnsrtnsıle Abdurrahrnanla 
tan stnn. Arkad!u} oldum. Beyoğ
lun<l:ı Ma.rscl berber salonuna gir
dim. Dört ay ~onm dükkl\nn. biri
ıtj gelerek beni arndr. Bir mektup 
ve:rtlL İsml'l.İn NiynzJ o1 duğunu 
söyledi. VCTCl:ği mektup cslıi nr
kad"<ıımdandr. Kendi'3i türltçc öğ
retmemi :istiyordu. Bnna. Rus se
fcrethancsi:ıin neırcde olduğunu 
f<trdtt. Koo'30lochancy~ ı;it..'llesinl 
0 öylcdim. Ertcı;i ~nü gitti. Viz·:: 
"lmak lizere vait niclığını söylc<li. 

Bu sıra.da. PristinC'dcn bir mek
tup alınıştım. İçinde Niyaziye de 
bir mcktun vardı. Kendis.'ne vcr
<llin. !{ardeqi J•~ıhr:tlen geldiğini 

cıdyledi. Pa.ra be-klediğini gelir gel
mez. muamelesinin hszrr olacağını, 
MO'!kova.vn r,-!deceğ~ni eö~ ledl. 

İki f;iin sonra kcndie~"lden bir 
mC'ktuo al':lnn. &na Allnharsnar
ladık diycmNli ~d'!n özür dilC'
:ror. Geı<'cek 'mek1un'nn rmklamn
mı, t.ön-i-~~cth ndrecıe yollamamı 
<X>yltiyordu. 

H'lJAT:CRf~J .. ER \'l~ J\DAl"AZA
nINA GEU~C'F.R l\lEÇlfUL 

l\ADL'I\! 

J{rndisin" 5--6 melctup ı;önder
<Hrn. Ru mradr:ı. Yugoslıtvyafüın b'r 
mu t. vi gelt'l"ek ban:ı 27 lira ge
tırdi.. Yugosle.vyadan Fahrinin 

mektubu da "8.?'dı. Bir laı.dmm bir 
bir bavulla Adapazarma geleceği
ci ve benim lbu 27 lira il<! Adapa
üa'l"IINI. giderek bavulu almamı söy-
lüyortlu. . 

Adapa.zarma gtltim. Kadmı gör -
dll.ın. Bana bo!1 bir bavul verdi. BO§ 
bavul için bu kadar niçin yorulduğu
mu anlamadmı.. Buraya geldim. Bavul 
vannnda kaldı. 

o arada Abdurrahman Usktlbe gL 
diyordu. Bavul meselealni Fahriye sor 
mumı aöyledim. Dönllfte Abdurrab -
mım da bir bavul geUrdL lkls1nl de 
Moskovaya gOndermemi söyledi. 

Aynca Fahrinin, Niyazlnln blrer 
Yugoelav ve Fahrtnııı:ı Troçkiat oldu • 
tunu 116yledl. 

ESRARENGiZ BA \'ULLAR 

Ankaraya. gittim. Bu aırada. Fahri
den btr mektup aldım. Niyazlden talL 
mat alarak bıwulları Sovyet ıe!aret· 
hanesine göturmemı yazıyordu. 

Do8ntd3n dog-ruya Sovyet ııetaret.. 
hııneslne gidemezdim. Bir tanıdık me 
mur aramaya b3şla.dnn. ~olonyalı bir 
mUhendis dUkl•Mda traş oluyordu, 
Polonya Rusyanm miltte!lki idi. Ka.. 
linine bir eulkasd yapıldığını sefaret
haneye söylemek istediğimi söyledim. 
Bir kaç g(ln sonra Polonyalı dUkkAna 
gelerek sefarethaneye gitmemi ve ııe
!arethanede karşıma. çıkacak olanlara 
Noniko!u eormamr söylememi tenbib 

elti. 

SEFARETH.A!'E İLE TEMAS 

Sefarethaneye gittim. Sefarethane. 
de kar;inn& çıkan Leonida, Nonlkotun 
Türkçe bilmt.'dlğlnl eöyledi. Abdurrah. 
man geldi. Vesikaları alarak iyice tet 
kik için Moskovaya göndereceklerini 
söyledi. lkl gQıı sonra Leonida dUk
ktına tra§ olmak lçln geldi. 

TUrkçe bilmediğini e6ylemiot1. Fa -
kat birden bire TUrkçe komı§mata 

ba§ladı. Beni aefarethııneye çağırdı. 

Başka vesikalar var mı diye ıordu. 

Adresi verdim. Bulamamıolar, Leonlda 
benim gitmemi s6y1Uyordu. 80 lira yol 
paraın verdi. lııtanbuıa gitmemi Tak_ 
sim belediye gazlnorunun önUnde bi
rinin durarak beni bekUyeceğinl eöy
ledl. Giderken Abdurrahmanm getir -
dlğl bavula e~yalarımı koyarak dUk_ 
kAna bıraktım. Abdurrahm~ı aldım. 
Ömer de beraber geldi. 

TUtUncU dttkk!!..nmda bavulu mua· 
yene ettf. Astarı ytrttı, içinden blr~ey 
çıkardı. Setarethanedekllerln bunlan 
görmediği anlaşılıyordu, 

KOMO:StS'ILERIN SOT \"E 
RAPORLARI 

Bunlar Betoviçe komUnl.st partili
nin noUarr, ve parti mUzakerelerl _ 
no alt zabıtıardı. Tnkıılmdekl beni bek 
llyen adam Leonid'dL 

Abdurrahmanla konuotu ve bana 
tt'kı-ar ısrarla 30 lira verdi. Ankaraya 
dönemlyeceğlmi ve iyi bir I§ bulur -
sam 1ıtnnbulda kalacağ'ımı eöyledim. 
Anknraya döndUm. 

Birden Ömer! bir ba\'ulla karşımda 
Ankara.da gördüm. Bana gUlerek ht\· 
kıyordu. Yine geldik dedim. Mı\nalı, 

nıa.naıı gil1Uyordu, blr,cy ıöylcmlyor. 
du. Nihayet kızdığmıı görünce Parti 
yurduna girmek lstcdi~lnl, partiyce 
yapmak kabil olup olmnyncağtnı söy_ 
!cdi. 

Faknt işini yapamadı. tstanb~la 14 
giln sonra dönmeğe karar \'erdi. İs· 

t.ısyonda kendisini geçlrmeğe gidiyor. 
duk a~lamaya ba~ladı: 

ÖMEJt, "FON PAl'J~N't Öf,D fll\IEK 
TALlllATL."'11 Al,.l\IIŞTI 

- Harbin bir yıl !tinde bitmesini 
mi, daha yıllarca devam ederek bin _ 
!erce insan kanının döktilmesini mi iı 
tersin? dedi. Kendiırtnln F"on Pepen'l 
öldürmek üzere talimatla gönderildi. 
ğlnl söyledi. Bir daha görU§medlk. in· 
fılAktan aonra Ömerin sözıerlnl hatır. 
!adım. Korktum. Bu korkulardan dl~. 
lerim ağırdı, Uç tanesini çektim. 
Hakkımda takıbe.t terasından korku -
yordum. Abdurı·&hmana mektup yaza 
caktım. O da !stanbula ı;-clmeml ıs _ 
tiyordu. İ&<lcn haberlnı yolt. Abdurrah 
manm da bU!p bilmediğini bılmlyo_ 
nım. 

Sonra Pavlo!la Kornııot'u göııtere
rek: 

- BUtlln işleri, bu ahlAksrzlar yap· 
tı, diye bağırdı. Bu rıırada Kornllofla 
Pavlo!: 

- Sefaret.haneye ne zaman g!Snde. 
rilm~Ur. Zamanı laytn et.sin, dediler. 

BİR l\ltlNAKAŞA 

SUleyman uzun uzun dU~ndll: 

- Bir EylUl akpmı, 17-J.S radde. 
!erinde dedi. 

Bunun üzeri.ne KomlloC: 

- Ben Ankaraya 16 Sonk4.nun 942 
do .geldim. Bunu paeaportumu gtııter
me'k ırureliyle lsbat ederim. TUrk ma 
kamları bunu tetkik edebilir. Bu a.. 
dam yalan söylUyor. 

MUddeiumumt, Kornilofa bunu poli. 
se haber verip vermediğini ııordu: 

- Haberdar ettim. Kona:ıloehane 
vuıtuiyle yapt.ırdun. SWeymaıu t.a.-

nımadı#'Jm için, ~yted!ği ~er ur 
durmadır. Benim için hiç bir ehemmi 
yeU yoktur. 

Pavıot da: 
- Bu polis romanlarma benztycn 

ifadeler tezaUarla doludur. Bu adıı.m
ıar komUnl.st masken altında tıırıu 

yalanlarla iftira ediyorlar. Siz al6ka. 
dar olduğunuz takdirde hakikat mey· 
d&na çıkacaktır. Bu adamlar beni dev 
yapmak latiyorlar. Ben dev değU!m!. 

