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r..ondrB, 5 (A.A.J - İngiltere ile 
1taıyn ortaşa?ltD.ki yaralı ve mahi\ 
esirlerin mUbadeleaino karar vermiş· 

lerdlr. Bu mUbadele için hastane ge 
miler! yakında İzmlre gideceklerdir. 
Mtlbadele burada yapılacaktır. Bu ış 
esruı lUbarl!c bir milbo.dcfo dcğU. du. 
rumlarmm ağır olduğu tcsblt edilen. 
!erin, mllletlerarası hUkUmlere daya 
narak degi§Urilmesldlr. Sayı bakımın. 
dan mllsavat aranmıyacaktır. 

Almanya ile daha sıkı 
bir iş birliği için 

Laval'in teklifini 
reddetti 

Londra, 5 (A.A.) - Britancva 
AJansrnın siyasi ajanının öğren
diğine göre mareşal Peten Al· 
manya i]e daha mkı bir işbirliği 
hakkında Lavalin yaptığı tekii!\ 
reddetmiştir. 

Lavalin Vişi kabinesine girme
si ihtimalinin artık uzaklaşmış ol
duğu temin edi1iyor. Laval ma. 
reşal Peten ile yaptığı son bir 
buluşmadan sonra görüşmelerin 
artık, sona erdiğini bildirmiştir. 

Bu demeç Lavalin muvaffakı
yetsi.zliğin bir itirafı olarak te
lakki edilmelidir. 

kuvvet İngiltereyi büyük harp 
boyunr.a Arabi!tanda muvaffak 
etti. Bugün tngllt.erenin prestiji 
büyük harpteki prestJjin ayni de
ğildir. 

A.kdenizl kaybeden · bir 1ngilte. 
re galip sayıla.nın:r.. Diğer taraftan 
Araplar İngiliz idaresini tecrübe 
etmişlerdir. Bugünkü prtlar !~in
de vaziyet bir hayli mü~lcüldür. 

Maltanm ~gıı.11 tahıı.k1rnk ederse 
say<lığnnız bu bir slirii mesele bir
birini takip ederek ortaya çıka
cakta. 

Politika Felsefesi Ku~~ No: 

Ankara 
zündell 

suikasdinin içgü
enz bazı malllmar 

' e suikast 

Abdıırmhmıuıın Antuım nğır ceza 
mahkemesinde alınm11 resmi 

YAZAN 
Vakıt'ın Adliye :)fubnrrlrl 

NiHAD ŞAZ/ 

• •••••>•••············· ~ 
AJ.ma.nyanı:n Ankam bUyUk elçı

ai Fon Pa.pen.in ~a karşı ter
tip edilen sulkaat hA.disesinm; a
!rni yapılan muhııkemcden sonra, 
hemen he>nen bilinmedik hiç bit· 
tarafı kalmadı. 

Muhakemeyi mülea.kip hugUne 
.kadar yazılan yazrlıı.:r da, r ;, · 
l ıık:a.rı matfun k.ısmılann bir tek•ıı 
rmdan ibaret bulunmaktadrr. 

Halbuki hadisenlıı n.sıı içyUzu 
Lembaşkadır ve Moskovada Sta!inc 
karş: tertip edilen, fa.kat n.kim ka 
lan bir suikastla. başlamaktadır. 

(Devamı Sa. 2 Sıi. l <le) 
p.ıı-~.ı.a;) an b.1mb.ı.ııın yara_ 

la.dıtı Bayan BlrgQn Tokröz. 

Suikastta parçalanan ömerin arkadaşı . ataanda 
r ' se ilisi bir 1göğüsgöğüse 

erkek ç cuk doğurdu Ja~~r~racı 
....--- rab 1 pu··skü"rtu··ıdu·· 

Perihan adındaki bu!11anrn stanbuldaki sevgilisi 
Perihan, evvelki gece yatırıldığı 

kız, Abdurrahman ile ~a.stahanede bir erkek çocuğu do· 
nasıl tanıştığını anla- gurmuştur: 

t . Perihan, kendisiyle konuşarı 
ıyor bır muharririmizıe şunları söyle. 

1 

miştir: 
Ven Papen'e ~uikast teşebbil- - Bizim evin a.I'ka ba.h • 

::>i.inde bulunurken pathyon b.1m· çeai Erkek Talebe Yurduna !:ıa
ba. ile parçalanan ömerin şi~ui kar, üç sene evvel bu yurt tale-

Roma, 5 (A.A.) - "Corr~era 
Del!a Sera" gazetesinin Şanghay 
da.kı hw."USi muhabiri telsiz tele. 
fonla bildiriyor: 

Şiddetli bir Japon taarruzu ne
ticesinde Bataan yarırnada.smda 
Amerikalı müdafaacılar geri çc

(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

Bulgar 
topraklarında 
Yabancı tayyareler 

göründü 
Sotya, 5 (A.A) - Otl: 
Dün saat ll'o do~ bazı eyalet 

şclılrlerinde yabancı tayyareler gl!· 
zUkmcsl Uzerlne ha\•a tehllkesl 1.§a.. 
rctt verUml§Ur. 

Hl~ bir hasar haberi verflmemek.I 
tcdlr. 

$ark cephesinde 
Şiddetli 

muharebeler 
başladı 

-<>-

Doneçte 
;ı uslar p8sklrtfild8 

SS Sovyet tayyaresi 
düşürüldü 

:>erlJD, Ci (A.A) - Alman orduları 

.:ıaı.ı kumandantığmrn tebliğine göre 
2 nisanda Alman kıtalan ile mUhlm 
Bol§evik kuvvetleri arasında §lddetıl 
:>ir muharebe ba§lamıştır. 

Sovyet kıt&ları topçu himayestnde, 
Alın.an hatııırına doğru ilerleme te • 
JebbUsUndc bulunmu3tur. Bu topçu· 
nun §iddctli ate§lne rağmen, Sovyet 
hilcumltı.n plyadomlzln mukavemeti 
brJUlmda kinlmıştır. Göğlla göğilsc 

yapılan çarpı,maıarda d~ıı.ıı kıta · 
ıa.rı pllak11rtulmil§ttlr. 

Doneç havzasındaki Bo~vik hU. 
cumları ağır kayıplarla gwt atılmış. 
tır. 

65 Sovyct tayya.real düşllrillmll§ttlr 

Berlln, 5 (A.A) - Dnb: 
ŞtıııdJ gelen 1ı&beıiero g6re, •. 

Janem.rn Uker1 bir kaynaktan öğ'rcn 
d1ğt gibi Bolşevikler dün doğu cephe· 
slnde cereyan eden muharebelerde 63 
tayyare kaybetmişlerdir. Bunlardan 
45 tanesi hava muharebelerinde dllşU • 
rlllmll§ 10 taneslnl tayyare kaz'vıkoy. 
111A topçusu dll§ürmll§ ve gen kalanı 
yerde tahrlb edilmiştir. 

I.oo<lra, 5 (A.A.) - Sa.ldhiyet. 
h kaynaklardan verilen malumata 
göre Sovyet Rusyada Almanlar mü 
hinl şehirleri muhafaza etmek için 
eiddetli muharebelere başlannşlar. 
dır. (Dtvamı Sa. 2 Sıi. ~ de.) 

mavkuf bulunan arkadaşı Abdur (Devamı s Uncu aaytada) 

Hukuk Kurumu umumi 
heyeti toplantısı 

izmir at koşuları çok 
s~rprizli geçti 

Ankara, 5 (A.A.) - Türk Hu. rını belirten raporunu (1941 • 
kuk Kurumu umumi heyetı bu 42). büt~ini bilançosunu kabul 
gün saat 10 da kurum binasmdrı ettıkten sonra, ileri sürülen \·e 
!zmir mebusu Rahmi Göken'in knbul edilen teklifler ar.ısmdr.. 
reislis7indc toplanmış ve bu top- bil~~a bir "Hukuk günü" teR· 
lantıcia Adliye, Milli Müdafaa bıtı ıçın yeni idare heyetiuiu bu
ve Münakalat Vckillerilc bir~ok gün tarihını ve mahiyetim ine<:. 
mebuslar, profesörler ve Huk~ lem.esi ve hazırlaması ve ~el~cek 
mensupları ha.zır bulunmuştur. yıl umurm toplantıda teklıfte bu
Kongrre konuşmalanna Ebedi Şcl lunmas1 mevcuttu 

Çif le bahis 53, ikili bahis 
138 lira verdi 

t:1mir, 5 (Vakıt ınuhnblrinden) 
- İzmir UçüncU at koşulan bu
giin Buca yarış yerinde yapılmış

tır. Birinci koşu y:ı.prlamamıştır. 
flttnci koşuda Ahmet Keseb!rin 

bir Ni.sa.n birinci, Urfa Şa.hanı 
ik!nC: gelmiştir. Muvnsaladaki fark 
2,5 boy, ganyan 120 kuruş nlmıı;
ttr. 

OçüncU koşuda Demet birinci, 
Buket .ikinci, Ali Şah UçUncU gel
mişlerdir. Muva.sal:ıdakl foıık 1 
boy, 1 boydu. Milşt:erok ganyan 28 

!ita 90 kuruş, plase 65, 100 ve 
?.45 kuruş vermiştir. 
DördUncil koşuda Roır.a.ns birinci, 
~ubuta.y ikinci gelmiştir. MuvaM
lıtdalci fark yanın boydu. Ganyan 
135 IJonı.ı.ş ve~tir. 
Reşlnci k:>Şuda İlhan b!rincı, 

Şehname ikinci, Neriman üçüncü 
ge1miş'crdir, Muvnsalnrla.ki fark 3 
boy, 5 boydu. Müşterek bahis ga.n
yo.n 135 kuru.'.l, çüte bah's 53, iki· 
li bahis 1Ş8 li.ro vermiştir. 

Atatürk'ün manevi huzurund3. Kongre dağıtılrn3.dnn önce ~rnn 
eğilerek ve Milli Şef Reisicüm· Şef Reisicümhur İsmet tnönü'ne 
hur lsmct 1nönünc saygıln.nnı tazimlerini ve Büyük Mm.at M~clı 
sunarak başlamış, idare heyeti- si reisi Abdülhalik Renda'ya , 
nin "Türk Hukuk Kamusu'', "Hu Ba~il Dr Refik Sa\'darn·a 
kuk Lugatı" "Basın", "Konfcro.nfl ve Cümhuri~t Halk Partisi ~e
lar", "Radyo görilşmeleri'', "l'a- nel se~teri Dr. Fikri Tuzer·e 
Iebe müsa.ba.kaları", "Serbest kür saygılarını sunan telgrafla" ı,:e
sü dersleri", "Türk Hukuk tarihi kilmesine karar verilmi.stlr. 

enstitü•U" ii%er:indeki çalq;maln· 1 o Ü n k Ü maç 1 Ô r 1 
1 CEPHELERDE DURUM 1 -------

.lkbahar aarruzu 
baş ad demektir 

!';'Brk ~·a Ubyıı. CJepheslnde: 
65 Sovyet tayyarcslnln dU • 

§ilrUldUğil havadl.sl, prk cephesinde 
bUyUk mikyasta, yani dalgalar halin· 
de tayyare harplerinin ba§lndığma bir 
delildir. Dört milyon Alman a.skerL 
nin cepheye sevkedlldlği blldlrfldl. 
Sovyetıer, milyonlarca talim ve te!Uş 
görmUş askerden bahsettiler. 

BU tün bu mUthl§ rakamlar, Avrupa 
harbinin mukadderatını taayyün ede. 

cekUr. İnsanlığın görUimemlş ve en 
geniş mllhayyile sahibi romnncılarm 

bile şimdiye kadar tasavvur edeme. 
diğt harp ba3la.mıştır. DUnya, yeni 
sllb.hlar, yeni ta'blıeyeler vo ı;ok me· 
raklı haberler bekliyor. Harp tarihi, 
inBanlık tarihi bir dönUm noktasında· 

dır. Harbin hangi cephelerde lnkl.şa! 

edeceğini tahmin etmek yeraizdlr. 
Her cephe tutuşacak ve yanacak. 