Tercüman vaıırtaııiyte muhakeme -
nln biltlin te!errUatmm gözden geçiri
leceği, bak ve adaletin yerini bulaca· 
tını ~ylf:dJ. 

Ce1ae 10 dakika laW edildi. 

BilAhrre Pavlot zabıUann Rusça 
bir hlllAaa.ıımı iste~ -

Mahkeme heyet! ~kereye çekil
di, Zabıtla.rm tercUman vıuııtasıvı~ 

okunup tercüme ettlrllmesl için ırullı 

hı\kimlerlnden HayrUnnlsanın ll'.llb ta 
ylnlne ve gelecek ceıııeOO Ankarada 
bulunan oah!Uerin dinlenmesini ve 
Pavlona Kornllo!'un aorgulannın dln
lemneel ıçın mUhakemenln SN!ssn çar 
ıamba gUnU saat 9,80 a bırakılması. 

na. ve suclularm tevki!lnln devam ;;ı· 

tmeslne karar verildi. 

• ... * 
CEZA KAı.~UNUNUN 

MADDELERİ 

62 nci madde: Bir kimse iılc
ıneye kastettiği ciirmün icras•nn 
'iaallük eden bütün fiilleri Mir. 
miş, fa.kat ihtiyarında. olınıyan bir 
sebeplen dolayı o cUrüm meydana 
gelmJşse kanunda yazılı olrnıyan 
yerlerde fül ölüm cezasmr mUstcl· 
zim oldu{;'U takdirde müteşebbis 
hakkında 20 seneden aşağı olma
mak üzere muvakkat ağır hapis 
ve mllebbet ağır hapis cezasını 
müstelzim olduğu takdirde 15 se. 
neden 20 seneye kadar ağır hapis 
ceza.sına hUkmolunur. Sair haller· 
de o cUrilm iı;in kanunen muayyen 
ola.ıı ceza. altıda birinden üçte bi· 
rinc kadar indirilir. 

&1 üncü madde: Birkaç kişi bir 
cilrüm veya kabahatin icrasına iş
t.ira.k ettikelri takdirde fiili irtikap 
edenlerden veya doğrudan doğru
_ya bir cürüm işlemiş olanlar da 
herbiri o fille mahsus ceza. ile ca. 
zalandınlrr. Baş.Qtarmı cUrüm ve 
itaba.hat işlemeye arzettirenlere 
dahi ayni ceza hükmolunur, AnC3k 
fiili icra edenin onu işlemekte ş:ıh 
ı:i bir menfaati olduğu sabit olur
~ azmettiren şahsın cezası ölüm 
yerine 24 sene ve müebbet ağ•r 
hapis yerine 20 &e'lle ağır hapis -
tir. 

4M/4: Ceza Kammunun 450 n· 
ci madde~ dördüncü bcnd ne 
göre suç t:ı:am:nüden işlenirse CC'· 

1.a.•ı iclamdrr. 

Mttsaıt bavaıartta 
Alman denizaltıları Amerika 

ıahillerine daha çok 
yaklaşacaklar 

Stol<holın, 1 (A.A.) - D.N.B. 
lllr Vaglr:;ton telgra!ma goro Bir

leşik Ameı~ka dcnlz teknizyenlerl şoy. 
le doml§lerdır, 

MUsaıt ha,·aıarda Amerika suııırııı_ 
-dnkl Almıın dentza.tılnrımn harrket
lerl da.ha kolayla§acaktır. Bu tubnr!a 
yakın bir ntide daha b\lyUk miktarda 
Alman dent:::ııltılarının AmC'rlk.ı ı.arn 
sularında hııre:CG.ta geçmeleri bekle _ 
nobllir. 

fraasada hava 
lıaitası 

\'işi, 1 (A.A,) - D.N.n. 
Hava ha.!tası 4 nisandan 11 r.lsıtrıa 

kadar devam edecektir. Bu mUnn ~"t 

le bazı gösteriler ynpııaeaktır. ı·uru -
ıacak sel"G'fdc ordu ve shi (1 ha var lıf'l 
mahsus uıyyarclcr teşhir edllcr k ve 
ee~ mare~al Petcn uıratın:tın nc;ı. 

ıacaklır. 

Maltada 6 defa telılikc 
i§arcti verildi 

Malta, 1 (.\. A.) - Sa 'ı akc;a
n:ı neşredilrn tl'bliğ: 

Diin gec:: Malt.ada altı defn 1 n
va tehlike işareti verilmiştir. A
k:nlann ekı:>eri5i baraj ateşlnclen 
ve İngiliz av tayyn.rdcrinden kn • 
ır..ak için bulutlar arasına gizle . 
nen müteaddid dilşm:uı tayyare -
lcrinin gelişi güzel attıklan bor:ı_ 
balarla yaprlmı«trr. Düşman·n l U· 
hin bu hamleleri yalnız hususi 
mesken lPrde hasar lknı'1.<ı sebt-rı 
clmuştur. Birkaç kişi ölmüş ve ~ a
ralanmıştır. Hnvn karın koyma ba
tArynbırı dovamlı surette faaliyet 
r.östemıiş v~ !nı(Uz av tayyarelc .. 
ri bi~ok defalnr havalanmışlar -
dır. Buna rağmen Hurrican Te 
MeB!lerschmid tn~leri aramı • 
ds bulııtJn .. i~i.ııde ~tfoeelz ola • 
ııık yalnız bir tek hava ~ 
lll yaprlm11tır. 

I 
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Şark cephesinde 
--.. 2 - 4. - 19'2 

,:!!rcuı gelince: 
5 

Almanlar 
Yeni bir geçim 

usulu 
(8af ıarofı ı inci 80yfadaJ Karadenizden Batuma H.A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~] 

.. t~ mükerrer ıaar.. geçebilirler mi? 

Dev rakkamlar Boğazda oturup 
balıkla :Y&f&Dlak 

ao-

nmJnn pG*Qırtüımtrt.ür. Londra, l (.A.A.) - Royter: 
Cephenmcrta ve fİlllal kesimle. 1Uma.nlann V:u na ve Köatencıe 

rmde dil.~man taarnızlan ıiddetli limanlannda vapurlar ve levazım 
mWıU'ebel~ Deticeılind epü9ktlr • toplad*Jannda 'pdc az şilphe, fa. 
tü l~r. kat bu vapurlarr Karadenızden d·· gazda oturan bir dostın!l, 

un, bana dedi ki: 
ın...--:_YUl saa.tinden en fazla ben 
·-.&Ulun oldum. 

-Neden? 
k' - Neden olacak? Dairedt?n es
~ ~saa.tc göre biru erken çıka. 
aJ1111· oh, bizim boğaz_ Şöyle bir 

B;r Alm::ı.n motörfü. piyade tü- geçirmiyc muvaffak olacakları:ı
:'Deni Ort;lin §Ünal bat.ısmda.n ta- da pek az şans vardır, Salıllıi
arruza geçerek dU~anı mevzile - yetli Londra mahfillerinae bil\li. 
rinden çAar:p ntn\16 yüzlerce eslr, rildiğine göre, Rusya Sıvastupoiu 
7 top, 65 bomba ınaklnesi ve mit- elinde tuttukça ve Karadenizdekı 
:ıtlyöz almqtn" Hua filosu mevcut bulunduk~a. 
Doğu cepheflinin cenup kes.imin- deniz yolu ile nalded.Hecek Alrr.nn 

de İtalyan nv t.:ıyyarelerj kuvvet· kuvvetlerinin Karadenizin doğ;ı. 
~t' daha lliıtlln bir diıştruı.n av te§- sunda veyahut do~ cenubunda 
kiline taarru& ederek Mç bir kay- karaya ~ıkarmak teşebb08leriııin 
ba uğramalc:tızm 12 Sovyet tayya- muvaffak olması pek az muhtc. 
resi düşürmil!il c.rchr. meldir. Muhakkak ki Almanya 

k a·rşısı nda yı z ... 
Amerika tayyare fabrikalarının inşa edeceği 160 bin 
tayyare ne gibi bir rol oynar ? .. Ve Mihver inşaatının alandrktan a>ııra '!>alık avı; 

tıe ı.n olur değil mi? 

hasllalarindaki avantajlar nelerdir ? . Doetumun eh nuilt tar:ıfı, bu 
:~Fydu, Kendisiyle bu bahiste 
ğij~~ce konuşmak i§ten bile de-

f. - Demek, dedim. Ziraat sc. 
berberliğinden sonra balık .se.f er-
erhği ha?. 
Gtiierek tu cevabı verdi: 

- Fakat balık seferberliğinde 
asıı F.eferber bizim kqık diışnıa. 
~ı ~ oturan her aile rei
~,' "-lUu sistemimi tatbik ede~e 
"3.§a.dık 