(Devamı Sa. 2 Sii 6 da) 

1 • 

Fener - Vefa maçındn.o bir en•taııt.aM (Yazısı ÜçUncü .ııaytaıım: 
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VAKii' -----
salihiyet 1 

1 dareye dair konuımalar: .. _._. .................................. .... 

idarec ve 
Suikastden Ytni safhalar 
(Baş tara/t 1 Hlci srı11fr1 '") Sllleyman bunun Niya.ziye yardım 

Stali.ne k'arfıı tertip edUdfği sn- edecek vesikalar olıruı.yıp, kendi
nılan suikastı, suçlulardan Süley- sini ele verecek birer delil oldu
man Sağol Tür.kiyeye geldikten ğunu sanıyol"lardı. Bunun üzerine 
blr milddet sonra kendisini Niya- SU!eyına.n, ne yayrp yapıp bumda 
zi Yakuboviç adıyla g!>rmeğe ge- D"Ukemmel lt.r is va.rken Ankara.
len Sirp milletinden PetkomilAviç ya gidiyor, ora.da bir dükkanda. 
hamiamıştrr. Petl:omilAviç Troç· çalışmaya başlıy8.rak sefarethane 
kustti. Troçlrinin Amerikad& yine ile OOnıas ginneğe çalışıyor. 
;.enıldığma göre, G. P. U. ajanla- Bundan sonra.mu Süleyman da. 
M tarafından çekiç darbeleri ile İfadesinde şöyie anl:ı.ttyor ve ağ. 
öldUrülıncslnden ııonra, koyu bir zmdan kaçmy<tı": 

Malta ya 
Dalga halinde tayyare 

akım devam ediyor 

Hindistan 
müzakereleri 
son safhada 3 lk yazımda ı:ı.a&ariyelere dalmıyacağımı söyleml§Um. Bu yUzden 

O
ı..: sel.Ahlyet bahsmı, kanunları karı§tınnak suretiyle değil, bazı mi. 

Sll!lerle aydmlntmağa çalı§8ce.ğım. 
Saltanat, lıatta bir çok meoruttyet valllerinin geni§ otoritesini 

bilenler veya. duyanlar, bugünün idare rclslcrlnde bUyUk sel!hlyetıerin lop· 
!andığını sanmaktadırlar. Kanunlarımızın metinleri do bu hissi vermekle. 
dlr. Nctcldm bir çok gençler bu kudret zevkinin tılıamu altında işe ba§la· 
maltla ve çok geçmeden hayal sukutuna. uğramalttadırıar. 

Hemen her yerde ve herkes idaro reislerinden bUyUk i§ler istemekte Ye 
beklemektedir. tdarecflor kadar her smıt halk t.e.re.fmdan konlurol ve ten. 

it edilen memur pek azdır. 
Bir smı! halk mektepçl bir Yallyl alkı§larken, başka bir zUmre yol l§i· 

~, önem vermediği lç1n onu beğenmez. Bazıları da ılpora, eğlence yerlerine 
z va.kıt hıırcadığmdan valiyi hicveder. 

Bu öıçtılcri, tenkit meylinden veya bllglsizllktrn ziyade idare reisle. 
1nde, paraya bağlı olsuıı, olmasm, her§eyi yapmak kudretin! mevcut zan' 
tmektc aramak daha doğrudur. ldıı.recilcr bana bir çok misaller veruıler. 

Bunlan ynzmıyacağım. Fakat almdl vazlteainden çekilml§ bulunan b!r va. 
linin tamamını bo.tırlayamıyacağım §U cUmleleti kafamda yer ettl: 

"- "11!\yeUer l4aresi kanuna bütün sclAlılyct ve ona kar~ı mcs'ullyeU 
blı:de tanırltf'n sonradan ~ıkıın bazı kanunlar, nl7.anuıa.meler, hattl\ rmlr. 
•er bile ıına l•ıınunumuzun maddelerini kaldırmııksrım selAJılyetlııl:ıl daralt· 
malıtadır. BD!ıusa Dablllyc veldlllttnden pyrl vektıletıerln hazırladığı 

ke.ııunlardı:ı bo ruhu görmckte.)im. Halbokl biz kanun nazarında da bü. 
tün veı.~tetlerin müm 111 ve valial.)1%. işte bu eebebledlr kl dıthlll~·e me
murlarınc1ıuı maada diğer dalttll'r Uurlndekt otorltemlz. bu ~ubclerdclii 

mcmurl.aruı tnkdlr ,.e neuık<'tlne bağlı kalmaJrtadır." 
Bu sözler bana mc,,r:uU~t valilerinden birlnln 25 sene önce çıkardığı 

kitabını hatırlattı. Bu eserden bazı cUmlclcrt alacagı.m: 
"B::ıbwli ve n&.aretlerden verilen tmLmiri mlllha.kat ve dcvıılrl ıniil.4-. 

alJcl•ıısıııa tebll~ ye de\-alrl ,.-uAyetfn İltanbuld&ld mercllerlylc. olan mubıı. 
trratmdnn banla~ l>M·llmım ve bllii-.falde ta,·llMtlt etmekten ba§ka bir 
'.ıOllUılyetl bulwuuayan ,-alilerden ... ., 

"\-'allnl,n mu-."tl.f!aklyetl bütün dalrelerlnln meeal ve mua"·enııtı mUşte· 

rd>ell'r1tulel<I Ahenk ile mütenaalb oıacatı derkAr lken, bu dcvıılr memur. 
lıırına lmr.ı nüfuzu -.1layet oldukça hatırlı bir vallnln dahili vlllyette kı\ln 
bir mUesscseı eeuebiye tlzerlnde, ptaebllı!lğt kadar olsun, haizi te'ıtr ola. 
maması ve lıllkt'lnıet lconağı diye le«mlye olunan blıtanm lul\1 oldufu odıı. 
lar, her blrl yekdlğerlne 1.illl1yen ecnebt lıirer bllkQmotl mUstaklllc dclt'ge
lcrfn" l>ıınır,ı:'Alı olmuş denc,cck laadar blrblrlcrlyle lttlhotııız, &henl>Nlı; ve 
m.-ı.lmmı 'l'il4yete knrşı da rabıtaaı:z memurlarL'\ doldurulıuuıı bulunması ..... 