97 inci ve 257 inci Alman hafü Batuma ve Kafka.syaya vannak 
piyailc tümenleri haftalarca sUren istiyor. Fakat deniz yolu, Kara
pek siddeli muharebe'tr netice - deniz Rus filosunun kontrolü ru
sinde düfinuırun bir çok tankları - undadır ve deııiz..'llt.ılan Balkan 
nm yardcm~yl ve i'stiln kuvvetler- limanlarr ile ()dcsa. arasmdaki 
~e yaptığ: taarrıızltır'.! ~~yoUere sahil yollan Ü.i..erinde ço~ tesirli 
mıwıca ve mnlzem~~e .?ılyük ka • surette faaliyette bulunmaktııdır, 
~~lar verdircrcık puskurt.n-.U§ler • ı ı<:aradcniz Rus filosu, Rus son 
cur. zaferine büyük yardımlar yap .. 
• Alm&n hava ku~crı Ma.nna - maktadır. Bu filo, Sovyctlerlıı 
ııka ve Mısır ~Uıı•.de ~YY'lıtt cenuptaki ka~ı taarruzu esnasın. 
meyd&Al&mıa muva.ffa.ldyet!i ta- da devamlı surette kontrolünü i. 
arruslarda bulunmU11tur. Çöl de - dame etmiş ve bu filonun hnre
mlryolu da muvaffa.ldyeUe bc.mba- katı Sıvastopoldak.i vaziyeti çok 

Hava muharebeleırt başlangıç- zt ~t etmenin ~ --ı· 
ta binlerle reJramJan ile başarı- 1 t' ~ j nı ltavramştır. 
iir.ken, giln geç::ınedcn bu raJtam. ! 11~ . 

1 
ı Aydan aya artacaik _. fu. 

lar on binlere dayandr. Son h!di ~ S f. ? ~ L ı!rğilesene sonunda 'Ybaıtmllldn 
ııeler ve 942 yılı tayyare mevcut . \yy·areye malllt olacapt .e,te-
larnu kabartt:, dUşUnceleri tanı • rı Amerikalılar, bu Ntvn• dev 

~ı.:u~ ı>ır haviı lıfı.ltim.iyeti li. luıu... betini •-L-'-'"-•,_ 6.!--.IJ mana.sile kamçr1ıa.dı ve rakamlar .ıey ........wLILUIL et~ımıılı 
\'ey& -.dece havacıllk faa,iyeıu · !n bUyUk 11.1.1,1& ..a&-. 

160 b!n gı·bl., bir yılın ..,_,...evesı'ne ıç m._~ta ••- eır-""'"" göstemıdc mecburiyetini hmet- _,_ ,,._ h'--,_1 ,..._ 
zor sr~drnlacak bir mahiyet aldı. mCIB. zonm~~ anla', ..,..... 

nııil bulunuyor.. kü: blltçeye ndlya.rhım eld-. 

- N~ir bu slı;tem? 
Amerikan hava. sanayii milyon

larca anı~. ytlsleri a.~ tay
yue, mot.ör, otomobil ve hattA si-

Son gamanJara kad&l' en-

k - Efendim, diln evden cıkar
en k5roğhma: (bana bak, dedim 
~ önüme ıki liğen dolusu 
a ık retinnemen para yok!) 
- Bu hesapça sen d •§arıda ge. 

~c1ebin, hanım da yıılıda b:llrk 
"lYacak, öyle mi? 

1'lnmrştrr. hafifletmiştir 
Malta a.d&smda L:ı.valeUadald ___ ·-o----

rai aletler yapan fabrikalanna da
ğıtarak, bugilnltil loaplam uygun 
yU% alt.rruş ibin tayyareyi bir yri. 

clüstıisln.in programlandmlmae 
rr.eıgul olan ve ead~ İngilUıre 
imparatorluğuna aylık lıamlatmın 
yilzxle ellishııi verecek Us taralile 
kara ve deııi7.deki. hava ord.uaunu 
takviyeye çalışan Amerikan mıa
ksmları, arbk kendi topnlda.nnın 
müdafaa kaygosunu duym.Uf ve 
.h.a.ttA daha kuvvetli olıa.rak t.urru-

ai ve fabrika illeftniıı ...... .. 
mdemin elrn t.eri d&lae9l, tı1a'aeı 
miyecektir . .A.mrtiba llaft ..... 
tmde. yer ümt bul~ tük 'fe 
çe lilt lkoıınb.ine inşaatım ardı .... 
kesf!meden ~ mm l89d. 
deye şiddetle ihti)'a9 ........ llll
gUn ~ 'W Mm madcleleltll .... 
ribn topnık1annda 'aJkF 1,.. 
iddia etmek .............. 
merz .. Yalnız IU ver ki. bitin ftb
rikalena dev .,...... tad..._ 

dcnialtı Ua~ ve ı-en1i t ezgahla.- ••-'p••- to'• Jlfterl 
rr. ta}-y&t'e meydan ,.r.... cc, cc sfui· au-a 11&11 • 

ci:ı. yetl§tiTinek gayretindedir. ÇUn
kii: sadece pasifik harbini değil, 
demokrasilerin ve mlltteflkler!ııir. 
cephe ~ butmıd1*tan her böı. - Evet, ben kılıbık değilim. 

b - Esta.ğfilulla.h. Fakat refika, 
aıı1c avlıyacağma bu balıkları 
satnı alırsa olur biter. 

R - l7aWtıa yok, Hem bizim bo
\·az balıkçıları deh§etli tenpcr. 
eı· adamlar. Bak geçen gün 1'(.. 

~ldu; bir gece bizim yalının rıh
u''!1~a çıkayım dedim, denizin 
n ~ttnaC' lC'vTekler dolqıyor. Eli. 

1 ~zatsan ynkalıyacaksm. Zaten 
~gB.?..O.a balıklar böyledir. Uysal 
u~ al s•ı} un üstüne çıkı§ları veya 
~uru suyun dibinde yüzüşleri in-
.. na t irlu hayaller veriyor Hc
~~t'n C Vd rı ~pct mepet getirt. 
1ın amma nafile. Ertesi gilnü 

bakeıl deki rci c, dün ak§&m niçin 
lı~a ~ıkmndıklarını sordum. 

~e hilC''.'/ rn ben, haberim olmadı, 
e\ ~b:111 y('rmcsin :mi! Yahu, 

c.leuiın, bal 1' d:ıvul zurna çalarak 
srelın~ ya? Sizin bunu bilmeniz 
\'c bekl meniz la.mndır, Siz de 
Onlar ela bu heves. MJ\ama!ih, 
bana reisin söylediğine bakılırsa 
bu bir ıhti.sas işi ise ve levreiH 
Ya!ıuz Ada balıkçıları tutarnıı§. 
Olur şey değil .• 

Ro.hkahalarla gülmiye ba.şle. 
rrustı. Bunda p<>k o kadar rrü:U. 
h~ce-lc bir şey görc.miyorum. YU
z~ne ahr:ıak ahmak baktrğnnı gc 
tunce sinirlendi : 
,ı_ - Niye sornurtuvorsun bir:ı. 
~r? . 

<!ll- Balrk avcılan da, kara av. 
1 arı gibi "atıcı" mı oluyor. 
llr? 

- Niye! 
1 - Niye olacak? Madem k i ba · 
J!ılar yalının önünde uysnl uys:ı.1 
b' 8§Jyordu, kolunuzu sıvayıp 

ıı· ... r bırer tutsaydın a? 

\' lluna doğrudan doğruya er. 
'Yap verece,ğiııe şunları sıralanır. 
a başladı: 

dil% devamlı olıı!.ra' ıbornb:ılıırn.mll'J· 
hr. Abn.a.n avcıhn hnvn nl'ıhı:ı.re
be!erinde iki cl aşm:ın t ~yyn reeini 
düttürmllıde'.'\lır. 

Kmm \'e Doneçe }\lmaıı nskcrleri 
giriyor 

St<>khol~ 1 ( \.A.) - Buraya 
J4elcn ha.b~rlcre l&'e, Aln1~..nyada 
son za.nıanb.rda doğu c~nhe$ine 
doğru gc:ıff: ölçUde Juta 1\ '...-::ceıt i e
ıi olmu~tur. Zann.!»li~Pı • göre, 
bilh•891l cenup ceıph.e~n: ve bu 
cephenin ezcüın!c Kırmı ' c Doneç 
havzası kesnülerine a..--ker ~. 
Jeri ynprlmaktadır. 

Kmmda Sovyet bahriyelileri 
BökTet, 1 (A.A.) - Halik.of böl 

gesinde sava§kr, aty!li Jruıvwote de
v:un ~t.mekte ve likre değer bir 
utice vermemeetediır. Kırımda 
Sovyt bahriyesimn baz: faal'~yc~ • 
!er yaptığt 80n tfutle'rde doğu ce
r.up sahillerinde bir tak.mı liman
i.arı ve Perekoll körfezinde '\)azt 
!lleV&ileri bombMadıjı haber Teti!
mektedir. Eunuııfa. beraber hi~ bir 
ih!'S.Ç harclrnt:me tt:Şebbüs edilme
m.iştir. 

1500 RUS ÖLDÜRÜLDÜ 
· Berlin, 1 (A.A.} - Alman 

başkumandanlrğrnın bildirlidiği. 
ne göre, .l\lman kıtalsrı tlmen 
göiUnUn cenup doğusunda 30 
martta S<wyet taarruzlarını püs. 
kürtmüşlerdir. Sovyetler son haf 
talar içinde boşuna taarruzlarda 
bulundukları muharcibe srıhMı o. 
raya buraya dağıhn?ş &lşevik 
gruplarından icmizlcnrni~tir. Sov
yeUer son giinlerdeki muha.re~
lerde ve yalnız bu ke.simde 1500 
ölü ve b ir çok esir vennişlerdir. 
Bundan başka 37 mitralyöz. 18 
bomb'a nrn.k.•nesi, yüzlerce ot.o."?Ul
tik tabanca, seri ateşli ıtü!ekler 
ve diğer harp mahcmesi Alman. 
lann eline geçmiştir. 

STRAYA RUSSAl>A 
MUHAREBELER lu~ - Balıkçılık ölüyor, azizim, ö. 

Yor --1- · · ...... ır 
Olta •• ~uc yok. sıcım :r--• Moskova, 1 (A.A.) - ~im:ıl ba.· 
l'ab Y<>k, Hele olta. Birçok ma.<i- tı cepheainde, Straya Russa böl
ofta azlar, eski telleri eğip bük.tip gesinde çok çetin muharebeicr 
lar .. Yapıyorlar. Hafüuk.i balı.k. geceli gnndüzlü ara&IZ sürmekte. 
.... 1 oytc meret §eyler ki. pa.!lı ·ı · 1 16 
\l.ta:ya yanaşmıyorlar. Eskıder. dir, Düşman, ~ mı~ o an 
•vıesi ı ncı ordueunun durumunu iyi!~. 
~ok na nr vardı. Şimdi onl:ır da tirmek iç.in arasız kar§ı taarruz. 
ı~ . Sonra halde ağları, btınla.ra lar yapmaktadır~ Diişman, kıta
ltı 'nı ol:'ı n ipUilder bulunamıyor. larmnzı hiç değilse gerilclmek 
Qi u.... t tanbulda, ai yamamak ,, :aı k ı 
ı.._Ye b"r ~vardır. Bunu. yalnız için elindeki bütün vasıt arı u 
uaz b 'V"J !anmaktadır Bununla ber3:bcr 
ita .ı ahkçılar yapabiliyor. Fa. bütün bu ga'"'etler Almanlara. 

. t ,Yazık ki balrk ağcılığı san'atı J• 

ıtt.tıkçe ~yor. Bu i§!n ronu ne müSbet bir muvaff akeyet «>.mın 
oıaeak bilmem? ed~r. 

O • Moekova, 1 (A A.) - Sovyet 
ıbtı - kadar bedbin olma azi- cephe-sinden alm~ ha:berlere gö-

-.:. Aldırma Bir gUn boğaza re Almanlann J{ımnda yenilen 
~rif eteetU, iıem safaJanrr, hem kuvvetlerini tutm~ i~n ~~ 
ü;1'k tutar tue tue yeriz lki dan çabucak get.irdiklerl . 
t\ia:va et alacağma, serma~nc ~!_ tümenllrdırde RusBlart=m~ 

kilo balık tutar yeriı: ff'.na te ...,;•atmışa . u 
Qlr? ' ilkbaharda kullanılmak için ayrı· 

Yanardaö lan yedekler arasmda idi. Harbe 
iiit;;;.__ "" sokulan 100 Alman tankmd:ın 50 
........... iiiıii_.iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 den fazlası tek bir gOn içinde ta.h 

....... • ıa..tUı ticari riı> edilmi§l.ir. Harekete h~ır· 
8• lanan başka tanklar da Rue.a. 