••ı·aınız ıuektubi kalemlnln t.mlrl ve ayni deruedc mahrum! nlltuz 
mutas:ırrrf \O kaym:ıkamlarm, valllerlcı"·•• 

"l'c ,·ılJl~·etın kuvvel tn:ıllıe.tl)esl reı~ı olan jandarm:t ıı.lay komutanı

nın mülhakata giderken T&liden btızıın \"C e\"&mlr tdtıkkl etmesi - Jaıı. 

dıırmanm ECJ'Cf ve Jstfkı.llnJ ihlal ede(l('ğlcıden kat'lyc.ıı cal:ı: defUee de, 
lılnl azbııettc - bir koıaaolos t;ibJ - vall.)1 zlyareı ederek kimi te\·kIJ et. 
llğlııl ifade eylemesi yolunda 001lrler aldığını lılyvıMl vekayil mUesslle \'Ü 

r,arlbe Ilı' bı•rı.ı..ber herlte. bUlr." 
Dahiliye mcmurıarmdan maada. diğer daire relslerlnl birer mUslakll 

JıUkCmct diye vn:ıı!lnndıran bu valinin yazılarmı okudukta.n sonra bugUnkU 
:ı.recı ıcrımlzın haıtcrlnden memnun olmalan icab etmez mi? 

Bununla bcra~ı· id!lrecllerimlzhı dertleri üzerlnde biraz durulmnsma 
' ınlim. ÇOnkU bizzat !ayın Dahiliye vek1!i Bay Fa.yık öztırak'm zaman 

man llzerlnde ısrarla aurup bqardığmı blldlğlmlz bazı davalar bu kana. 
ıtlmc hak vcrm~ktcdlr. 

ldarcc!Jerlmlzln otoritelerini uttıran mevzuat her gün çoğnlınaktadır. 
Yukanda bazı yazılarm.ı nakletUğiın meşrutiyet valisi eğer sat IJıc, <:mi· 

!"il kl fikirlerinin tahakkuk etttg1nl gördUkgc çok ııevlnmlıtır. 
Temiz, seçkin, ıdcnlist mWkl a.mırıerfmizln sel!hlyct ve otorlte3l ka· 

• nfarıa do.ha ziyade temin ve te'yid edildikçe onlardan istlıınasız, parlak 
&nnlıır beklemek heplmlzln hakkıdır, IliKRl DEMİRTAŞ 

uronştadda 

•ki . ovyet kruvazö
rü ve iki zırhh 

batırıldı 
Berlin, 5 (A,A.) - Ofi: Al~ 

man tebliği, dün Leningrad önün 
de ve Kronştad'da iki Sovyet 
zuhlıaiyle iki ağır Sovyet kn.r 
vazôrünün batmldığını bildir
mektedir. Ağır topçu. dfiEman, 
ta~yare karşı koyma t.opçusunun 
faaiiyetini durdurma ha'!"el-ictlc
rine yardmı etmiştir. 

Oenıq> kESLminde dü.srnanm 
münferıt taarruzları pUskürtül. 
müştür. Merkez cephesinin ge
rilerinde yapılan hareketler es
nasında 3000 kişilik bir dütman 
grupu :imha edilmiştir. Dün 47 
Sovyet tayyaresi düşürülmü§ -
tür. Bir Alman tayyaresi noksan. 
rlrr. 

----0'----
Bataanda 

(Baş tarafı 1 inci sayfa.Cla) 
kilmi§lcrdir. Taarruz saat 10 da. 
ba~lamı6 ve Japon askeri §id
detli bir topçu ateşinin himaye. 
M altında ileri dü.'.}ınan müdafaa
larını ele geçim:ıişlerdir. AmerL 
kahlar müdafaa hattını inatla 
müda.f aa etmişler ise de geri ~
kılmck rorunda kalmışlardır. Çe
tın sUııgü ve el bombası savaş
ları olmu§tur. Japon!ar Ameri. 
kalılarm karşı taarruzinrını püs
kiırtmUşler ve birçok esir ve harp 
malremesi almışlardır. Muhare
be devam etmektedir. 
Vaşington, 5 (A,A.) - Roytcı· 

Ajansı, geceleyin Bataan yarım 
adasının doğu sahilin..: yapılan 
';Jir Japon ihraç hareketi teşe.b
bü ünün püskürtüldüğünü haber 
vermektedir. 

EŞREF'den seçmeler: 

J\onıı merdlııe her Ademle, evi&.. 
dım, tebevvOnttz. 

(~u 118zden ben peolmıunm!), de;ylp 
de 90Dradq lltme! 

WIZlcflldl-Wr'-nMr 
kDrfWı et!S dllmnt:ı; 

Dötlla .......... _..eloe, ----l 

Amerikahların 
bir muvaff akiyeti 
2 Japon 

kruvazör O 
batırıldı 

L<mdra, 5 ( A,A,) - 11, B. C: 
Cava denizinde Amerikan deni 
zaltrları bazı mühim muvaff a~ı 
yctler elde etmişlerdir. Dün gece 
Vaşingtonda neşredilen bir teb
liğde bu hususta denilıyor ki: 

Amerikan denizaltıları Krist. 
mas adası yakınında 1 Japon ha· 
Iif kruvazörünü batırmışlardır. 1 
Japon hafif kruvazörüne de tam 
isabet olmu.,, bu gemi hasara uğ· 
ramıştır. KruvazörU hasara uğ· 
ra.tan denizaltı peşini bırakma 
mi§, ertesi gUn bir torpil daha isa · 
bet cttfrmi3tir. Bu kruvazörUn de 
battığı zannediliyor. 