•llluelteOerl rm e1'ne ~- ıs ~ci. ~
ma.n :arhlı tümeni ile 170 uıcı pı-

~ ı (A.A.) - Taymia gaze. 
? .. ~. lat.anwl mubablrt bildiriyor: 
~iz korporaayon beyeU re1.U Slr 
~ Nibon Oç hatta kadar Türk!. 
"'9 kaınuo ve Aııkarada ticari g6 • 
.._ ltleler yapmqtır. Nlluıon bu &iil'Ü§· 
~ lel'den çok memnun oıdutwıu ve 
~l'J>oraçonun kuruıuıundanberi Tür,. 
ltı Ue İngiltere arasındaki Ucaı1 
~~~tın Uç mlall artmJf oldı.ıtunu 

--aede eyledlllni al!ylemlfUr. 

ya~ tümeni bo~a uğratıldık. 
tan 90Dtadır ki bu 22 nci zırhlı 
tümeni Kınına ,_.iril.rrrlıtir, Alı
nan eeirlerin içinde Almarı o!mı
yan bi~k a.sker de vardır • 
TAARRUZ MUHAREBELERİ 

Londra, 1 (A,A.) - Moskova 
radyaeu, cephenin bul kesimle. 
rinde şiddetH taarruz muharebe. 
leri yapıldıtm. haber nrmekte • 
dit. Birçok meakillı mahaller Sov· 

r Hi1şlara/ı 1 inci ıaıı/ada), 

ha.kkmda ltabule f&YaD bır formUl 
bulunmasmr teklif etmı,ıerdir. BUtUn 
Slh pa.rtnertnln komtteel Krlpse mu. 
raca.at ederek uerı 1UrdQl11 tek1Ulcr1n 
ka bu ı e~!lmtyeceflnl "blldtnnl§lerdlr. 

l\'.ONGIRE KARARL.~I 
B1LDlRMEDl 

Yeni Dellıi, 1 (A.A.) - Kon
gırcde parti başkanı olan Azad, 
kongıre icra komitesinin Krips'in 
teklifleri hakkındaki knrarına 
dair her türlü haberin mevsimlriz 
olacağını söylemiştir. 

Konite, İngiliz teklifleri h~k. 
kıDdaki kararını henüz bildirme. 
miştir, 

• * * 
Yeni Delhi. 1 (A,A.) - Roy-

ter Ajansının haber verdiğine 
göre, Hindu Mahasaba partisi, 
Sir Stafford Krips'in tekliflerini 

Tarihten bir yaprak: te balmcMctıan 8llUdclet wmdıa 

b 
bam medetli işlcDir lıir bale pQ. 

istı ıacı ir komutan ve mevkiini ~ ~ =ı:r.:: ... 
muhafaza etmek isteyen bir hükümdar na~==~1:.~:. 

da ve fab.t bin '* ~ tae& Mı. 
Ba tarihi ycu;ula utilcicı ruhu IGfıyan kornatcann zemcsl.ıün hemtıımp ,_... mo-

hôleti rııhiyai ile meolıiini kaybetmek idemeyen tara. tör inııatml teltt4mUill ettlrwl llll-
lın enerji lıatlretini mu/tayeıe etlilmif bulayana. =:ı~e :mı:.:-.:=::.:.: 

Emevi ailesi Yıkıkrui. lbu aile- iki taraf Meeaıe denilen yerde Yilz altınl!} bin tayyal'e1e, ~
nin erJcanmdan Haoamın torunu karşılaştılar. ıatuız o1a"!'lk yu.te ,as f..ı.ilt 
Abdurrahman Suriyedıen Fasa Abdurrahman etraflrıa topla· yedek motl)r Mar1amtılt ......eti. 
kaçarak orada bir müddet Ber.. nan kuvwtlere büyük bir cesaret yine bu yıl arflnıla ~ yb bbl4tD 
ber.iler arasında yqadıktan son· ve manevi kuvvet telkin etmiye famla ve mnlıtelıt t.alıatta tlıYJllft 
ra lspa.nyaya gegmek hevesine muvaffak olmuştu. Kendisi de mot&t1lnlbl tnc •• emrecler. Bu 
kapil.mı§t.ı. göz kamaştıran bir muzafferiyet halde aJftminymmm kıymeti .._ 
Yanında bulunanlara şöyle di· kazanmak hülyasiyle mtıcadeleye ~ferlni almakta geçilmtyecet b-

yordu atılmış bulunduğundan ceeareti dar nedret lm:mnacak dem.-.. 
- lspanva, bir zamanlar ec- kat kat fazlaydı, Bilhaasa: Amerikan ha"fleibğı 

• • • dadana t&bi bir memJ•tt.1. O VaJJ YUBUt iıee haıtııi, mevldbıf wı ..unı-ta .iolıplM'lll& ıoraıK ta. 
Yeni Delhi, ı (A,A.} _ Hınt gür.el yerin elden gitmesine ta.. kaybetmemek için lbtiyar edfJQf• ..,..r ...ıızy.tte 1*- ı..a bllflli 

reddetmiştir. 

meclisi, bütün siyasi mevkufların hammill edemiyorum, dhau~e.ri harpten bık.mı§ bir ~~ zo~=:,;:; 
kayıt.sız ve şartsız olarak tahlı. Ahbapları: . .......,, .. .._ :r---.• 
veleri ha.kkmdaki teklifi 16 reye - Bu sevda.d~ vaz ge<;, dedi- İki tarafm bu haleti ruhh.- Bcımbanllman ~ile; tM 
karşı 37 reyle reddetrni~tir. ler, Koca ~lik mahvoldu. b. Abdurrahmana muzafferiyeti · ka· yük ~ iri 1'6vdeli, "1 w •· 

Müslüman birliği parli!i ta- panya tabı okna.ktan çıkmı§, bun- zandırdı. Yusuf da galll) kuman. ha fıİı&la mot&lü ~- Bu. 
f d .. - • ...+ dan ne çıkar dana tabi olmak suretiyle vazıye- na maraıı. bami1ıam1m lenıkli 

ra sız ...... ""57 ... ur. ı Fakat Abdurrahman kara.rm• tini kurtardı olan mat.ör 8a1J8I bir o Jmdıuo dllla 
KRIPS MUVAFFAKIYETSİZ. vennişti. Ne olursa oısun lspan. Fakat hakimiyete alışmış in. artacak, tyyarenin bll)'& olDl'l ~ 
LtKLERil--:tN ö.NONE :\ASIL 1 yayı elde edecekti, sanlar için tabi olmak çok güç. ıtatini, hacmi1ıe lıiriikte 8*1etmıi.n 

• G E Ç E C E K ? İlk iş olarak İspanya aşiretle· hattl iml<Ansmbr. Onun için Yu- lll'tıme Uııhnı._ ile wıfediJecek 
y . Delh. 1 (A A , Uni rine bir heyet gönderdi, Kendı.,i- suf da gizliden güıMye taraftarla· lptiılal mal-.aeaill nAt1im1 tez. 
enı 1

' • • ~ , J. - be • ne tabi ohnalannı teklif etti Bu rmı ayaklandırarak hAkim olmak lıtl114trra.caldtr .. 
t~ Press gayr.ı resmı _bır ha re teklifini kabul ettikleri takdirde hevesine kapıldı. Fakat bu heve- BUtUn bunlar; milywbk ~e 
gore, Şir Stafford KrıJ?B •. ır.Uza- derhal oraya geleceğini bildirdi si yalnız saltanatın& defli, haya. daya.ntle.rak söyleDmlı Nlram:Jıaıoa 
kerelenn muvaffakıyetsızlıkle ne. · tına da mal oldu aı-.a...rrahnıaı' tahtmda, Ainerikan hava 9.ma.yil• 
tı.""1cnmesinin önüne. ancnk lHn- Bir an dahLlt harp ve karga- · nıuuu ' · ka.., ___ .. .;.. ı..--ı .. ...ıı-"' "" da bu suretle t-nya sultanı o- ?un ........... ""6 .. •..wou~ __.... mec-
dı'sta.nın· müdafaası 'hahsmda ı::ahktan kurtulamıyan 1spanV"ci. "'~ ı.. • ..-1.-+1 • ..... .ıır ~~ ,__ ... . ~ "· luverdi. '"'u.r ........ en --ça g.._~. ...n ... . 
Hintlilere daha bü™'< bir işti. dak. i Araplar: ... ,__,,. · Bu h-... :ı....·ıt ~-· (T""' 

J - Nedenae f.,.,,,.nya toprakları w.ııueyız.. AAıaD ._, uw• 
rak payı veren bir anlasma ge. - Vakit mo.nirmeden rrf'l .. seni ~t'- •---• h cılı"""., ... --:..__ .._ h~~ ,.,~ yer yllzilnde bambaşka bir alem- moaı"W» ava ... --~~ -
çi1ebileceğini Londra kabinesine bekliyoruz. dir Orad ~tına bel bağlsyara.k hıa9Sia:t'41ıa 
!bildirmiştir. Diye haber gönderdiler. · a yaşıyan hangi millet hikimiyct kurmak idd&lmd& bula-

Abdurrahmanm. ispanya kıtn- olursa olsun kanı kaynaşır. Mu· rıuyoraa) maic .... ennede blru 
smı da;,ru bir refaha kavuştura- tebıadl)'ftl mücadele ıster. Ab geç 1ralacajı dllılılbw: e•f Wrir .. 
cağı umuluyordu. Durmadan a · durrahmanı severek getiren A· ÇOnkü; nu*9M oı..-..r ba
kan kan dinecekti artdc. Herkes raplar, şimdi onun aleyhinde ha- va.cıhfmm ini& Uw' mm bar •· 
böyle sanıyordu. reket ediyorlardı. Bıfhassa A- ftlltajı vardır .. Ba asa laj da; 

yet askerleri tarafından işgal C· 

dilıni§tir. 
Bükref ı (A.A.) - Ofl (Havaa): 
Harkof çevrealnde aon birkaç gün 

hUkUm sUren aükt\netten sonra Sov· 
yet zırhlı kuvvetleri üç iatikamcttcn 
taarru&a geçmiflerdlr: Şlmnlden, ce. 
nupt.aD ve d<>IUdan. 

Bu ıaarnız dlln gece yarıama kadar 
sUren b1r topçu hazırUğmdan aonra 
ba§lam111tır. Tazyik bilhaaaa yanlara 
yapılmakt&drr. E.!aa Sovyet kıtalan 
bir çevirme içln buralara tıili.,ıt edll

mifUr, 
Şehrln şimalinde, henUz donuk bu. 

ıurum Harkof nehrinin yukarı kıamı 
ne Bjelgorod demiryolu arasında aa. 
va.şiar yeniden bqlaml§tır. Bu çevrede 
harekAtta bUlunan kıtalar cenub-batı 
iatlkametinde tasyik yaparak aoo Al. 
ma.n münakale lmkA.nıarını da kesmek 
llzere pbriD gerilerine doğru gedikler 
açmafa çalı§JyOrlar. 

Sovyet kıtaıan sayıca UatUn olmak
la beraber oımdlye k&dıır 6nemU hiç 
bir ilerleme yapmamı§lardır, 

Gen" Emevi c:ehza.desi, Ispan. rap asllr.adeleri ondan ndret et L ....... _ _._~ ~---t.aı-. tıMrnl 
~ "' rniye bile bııc:lam-1ardJ, ....-uıc euvııaeD -~ • "a topraldarmda hakikaten bü- ~ ·~ -ı L..a.....ı... JI~ ---ıarao 

J Abdurrahman, etrafında ha111 :ıu ....... n. vu~ --
yUk ve şatafatlı bir mera.simle olan temayülleri hi8eedi""'. t', fa· kuzmu1 omwnıtr. AJnmL havacılı• 
kar«ılandr. Etrafındıı toplanan· _.,.., J1.. ..a..s.- ..... ..:.n...rı- ı't'*- meea-

l{ kat sarfettiii bütfuı emekleri bo- ... uu~ ıa 6 ----lar. muvaffakıyet! uğrunda car.- !ııini ye eııerjlıllni bombardıman 