şark cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

r.~rlin, il <A.A.) - Sovyet R~
ynda 2 nisanda şiddeUI muh.a.rbe 
Ler cereyan et.m4tır. Merkez cep• 
besinde Ruslar t.opçıı ynrdtın.ile ;. 
lerl~ek tcşebbüsilnde bulunmuş • 
\ardır. 

Bu Uıeebbüsleri Alman piyade -
t:inin mukavemetlle kırılmıştır. 
Ruslar pli.lkUrtUlmUatUr. 

Donetz mmtaka.smda Ruslar ağır 
ı.ayiA. t vermişlerdir. 

SOV\7:1' TEBLiGt 
foııko\'a. 5 (A.A.) - Bu sabah. 

ki Sovyet remnt tebliği: 
Dün cephelerde kayde değer bir 

hadise ObnflJlU§tJr. 
Londra, 5 (A.A.) - Sovyet 

Rusya.da..n gelen ajans haberleı i 
Rusyııda ka.rlarm ve budarm eri _ 
meğe başlad:rğuu ve ortalığın ba • 
tak halini oldığnu bildinn&ktedir. 

Bir profesöre jübile 
Ya~ haddini doldurarak teku

üde sevkedilen sinir hastabkl:ırı 
profesörü Hayrullah Dikerin ü
niversite Tıp FakUlte:!i tn.:-a.f ın
dan bir jübilesi terlip edilmiştir. 
Jübile 13 nisan pazartesi günü 
ısaa.t on dörtte yapılacaktır. 

Troc;ki taraftarı olan Petkoml.fi- - Polonyalı bir mühendis biz-
\iÇ, komünist maskesi altmda de tıraş oluyordu. Kendisine: 

I.ondra, 5 (A.A.) - B.B.C. 
Maltaya eiddctli bava akmlan 

devam ediyor. Son 24 sa.at zarfın. 
da 6 Alınan tayyaresi imha edılmi' 
5 tayyare Jıasara. uğratd:mJftır. Dün 
Alman tayyareleri gUndilzlln dalga 
la.r halinde iç liır.an mmt.ar...sma 
hücum etmişler, çok miktarda bo:n 
bal:ır atmışlardır. Cuma akşamı 
adanın tayyare nıeydanlanııa hü. 
cum edilm.iştir. 1 Alınan tayyareei 
c'!ÜijlirülmüştUr. 

Cumartesi ger.esi sabe.ha kadar 
Maltıı.ya taarruz edilmiş, bombalar 
ıren~ ve dağmık yerl~re dUşmüe • 
tür. 

Movkovaya giderek, burada itimat - Staline karşı tertip c<lilen 
it:ıza.ndrktnn tonra, Staline bir su- hlr :nıika.stı hab:r aldım. Bunu sc
ikas~ teı t.!p etmek veya. herhangi farethaneye bildirmek :istiyordum. 
başka tUrlU bir faaliyette buluna· UUdn gelişi gilzel bunıya gitmem 
rtık Troçkinln intikamını almak ni- r.rızan dikkati celbcder. ~izin tn.nı-

yetindeydi. dığrntz bir memur var mı? dedim M b k•ı• 
Bu seyahatte, azami kolaylığa Reis: acar nai ve 11• 

rnazhar olabilmek kin de, Niyaz; - Staline karşı ııuika.st tertip 

1 
Yakubov:ç ndınc\tı Üsküplü b;r edildiğinl nereden öğrendiniz 7 • 

nin n1esa11 , ~Usliimn.n hüviyeti a.ltrnda bulun- ı Sü leyman ~kınlık asarı soste· 
1 mak en doğru bir yoldu. Petkoın:ıi- riyor ve tcvıle çalı~ıyor: 
j ı:\viç de bu suretle hareket etti ve I - Böyle b~r feY . yoktu: _Sefa. nudapeşte, 5 (A.A.) - Macar 
t~düfen lstanbulclıı. ı~omünist o· ı rcthane lie ten\3.M gırmck çın bu ajansı b]diriyor: 
tarak ~üleyman Sağol a.dmda bir plAnı kurdum.. Na.ip vt-kili Et.icnne Torthy Macar 
Üektiplünün bulunduğunu öğrene. - Baş'rn hır yalan söyleyemez .gentliğinc hitap ~en bir nıcsajm-
rek kcndictlne Hıfzı ve Hlkmeot a- miydınlz? da. gensliği hava kuvvetlerine ya-
dJncla iki arkad~md:ın bir tavsiye - !.... :ilmağa teşvilt et.mekteclir. 
mektubu aldı ve şehrimize ı::-cldi. - Niçin Staline kflr6l suikast Meııajda baıılrca fJÖYle denil-

Nctelrlm, Petkomilô. .. ·için, ma.k- dediniz? rıır,ktedir: 
1 b&dnun bu olduğun\1 Süleyman Nihayet SUleyma.n, tevil ede- Ma2!ide süvari hir millet olan 

1 

~ağol da mahkemede verdiği ifa- yhn derl<~n. Niyazlnln, Moskovnda Maca?'hu- ıılmdi tayyareci bir mil
cles:nde te~-It etti: her hangı bir suc:;tnn dolayı hap!- Jet olmalt:iır M:ıcar tayyarecile.ri 
' '- Niyazinin arltad~lanmdan !:ancde olduğunu ve ~ya kcnd~i: · 1939 da ~up knrtpatla.rda. ve 

~~tirdiği mektupta, kendisine elim ne yardım etmek isti}·ormuj Sıbi 1941 de Ukrayn.:ı.d:ı yapılan muha.-
den ge'en ~-a:-dınu yapmam h:ırekette bulunduğunu itiraf edi- reibelerde ı;:erefli bir nam kaza.n-
yazılıyordu. yor: m~l:ı.rdır. Bu h:ırp kudretli bir ha-

- Sıın:ı. ne ~ibl yardım yapabi- - Ne yapay.mı, Nlyaz:'.y:i mı.tJa. va kuvvetinin zaııırl bulunduğu-
lırfm? diye ~ordum. Niya:r.:: 1 k,1 kuı tarmak lı\mndr. Bu evrakı mı gös+..<ırmiı:tir. Bunun içindir 1tl 

- Sadece Sovyet. konsoloshane~ istcmi§ti. Oraya göndermek ıçin Mııc:tr gençliği sağlam, a..~ercc 
~inin nerede olduğunu göster. l\.fo~· l:nşka vasıta yoktu. b"r d.ls.iplin ve slıli!lt iStiyen tay-
kovaya gitrne-k üzere •vize alaca- MOSKOVADA yarcciliğe yazılmalıdır. 
ğım, başka bir yardım istemem! Buna na.z:u:a.n tahmin edildiği- Mncar gençleri, 
Ged!. ne göre, &ahte Niyazinm M05ko- Şt'r-efli b;r meslek tayyarecilik 

Niyazi Mcskovaya :;ittikten .son- ;•ada ele geçmeflini müteakip üzerin sizi bfklemPktcdir. • 
.-:ı da, karde~I Fahriden gelen de ibulunan mektuplardan kendis:- P.abAlar ve ar.neler, 
ıneptupla.rı kendisine, kendisinden rJJ'l tstanbtJlda SUleyman adında Cocukla.rmizı va.tanın davetine 
;elen mektuplan da Fahriye gön- birlsi ile muhabere etmekte oldu- :-~akta seı"beet ibıraJcnrz. 
dermeğe beşJadmı.,. hı öğreniliyor ve tertibin Yugoo- Macar Gcne.U..-urmay bqknnı diyor ki: 
~tYAZi YAKUBOVtÇ '.\IOSKOVA· lrıvyRlt Srrp veya. mUslümen Troç. nudııpeıjte, IS (A.A) - Stefant: 

D.\ NE l"APTI? kistler tar.ıfından şehrimizde bn- Genelkurmay ııa,,k&nı general Szom 
Niyazi Ya.kuboviç a.dryla Moskova. zırlandığı sanılarak bunların mer- ı batel;r, Macar ordu.sunun doğu cephe. 

Y'ıl giden Sap Petkomilaviçm Mos- dana çıka.rrlmaeI için surtti mah- sin~e pmdiyo kadar oynadığı ve oy. 
kovada ne gibi :faaliyette bulun- susndıı üç memur gönderiliyor. nsmağa devam edecefl rol hakltınde. 
duğu bllinmiyora:ı da, ken1isinin BU MEMURLAR KtM:? bsSina bir demeçde bulunmU§tur. 
ıühayet hüviyeti anlaşılarak Ye Bu memurların Lconid Korni- ~neral demi§Ur ki: 
maksadmm ne olduğu meyda.ııa lof. Pavlof ve lstepan olduğu sa- Macar askerleri, f..\'Tl.lpayı ve dUn -
çıkarak yakalandığı eanılmakln· mıı~. yayı Bol§evlk tehdlclln®n kurtarıp 
dır, NetelCı:n, Slll ynıanda bunu Bir ilıtimale göre de, bizim Gör- yurdl8.rmm istl.klAtlnl temin edecek o. 
yine ifadeSi1c mahkemede teyit gi Pavlof olduğunu bildiğimiz Rus ınn z.aterden kaUyyen emindirler. Ya. 
etti: bı; sırada Çinde, Çankayşck ordu- kınd& doğu cephealnde cereyan ede· 
"- Falıri.nin mektuplarını ı,,ros- Iımnt tkomiinlst ya.pms.ğ& mvıu;- cck olan muharebelerde mUltefiklerl 

kovaya göntleriyon>am da Niynzl- makta.dır ve isyan eden 9 kom.il- olan kahraman muharlplerle bl.r safta. 
den mektup alamıyordum. Bu sı- ı~ist frrka.sınm isyanm1 ha.ztr~. !J&n ve ~ere! ka.zıınacaklardır. 
rada Fahriden AdaPflZll..l""lı b!r ka- tır. Pnvlcfun Türkiyeye Süleyma.
Jm ta.rafm<la.n lboş bir bavul geti- nı ''e diğer Niyazinln ~kist a.r· 
rildi ve btmun Niynziye gönderil- kadaşhnnı bulına.k ilzere . oradan Seylana akın 
mesi istendi. şehrimize gclmi' ohru:ısı ihtimaij (Ba11 tarafı 1 inci saıy/ada) 

F:ı.kat Niya.zlnin adresini bSlmi- vardrr, cum eden Jnpon tayyareleri c;a.. 
yonmı, o sırada. Üskübe giden Ab- tSTEPA"S! y:.sınm h:ıkriben 75 olduğunu ve 
durrahmsn Fahriyi. gö~p bcvulu IJC'onfd Komôloftan başka bir ~ounlnnn bir tuy-;arc gemısirden 
ne ys.p~ IA.zım geldiginl sorma- s rp momilni!tti 'o•an Stepan Bo- rr~ .. oieini. sö~emistir. .. 
smı soylcdim.,, l dııı:nik <le Yugoolıı.vvalı olması do- j ı{olorr JO. v < A.A.) - Du~m~. 

Bunda.n son~srnı da Abdurrah- ı ıayısileo, yine saruldığuı~ göre ayni j n~:'1 ill. ~nva. akı.nı pasknlya gu-
mrın anla~o: · .. .. 