larmı feda etmcl<ten çekinmiyor. §a gidiyordu, Eşraf, gizliden taam.ı&la.rma baflamll, her c:ephe
lardı, gizliye d.:a~~tı!8 mrl uhabere edı- de n cephenin her ~ ta-

Fakat tspanya'3a hüküm si! yor, varwsu ıstıYo ardı. ·arruı: eıtmıt. Bugtln ile hamunm 
ren vali Yusuf, hiçbir tehdide :?l- Abdurrahman, ispanyayı bey· tsarrus lluıririma tarİs, t.rru 
dırmryacak vazivette)·di. Abdur- 1~~lere ayırarak ayrı avn hiikllı:n vurta'ari'e btrlAte ve fMat daJla 
rahman. 756 yılı 9 mayıs gUnü Bl:'nne~ wtiyen ~P ;&&fladeler~ · senit öl'ÇUde olmM o.re llldaf• 
bu sefer, İspanyayı bill kaydU nın mucadelelenne ~öz yummak· t•:yyareclljl ........ •ı L'tt 
şart kendi.~ine teSlim etmesini tan b~a ~re olmadıtını an?~ nrmek mecburiyetlııi 4a:'1 ' ta· 
bildircli dı. Çü.nkU goz vurmıaaa ela bır dr. lılUddaa ta~ a .. 

Yusuf, bu t.eklif ü:rerlne der Şf'v vaP&J!lıvac3ktı. cJl&rla oiacqu. g&oe, mllYW falJ.. 
hal ordusunu hazırhrarak harbe Bu vazı~t uzun müd~ ~- rllı:alan Jtil90k çspta vitd. motör 
karar verdi ve birkar ~n sonrr vam et~ı. Be~li:k ısti~n aaıl· Hl tayyare'erkuracak udlr.a. .... 

Balgarlıtaada 
lrll idare mi ? 

zadeler bırbit'leriyle çarpışarak retle az iptidai inşa m.ıwn..a. kı
sa.havı gene Abdurra.hmana bl· M &Rm&nlt İl eaati ~de
rakttlar. mektir ki ayni kudı'8ttıelıl ld :fab. 

Aradan · birkac eene geçmişti, rttanm bl.ııaıan mukqeee edile
Sille\'l?lan adında bir kumand~n cek olunıa bQyUk ta.yyareler iJıte 

Bulgar talkınm harp kararını isvan bavrağmr a<'ıktan arıg:ı 81 a!evhin• yar ıyanya bf.r nilııbe t 
Harkotwı oenutııwıda avaotar d6rt ~ker~ .f~an~yı Abdurrahma • göze ~ .. ı.te dev ~n 

hattadır bareklta -.ıuıe olan dar top memnuniyetle karşılamadığı an- nın elınden a ·m·!va karar verdı haZ!rlanışmdaki gilçlük ve engel • 
rak oerldi tıaeriııde oluyor,. Bu tı&lp. laşılmaktadır. R~dan verilen Taraft.arlariyle Pirene da~nı ~ ler Bnilnde, mihwrin bu ufak •· 
deki tahklmli Alman batıarmda çok bir habere göre Bulgar hükQ.rne.. tı. Frank tmnaratonı Şarlman • vantajı aylık htsıla oma Gtm o
kunem mlldafaa meftllert \f&rdır, ti Sofvada örfi idare ilin edil. dan vardun i~tedi . Şarlman. yar tm beŞ bin tayyarenin buırİua
cephedeltl u detiftklill de bundan ne. mcs:n( kararlaştırmıştır. Rus. dun i!'.tedi~ni moomuııiyetle ka- ma.kt.an ~ kalln~ ltant· 
rt gelmektedir. yadan verilen bu haberi kaydı bul P.derek muarıa.m bir ordu ile :er .. • 

'Ba§ka kealmlerde, faaliyet mah· ihtiyatla karşılamak icabeder. yardrm etti. D emokraai cephe1ıeırinin daim*-
duttur. Yalım Tapmos Qevreainde - Rad~/O gnzete-3i - Abdurrahman, bu harbi d~ ka. lığı da bll' yılda fftlJll tdlJeeek yDı 
mevzll mahiyette bazı §lddeUI hareket ?.andı ve İspanya topraklarında altm~ binlik ınewudu. .._. la&. 
ıer kaydedilmektedir. ~3 sene bütün azametiyle hilkürn tt!ar:ndan daha bol bir ~ ollnlt 

Stnatopolda deniz taaliyetı bir mUd tirdil. ~ermekten uzak t.lldıldMtw. 

:::~s:!'a~7ı:':·~ .;~n;,:~ t~ n Murat R ;\ ··'1ın ~~ ~urrahmanın yıkıl~~m Th.hm'ln ve kanMtlerin w .._, 
ıamakt&dır. Filhakika, -ıoıı .riı .. ıerd!! ~ ıi<• vtıflu Pannakk flebebi, hiç ftlpbe yok, kı daıma hmnıın hakiki nalram1-- ile .... 

b- aıı• ~ taze nıh ve sarm1mı)'8.Il bir ener- cü 942 nJn---. ..._ .._ 
malzeme ve aıker ytlklll birçok aovyct ii ile mücadele etmeSinde idi edecek bir harbin me)'dma tı6ımra-
gemilert limana gelmektedir. l · N. A, cağını ~llriıa.. 



6 
t)'aktldaı' Saib Hukuk BftJdmllJlıı -

j deal 

1 9il/2 
1 Fatma özçert ile Nazile Bo§dtır-

1 

maıı.'m §aylan ve mtıştereken mut&
•rnf oldukları OıkUdnrda Selma.nağa 
mah&lleslnde Şeyh cAmll arka 80ka -

! ğmda 12 ~o. ıu maa bahçe bir bab 
1 hAnenln lzAlei şuyu suretlle satılarak 
1 paraya çevrilmesine mahkemece ka_ 
1 rar vertıml§tlr. 

: - 4 - 1942 

K oca 

1 1 - ı.ıezkOf hanenin zemin katı 
kAglr ve Ust kısmı ahşap ve üç kattan 
ıbtret olup ehli vukut tara!mdan 
5500 lira kıymet takdir edilmiştir. 

a V tlQS l 2 -12 numarayı taşıyan sokak ka 
.Ja. pısmdan bir bahçeye girilerek aol ta_ 

Yazan: .l\tlCHAEL :ZO llCH.t~:ı-."'Ko 

Geçenlerde otu~duğumuz evde bir 
adam karıs.yle kD.vgn etU. 

~ ı rafda ahşap ve harap odun ve kömUr 
Çeviren: OE\'A'I.' 'l'E\."FİK E.'so~· lük ve bir terkos musluğu olup zemin 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GU ~ DE 3KAŞE A L I NABlL I R 

Esasen, her h:ıltn ka\·gıı etmeJr j_ 

çin ballnne arar.ardı. Ukin, bu sefer_ 
ki hatırı sayılır clrurtndendl. Evet, 
çapkınlar blrblrlerınc öteberi atacak 
lmdar işi uzattılar. 

- Çok mllteesslrlm; dedi. Bllirain kata bir kapı ile glrlldlkte zemini 
ki •. Seni çok severim; ve etimden ge_ kırmızı çini dlS§ell bir antre ve eağ 
len h yl 

,_, 
1 1

•
1 

t tarafda yllk ve dolabı bulunan döşe· ı 1 • .... -· .. ,..... .~, -~·: •• ~··- .~ ... .ı ... '-_t, L • ' ..,. ~. U~\:f·~ t.>:tl!>···· .. :.. "" ' . 'i '" . - - . • 

Evvclft. adam semaverin musluğunu 
kansına fırlattı. Semaver akmaya 
ba~layınca, tabii kadın itidalini muba 
faza edemlyerel' fincan tabağını attı. 

Adam, bu hale pek fazla içerledi. 
Çünkü ) llzUnde pnrçıılauan fıncan ta_ 
bağından porsuk çehresinde epey~ 

yaralar açumıştı. Karısının, kendisin 
öldürmek istediğini acı acı bağırdı. 

Fakat Katyoşa Belova zeki bir ka_ 
dmdı, 

Cevaben: 
"Pek Ald,, dedi. 
Bu iki kelimenin mdnaımıı her hal_ 

de ıınlııIIll§ olacaksınız: ''Ben gidiyo_ 
nım. Bundan böyle aenlnle bir dakika 
bllo YS§ayamam, 

Semaver mu.ııluklıırmı kom~lara 

fırlatır.em .. Çektiklerim bana yeter .. ,. 

Adam şöyle konuştu: 
- Bir dakika .. Sabırlı ol. Olan bi_ 

teni unutalım: Bundan böyle sakin ve 
gUzel bir hayat geçiririz. 

Fakat Kııtya varını yoğunu bir boh 
ça~a doldurdu; ve kocasına dik dik 
balttıkt.an sonra geçip gitti. 
Doğruca biricik sevgili annesin~ 

ı;ltU. Fo.kat pek lyl kar§ıla.nmadı. 
Sevgili anne, kızma: 

- Ne yapayım? Bilmem ki .. dedi. 
Bir kUçUk odam var; ancak ben Y8-
tıyorum. Sana verecek odnm yok •. 
Doğrwıunu lstenıenlz .. İhtiyar ka_ 

dtnin bu sözleri gayet mantık.sızdı. 
Katya, annesinin biricik odasını l§

gal ctmeği arzu etmediğinden Toysa' 
ya gitti. 

Toyıın dn: 

Belediye Sular 

er şe ynparım ... anız "11 n ena 
•- t ki bi meler! harap bir oda ve igbu antreden 
.... rn ı §U ; r odamız var. Orada 
d k k t 1 ci\.mekAnla bölünmliş bir kapıdan gl • 

a arı oca ya ıyoruz. rillnce keza zemini kırmzı çlnl d!S§ell 
Katya, oradan da ayrılıp başka bir 1 1 1 i d>ln 11 ıç·ın bir avlu ve zem n ç n vge ve -

arkadıışma gitti. LO.kJn, orada da da- de camlı bir dolap ve bir yemek odaııı 
ha iyi blr hUsnU kabul göremedi. ve ittlaalinde zemini çimento dt)şell 
Akşam olmuştu. Behemehal yata - bir mutbak ve merdiven altmda bir 

cnk bir yer bulmıısı ltl.zımdı. dolap ve bir kömUrlUk ve sağ tara!da 
Doğruca, .. Asri Otel.,e gitti. Otelde bir helA. ve bir kiler ve buradan ca-

şu sözlerle karşılaştı: mekA.nlı bir kapıdan geçlierek 15 ba· 
- Otele, yalnız şehirlerden ı;ekn k dl ı bl 1 k ta ç k l sama mer ven e rınc a ı ı -

yabancııarı kabul ederiz. Bu husustn 1 dıkta bir ıota ve ifbu sofa Uzerinde 
katı emir aldık. Mesela. Moskovalı Uç oda ve bir kiler ve blr•helll. ve yl_ 
olsaydınız pek ti.il\ burada yatabilir _ 
diniz. Malümya.. Siz burıının yerlls1_ 
siniz .. Onun için olmaz. 

ne camekMla bölUnmliş blr kapıdan 

geçilerek tahta döşeli bir antre ve bu 
radan da kıamen camları kırık ve zc· 

Katyn, epeyce sokaklarda dolaııtı mini çini dÖ!iell bir merdivenba§ı (ve 
durdu. Nihayet yavaş yavaş adrmla - buradan 11 ayak ta§ merdivenle balı
rını kocasmm evinden tarata çevir - çedekl sokak kapı.ııına inilmektedir.) 
mek mecburiyetinde kaldı. Ev, gayet Bu sofadan 17 baaamakla iklnci kata 
solttJktu. Kocaaı kendlalni kar§ılaya_ çıkıldıkta bUyUk blr aofa ve 1.§bu sofa 
rak aordu: üzerinde aağ tarafmda iki oda (birL 

1 Bugunkü radyo 