1 
• • vDzife ile bura~·a gönderiljyor. ~u ohm_ ı: 't sa.ban nlcalan bulut-

- Fa.hriyı goru.nce kencl:.sının ı ·<<>n-iLı;inm Slrpç.<ı. bllrr:osf sav"'sir.. ıarm 1' maye51nde yap:lmıc-lır. 
Paşkomilaviç kıırdeŞinin de Petko- de bu i'5de hayli faytJasr ""ÖrÜ ~- 1 p .. ::- t 'ı.Ji':ies i işareti veren dü-
milaviç admdo. birer Sn-p oldukln- "ft~ 7Alll~-cdiliyor "-' ı d •• "· '"ıiNien sonra tayyare 
rını öğrendim. Fahrinin Tro~is~ ~ · 1 ı . ~r · '\nvnm toplimnm uğultu-
ol<luğunu da. anladım. Stll.Kl"MAN <'rÖRTI~ ARANm • . rı·. mi ra·\·...,zlcr n takırt~ı ve 

- Bunu ınasıi enJoarlrnız? Kcn. KE?\... rl, şmanı kar~ılonıak uzcrc irnxa. 
rlisi mi söyledi? Hu suretle SUleynıan gökte nrn- lan 11 av tayyarelerinin pervane 

Abdurrahman: nrrken, s.,vyct aefnrethantSinde ~C3!eri işitilmi~t i r. lnsanc:ı ka. 
- Hayır, Fahri o sn-ada tJa. Leoll'idin ka.rşmnda görünüyor. Fn- yıp!.ır ve hasarlar h. ~kınd'.l. hf'· 

küpto "Proleter" admda. hir ga. kıtt evvela arkada.cı!annrn kim ol. nüz h: ,1 ı-..: r hater yoktur. Gayr: 
zde çıkanyo.rdu. Orada yaulığ: duklarmı tesblt etmek limmdır, re' mi b·ı zı haberlere ~öre akıncı 
yazılardan öğrendim.,, ~cndiıılndcn bu .!Juretle e<ırulu- ştirn.'"' eden ek5erisi avcr bir~ok 

Ve bunu öğrenen komUni.st 6t'Tr.- ~·or. Japon tnyyareleı i tayyare karş. 
patisi ile dolu Abdurra.hmr.n Say, SUleym:ı.n da Abdurrahman, Ö- koyma toı çıısunun ateşiyle çoit 
man. Fahriye hiç bir ~ey Eezdir· P"\er ve ea.!re nrkndaalarmın ismle- yilksckten uçmıya mecbw· ol· 
meden, kendJsinden SUieymana rini veriyor. m~lardır. Birkaç boba amtıl
geUrilmek üzere gene ast.srmdn Ancak, kua bir tahkikat sonun- mış ,.c L:r dti:?man tayyaresi SO· 
verim bulunan ikinci bir bavulu da. SUleyman ve arkadaşlamun ha- knklaru nutralyöz atefi tu:mış~rr. 
alarak geliyor ve Stllcymant bulu- ldaten kOO'!lünist oldukları, Ni.yn- Birkaç k;::inin öldüğü haber ve. 
yor. zi. Pet~o ile elbirliği yapmadıkla· rilıyor. Düşman hücumu, şehrin 

- Anu.n. diyı>r, Niyazi Petkovk rı ve rJhayet hü.<münlyetl~ hatt-ı' lim~a. rn kın bölg~ine inhisar 
Fahri de Poş'ko adında kardeş iki ket ettikleri anfaeı1ryor. Yıne sa- etmiş r,ı' r ırnclrtedir. 

-<>--

Görüşmeler devam 
ediyor 

Yeni Delhi, 5 (A.AJ - Sala
hiyetlı mahfiller, Knps'in vazı
fesinin en son ncticesı pazarte:;ı 
Yeya salı sabahı öğrenlmesi muh 
temel olduğunu 8Öy!emektcdirler. 

Hint kongıresi tcra Komit~ a· 
ı;alan, Yeni Delhiden harekct1e
ri tarihini, muvakkntc:1 önUmüz. 
deki çal'§ambn günil <:larak tes. 
bit etmi~lerdir. 

RUZVELTİN NEHRUYA 
MESAJI 

Nevyork, 5 (A.A.) - Nev
york Times gazetesi yazıyor: 

M Ruzveltin Hındistandaki 
§a}ısi ·mUmessili M. Johnson va· 
srtasiyle gönderdiği mesajın 
Nehru'ya. o!duğu sanıl.-naktndır. 

• • • 
Yeni Delhi, 5 (A.A.) - Öğ

renildığine göre. dün Vavel, A
zad ve Nclıru arasında.ki görilş. 
nıc samimt bir hava içınde cere. 
yan etmiştir. Dolaşan şayialar:t 
göre umumt valilik müdafaa mec 
lisine bir Hintli üye getırildıği 
takdirde bu zatın vazife ve sala
hiyeti ile ba.şkuıınnndanlığm va
zife ve saltı.hiyetleri arasındaki 
hududu tayın etmek bu gö~rr.t>· 
nin esasını teşkil etmi§tir. 

• • • 
Yeni Delhi, 5 (A.A.) - Tef'· 

kilat komitesi buS!fuı iki saat sil. 
ren bir toplantı yapmış ve yarın 
gene toplanmak üıcre dağılm· ::
tır. 
Kongıre reisi Azad, kongırr. 

tarafından verilecek esas kam
rın salıya ncşredılmcsınin mıı 
hn.kıkak bulunduğunu ve o giıne 
kadar İngiliz harp kabıne.sıncc.k 
aksülamel. Staffor Knps va.t:ııta
siylc öğrenmek ilmidinnde oldti
ğunu söylemi§tir. 

Mak Artür 
Avusturalyanın emni· 

yeti için taarruza 
geçecek 

Melbourne, 5 (A,A.) -Avustralya 
harbiye nazın M. Forde, General 
Mac Arthur ve general Ala.may il . 
konu.,.<mıuştur. Bu konu,,c:madnn son 
ra M. Fordc gazetecilere demi!1tiı· 
ki: 

Her iki general de A\·ustralyanın 
'°mniyetinl korun1nğa ve dUşmann 
karş; taarruz ynziyeti nlmnğn ~ 
met.mit, bulunmal.ct!!.dır. 