7,30 Program, memlekete saat aya.
rı 7,33 Ha!it program Pl 7,45 ajans 
8,00 Hafif programın devamı Pi. 8,15 
8,30 Evin saatl. 12,30 Program, mem 
leket saat ayan 12,33 Şarltı ve tllrkU
ler 12,45 Ajans haberleri 13,00-13,30 
ı:;urkı ve tUrkUler programının deva
mı. 18,00 Program, saat ayan 18,03 
Faaıl heyeti 18,45 Ziraat takvimi 18, 
55 Plano Resitali _ Bayan Voeka -
şarkı 19,30 Saat ayan ye ajamı 19,~ 

Yurttan ~er 20,15 Radyo pzetesl 
20,45 Saz eserleri 21,00 Konu§m& 
(Derdleııme saati) 21,16 Şarkı ve tür
küler 21,80 Konu§Dl& (Hikt.:ye aaaU) 
21,45 Radyo ııentonı orkestram 22,SO 
Saat ayarı, ajana Te boraal&r 22,41>-
22,llO yarınki proçam Te kapanıa. 

- Demek ki geldin ha., E, naaılıml .ıılnde bUyllk, dolap vardır.) ve tol ta-

bakalım?. İyi ml.ııin? Ayak kablla - rafda yerli bir dolap ve bir yUk bulu· •--------------, 
rm ııılak.. Sokaklarda çok do1qtın nan diğer bir oda ve yanında bir ki_ 1 K A Y 1 P L A R 
galiba!.. lor ve bir helA ve bu aofad&n da 17 ., _____________ ..__ 

Biraz öteden beriden ~onu,,tuktan basamakla çıkıldıkta bqik örlll ta _ 1327 senesinde tl'aklldar At.lam& tqı 
sonra yemek ylylp yattılar. vanlı bir tavan arasını muhtevi oldu· Kız rU§dlyesinden aldığım pJı&detna_ 

Katya, blr rilya gördU: Adamın biri 
1 
ğu l~bu hanenin zemin katı kapısm. j meml zayi ettim, Yenlsi.nl alacağım· 

kendisine bir boş odanm adresini ta_ dan çıkıldığında lrill utııklı yirmi mey dan eskisinin hükmü yoktur. 
rlt ediyordu. ve ağacı bulunan tahminen 180 metre l Selimlye Harem Lskelesl caddeel 

İ§l esaslı tahlil edecek olursak.. murabbamda kadar blr bahçeyi ve :>Z No. da Saime Gllııel (89891) 
Mesken buhranmın allelelere pek çok bahçede bir kuyusu vardır. "' "' * 
faydalı olduğunu görUril.Z. 1 Hanmln bir klsmmda ikamet eden Eyllp Sultan nüfus memurluğwıdan 
Bazı insanlar, aile bağının S'}V§Cdl· hlsaedarlardıın Fatmanm ikamet ettl. aldığım nüfus kA.ğıdımı zayi ettim. 

ğlnden, bo§anmalarm arttığtdan bah- ği kıaımda kendisi taratmdan yaptı _ Yenlslnl çıkardığmıdan eekl.ııinin htll<-
sedlp dururlar. ı rılmı§ olduğu beyA.n olunan elektrik mU yoktur. 
Hayır; bunlar doğru değildir. tealsatı ve aaatı mWk olduğu l!Ade Kuzguncuk, Nakk&§ 110lsatı Aziz 

edilen terkoe tesisatı ve mUhtacı ta· bey 110kRk 6 No. da Tevfik Dlbdere Bugtln, evlenmek.. Sağlam bir 1\J. 
va kurm&k demektir. Hem de gayet 
ısağl~ bir yuva!., 

Çov1reıı: Cevat Tevfik ENSON 

idaresinden: 

(39387) 

••• 
Şehremini nlltws memurluğundan 

alll11§ olduğum nntus cüzdanımı zayi 
ettim. Yenlıılni çıkara~ • skl
slnin hUkmU yoktur. 

880 doğumlu M~ oflu Btklr 
Pekel (19SM) 

İdaremizin Elmalı fabrikası için bir ikinci maklnlst ıle bir tesviyed, 
Ferlköydekt atelyemlz için de blr elektrikçi, blr frezeci Ustaaı, Oç tornacı, 
Uç tesviyeci ustası, blr marangoz vo iki otomobil tamirci ustası alınacaktır. 

mir hava.gazı teılaatı mevcuttur. HL 
nenin içi ve dı§a.nsı yağlı boyalı iken 
dı11 taratın boyaları dökülmüş ve ıo_ 
dos cihetine teaadUf eden kaplamaları 
lnımen vo saçaklan tamamen muhta
cı tamir olduğu gibl d!hilen de ba.zı 

yerleri muhtacı t!mlrdlr. HAne de her 
iki hlBsedarla birinci katta iki odada 
şimdl 6,6 Jlra bedeli lcArla bir kiracı 
vardır. 

3°- Satıo pe§lndtr. MUz.ayedeye l§
Urak etmek IJıteyenler ıu,metı mu _ 
hammlnenln % 7,5 nlabetlnde pey ak 
çası vermeleri JAzmıdır. Rllaumu tel-

••• 
Konya 13 üııcU alaydan aldığım as-

kerllk tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan esklıdnln hUkmU yoktur. Makinistin sanayi mektebi mezunu olma.ııı, elcktrikçlnln Nafıa vekAle_ 

Undcn a.cıgııı1 üçtincU derece ~hliyetnamesinl haiz bulunması ltl.zrmdır. 
Diğer l§çller arruıında 6i1Dayi mektebi mezunu olanlar tercih edilir, 

(4.063) 

iVE iŞ BANK AS I 
Ki•,.ük T arruf ı adet 2()0(; Lln.lılr • ıooo.-

Hesapları a .. l()O(; - aooo-
ll . ili(, - 1600.-

ıoue HAl\tİ\"l'. l'J.A.VI a ~ - ~-. -
K.E~flt&l..EH· 2 Ştıh:ıt. 4 

10 ~ • - ı:ıoa.-

1 
f-0 . 10(, .. - 4000.-

"ıı'°'"" ıı ~ .. tnı., 't lkı.-, 

ı: 
!5(1 -~ • 

• 1.<'şr1ıı rarUılıırtoıı.. ~ - 0000,-• 
10 - 2000.-

lA.liye ve yirmi aenellk Evkaf tA.vlz 
bedel\ ve ihale pulu alıcıya ve. mU · 
teraklm vergi vıe rUsuınla mal sahip
lerine Aittir. 

4 - Sat111 22.4.S.2 tarihine müsa. 
'ı dl! Çarşambı\ günU eaat 10 dan 12 ye 
, kadar Üsküdar .ııulh hukuk mahkeme 
1 
; si kaleminde yapılacaktır. O gün kıy 

meti muhaınminenin % 75 ini bul -
madığı takdirde en aon arttxranrn t&
nhhUdU b&ki kalmak gartiyle mUz.a _ 
yede on gUn temdit olunarak ikinci 
artırmuı 2,5,942 CumarteJıi günU ea-

' at 10 dan 12 ye kadar devam e<lecek 
' ve en çok artırana ihA.lei kat'iyesi 

icra kılınacaktır. İhale parasnun bir 
halta urfında mahkeme veznesine ya 
tırılması prttır. Aksi takdirde ihale 
bozularak bundan hA..aıl olacak zarar 
ve Ziyan ve fark ve t4.lz ve mMra!lar 
ondan bUA. hüküm tazmin ettirilecek
tir. 

5 - lşbu gayri menkulün Uzerinde 
tapuca müseccel ve gayri mU.seccel 
bir hak aahibl olduklarını lddla eden. 
!erin llAn tarihinden itibaren yirmi 
(>Un zarlındn vesaiki kanunlyeleriyle 
birlikte mahkememize müracaatları 

, ve aksi halde hakları tapuca müseccel 
olmayanlar satış parasının paylB§ma. 
sıcdan hAriç tutuıacaklardrr. 

6 - Daha fazla malOmat almak Is· 
tcyenlerin satış memuru olan mahke
me başl<tıtlbinc ve 942/2 numaralı sa. 

Fmdıklı Rı mlar IM>kağı 12 nu
marada Zaralı 18%1 doğumlu Ba
san oğlu All öttıtçtı (89888) 

• •• 
T. c. Ziraat &uıkası t&tanbui Şu

besinde bulunan 7010 No. lu tasarruf 
hesabıma alt cUzdanımı zayi eyledim. 
Yenlslnl alaca~dan 7010 No. lu cU7-
danın hükmü kalma<Sığmı bildiririm. 

Sabiha Unsay (89868) 

" ~ .. 
O'aküdar askerlik şubesinden aldı· 

ğım aıkerllk tezkerem ile 942 yokla
ması kayıtlı nüfus kAğıdımı zayi et_ 
tim. Yenl.slni alacağımdan eskisinin 

hUkmU yoktur. 1 
Olball, Baydar caddesi :!/1~ mı-

marada 82.t t evellUtlU l\lt>hmet oğlu 
Rtiseyln İsmet Dlkkaya (8:>3tl6) 

Fatih t!çlincü Sulh Hukuk lllklm
llğlndeo: 

S.2/19 
Aksaray Gureba Hllseyln ağa ma_ 

hallealnln Çıngıraklı bostan sokak 50 
sayılı evde oturmakta iken 7.1.942 ta 
rlhlnde ISlen K~malln terekesine mah 
l<ememfzcc vazı yed edilml§ olduğun • 
dan alacak ve borçlularının bir ay ve 
varislerinin de Uç ay içinde evrak 
müsbltelerlyle mııhkememlzt> müraca 
at etmeleri; akııi takdirde terekenlrı 

hazineye devrolunacağı bütün alA.ka 
darlann maıomu olmak Uzere llln o 
lunıır. (39390) 

tııı dosyasına ve haneyi görmek ve Bey<ığ•u Birini'! Sulh Hukuk HA.kim 
gezmek lsteycnlerin de mazkOr hane. llAiı'.ld"n: 
ye rnllracaat eylemeleri ,.0 talip olan· lstanbnl pvstn telgraf -T. mUdUrlyc· 
ların da satış gllnU muayyen sııatta tinin Fereder!k aleyhine nçtığı davn. 
tlsküdl\r sulh hukuk mahkemesinde nın cari muhakemesinde: Müddelaley 
hnzJr bulunmaları lüzumu lldn olu . he glSnderllen davetiyeye verilen M6§· 

(893~5) I ruha•ta ikametgtüımın meçhul olduğu 
--------------- bildirilmiş olmakla mahkemece on ber 

Bu ak~am 

Çenberlitaş Aile 
Gazinosunda 

Münevver ve Mestan 
Hasan Gecesi 

Numan klfscs \'C Mısırlı Hntız 
lliiseylııJn ı,tırnklyle 

ı;Un mUddctıe llAnen t.ebllğnt lcrıunnn 
karar verilmiştir. 2S.4.942 tarihinde ı 
saat 9,80 d:ı. mahkemede hazır bulun· 
maar veya bir vekll gl!ndennesı da _ 
vetıye maknmına kaim olmak üzere 
lllln olunur . 

Talebe velilerine 
Kız ve erkek orta okullannda 

---o- öğrctmt'n'lk yaptım. Bir çok kız ve 
':l'?vofi/u Halk Sinemmo ~ritck ta10he veti~t.irdim, Ehven 

• 
1 PUDRA 

Renkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

.HAYR~Eii 
·*-----.. 

.. si~ Paclralar,l 
bir · " Colorlmetrlque.. 

makine ile ] istlhsal eclilmlfUr.• 

~----------------..... 
.... fENIN"' 

GÜZELLlOtNt 

~ h!sıl olmllftur;' 
~~~~ı; pwtn. - ..=.; 
\ç-ırmeı "Empermeebl'İ1 

~dır, Yatmur, V'e r01~ 
ıtıra ratmcn bOUln l(ln 

Tentniie en uyıun ON MlSLl aablt kalır. En ac.aıc bir 
, dara salonunda b 

celecek pudranın tam ARTTIRIR bumun parlamasına"ma 
ve hakiki rengini ve- D1 olur. Ta unlz ~ 
ren ~eni bir "Colorimetriquc11 nennin Te sevimli olur_ Yenl Tok 
mak.1ne ~a$ edilmistir. lon pudraşııu bU(Un tecrllbe ediniz 

. .~ , • '\ı. • ve hemen daha ıenç ıörUnOntLı.. 
Bu ~~:~ ıiırıdtie~. kadar aı&iıı~~ !_'l'Qkalon , ııudrası kullanmakla '71 
cnem1$ dtteeede emsalıiı cu.ı:elllxt. ; Mtlcelu . ·•lacatwz tııaWtıatıdır;t 
~eni pudra renkleri lstlhıar edi\mesl . Aka! takdirde panıı:"ı iade oam-~ 

Vekilliğinden: 
16/H8Zlraıı/941 tarih ve 4836 numara1ı reımıı gazetede neşredllcXI 

2/15923 sayılı talimatnameye göre ort& okullara ma.tema.Uk, tabliye, ~ 
ıızca, Almanca ve lngtı~ dersler1 için öğretmen muavini seçilmek üze~ 
tıstanbulda Yl1kaek öğretmen okutunda ~ Ankarada Gazl terbiye enatıtll· 
allnde imtihan açılacaktır. lmtnıaıılar 15.VI.942 pazartesi güııfl bo§layacak. 
tır. İstt"klilerin bulundukları ycrln maarif idarelerine b8.§ vurarak imtihan& 
girme şartlarını öğrenmeleri ve vesikalarını bir dilekçeye lll§ttrerek en geÇ 
30,V.942 tarihıne kadar Vak11Jıgtml.ze ~ndermeleri iJA.D oıunur. (2103-2809) 

lSTA!lı"BUL BOBSASINJN 

1-4-0U Flyatlan 
00 &10 1& 

HAFIZ CEMAL 
acıııı " 1aıpanı,, 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Novyork 100 Dolar 132.20 
~evre 100 lsvlçre P'r. 30.365 
Madrld 100 P~t& 12.89 

1 
"LOKMAN HEKiM., 1 
DAJIJLJYE Mt7TEllA88181 

Dtvan7olu lM 
Muayene saatleri: 2.6-6.Tel: 2ıml'" 

Stokholm 100 İneç Kr. 31.16 

ESHAM VE TAID'1LAT SAH1Bl : ASIM US 
Aa~ıldı!!ı yer: VAKiT MATRAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden · 
Refik Ahmet ')et:,.nflfl 

Srvaa - Erzurum 2·7 19.90 
% 7 941 Demtryohı II 19.37 

'i' rk"ye t amb r lyet 

ZiRAA T BANKASI 
Kurul~ t.arilll : l8dlS. - ScnDA,Jeıll: 1000,000.000 11il1l a.ı.raa, 

Şube ve Ajans a de di : 265. 
Zirai ve ticari her nevı banka muameleleri. 

Para otr1kt1renıere ıı:s.goo Ura lkr&m1y• f'erıyot. 

e.ıraar Banka.mnda lnn:nbaral1 n thbarSI% tasarruf besıı.pı.armaa .., u 
60 urası ouıunanıe.ra 88Ilede 4 dota çekilecek lrur'a tJe &§&gı4&JQ 

' . • • • • .. . 
plADa gOre tkramlyc dagtuıaeaırtır. 

500 • ı.ooo • ııo • .. • 
603 • 1,000 • t !O .. • 
iM 
100 

• 
• 

1,000 .. 
1.000 • 

180 • • • 
• .NMI • 

1.111 • 

0 1.KKNf: Hea plartDd&Jd parala r bl.r ıtene lçinde ao Llradao ...ız 
ttbJaılyeı:uere Uuamtye çıkUğ'ı takdirde % J0 tazJaalyle " rUecekUr, 

t<eşldeler : 11 lıl&rt. 11 H.aztnuı. 1J Ey!Ql. u BırtncUtlılwı ~

rtn4e vaptlJ:r. 

ilrrctle s 1manca ve riyaziye dersi 
l - '.'\f. Motonun 59n lhtnn v"mırk istiyonım Al7U ı>denlerI.n 
t - C'anbtu:hane Çocuğu ( \'ftllns En Son Dnldkada (İyi öğretir) 

1 Berri) a - 'l'a~ ,.e Sev ( bUyilk revti) remzine mürac:ıatlnrı l•llliıı ................................ . 