Mn.leı.ya mulı:ı.rE'besi l ııkkınd" 
:;cneral Benııett,in ,·ordiğı raporun 
o;rer sureti general Art.bur ve ge· 
r.<'rnl B'amny'a vcril'll

0

~t ir. 
Bu rapor bütün tafsl.Jati v l"rmr-k 

le A\'USt.ra.lya ve ımparııtorluk 1 
::~ çok kıymetli olacak frı' da 1 ma· 
lumntı ihtiva ctmoktedıT. 

o 
~ephelerde dur ~m 

(Baş tarafı 1 inci sayfa.ela) 

Llbyada, şlddeut Sicaklar ba§lo.dık
lun sonra barckAt yapılıımıyııcağı sa. 
dece blr ihtlmald<:!ll bahselmelttlr. u_ 
nutmamnlıdır, ki geçen senenin öldü· 
rilcU sıcaklannda harp oluyordu ve 
Alman tayyareleri gökten sade tank 
detrtl, buzlu ııu da. 1.'ldlrl~'Orlıırdı. 

l'ıuıl!lk Oephcalude: 
Sa t.'I an'da .Amerlkalıla rın ~iddeUi 

bir r~ukavemet gl!sterdlklerl bildirili • 
yor. Japonlarm SeylAn'a hOcum etme 
lerl ihtimalinden gene bu ısUtunlarda 

çok evvel bahııetml§tlk. '715 tayyare i
le akın, bu hUcumun bir ba§le.ııgıcı -
dır. 

A\'USturalya unutulur gibi oldu. 
Mak ArtUr'Un iylce hnzrrlandığı mu. 
hakkaklır. .Anl&fılıyor, ki Japonlar 
evveli. Blrma.nya cephesı ne Hld de • 
nlztntı hlldm olmak azmindedirler. 

Sırptrr. Niyazi h~rhcılde MO!kova- rııldığma. g5re bu kadar bOf3 ge-I ===:.:-:.....-.:=======:=.:= 
ya Stallne kanır bir su.iıkast tertip çen 7'Alllalldan bir istifade temin 1 de:!a aa Aı::ık mnemasmm $0kağm
etmek Uzere gitmiş ola.calc. Der- etme-~ lAz:md.Ir. Böylece de en saf da Pavlofıın ynnm<h gördUğü.nü 
hat Sovyet aefarethnnesint ha.her- ol-an Ömeır, mUreffeh bir ha.yat va- töyledlği esmer gözlüklü orta 
dar etmek ve bu bavulları Niyazi. adedilmek_ tıartile e.yuç ~i.ne al11U- l:oylu. çetrefil t~c kanw;an ka
ye göndereceğimize sefarethaneye yor ve Sllikııst tertip ediliyor, dınm bu otomobı"Ue, hududa ka.d9.r 
vennek Ia.zmı. Süleymanla Abdurrahmanm An- gönderildiP.l ve laı.emldığı aöylen- Hlndlstanm vereceği karar, Japonya 

Ve iki Üs'kUplU komünist Staline kc'lr:ıdaki tertJpten haberdar ol. mektedir. ~ - için çok mUhlmdtr. 
karşı böy!e bir suikasti ne oluren ıiuklan sanılıyor. Ancak, her ikisJ PA \'J,OJ."J,A K0~'1LoFUN 
olsun Hrueme~e çal'r§mak isliyor- de ilJin böyle bir netice vereceği- ASIL H()l'iYETJ,ERt NASU,? 
lar. nJ., arkadıışlarmm parçalanaeağmı, M06kova ünivt.rsiteS şarlt eMli- ı N d u' ;:~· 

HALBUKİ... ı..:Jıay~t k~_ni~ de öldürül- tıisünden mezun ,,lduğn halde nak· 8 ememe :. ==~ 
Halbuki, bo.vııllarda.ki evrak o mek 'lSlendığini bilmıyorlardı. li;a.t mUp.virliğm.de :h~t oldu-1"" __________ _,,.-:ı• 

sırada muhakeme altında olduğu KIR~llZI PLAKALI 0531 No. Ll ğunu mra.l'la iddia eden Kornilof- Puroteaör Şekib T'.ınç'un dllıı oku· 
ıannedilen NiyazinJn kendiaini OT0)108İL NEREYE AtTt la tuih profesörü olduğu halde dutumw: bir açıklama yazmma gör· 
tobriye ~. ka.rdeı;:inden iste- Abdurrah..-nanın. Pa.vlofun, ara- lconsoloeh'l.Oede atajyer ımeınur gi- (tenkld) kelimesi yerine (elqıne) n. 
ı1iği vesika.181"dır, ki bıırada Met.o- d:ı. rnr içine binm-elk randevu. ye- b1 kü9ük bir hizmc1.te kullanıldı- lmmı~tır. 
..-içe adıNbki komUnist hapisane- rir.e geldiğini söyledi~niz. "Ol53r' fmı söyleyen Gör~ Pa.vlofmı asıl (Eleme) nln anlamını blllyo:"lı7. 
ı;inde ma.hkfun bülunduğu s.ıra.Jar- numaralı otomobil de kordiploma.ti· ieiml-er..nJn. böyl~ olmadığı da sa- (Tcnkid) eyisin! kötUsUn!l ayırm • 
ds. diğer mahkum a~i!e ~e o.ittir. nmnattadtr. bahsi demek olduğuna göre frlyı ufalt 
tı.ttuğu notlar ve ikomtinist pa.rti- Otomobil. g-a:h Alı.lıB.rilda, glh Fakat Q.ı taratlan yine birer tan ayırma demek olan bir kelime ,' 
:;indeki hi~etle:-i.ne ı:ıit, partinin ~ehr.imizde göri?nmektedir. Ancak, t.abmiıı. ve kuvvetli 54yialardan ka11ılamak akla. gelir: aml\ ned• 
kongresinde'.<j zabrtlardrr. Lu seyahattcrl, diğer uabalar gi. iba.ret &llMltt.Mbr. '(ele;ıme)? Anl&§ılıın (elcmo) ile kn 
Abdumıhman, mahkemede mah Pi trenle yapma~ kara yofoyla !fin ef!IV perdeııi ve !ç yüzü, rıştırmıımnk istendi. o halde bu (şı 

kümlarm tuttukl::ın notlan o. gitmektedir. mıı:hüta.k, k1 ancak, mah:tesne katmt~mm uyandıracatı (bera be~ 
kudu~nu söylediği halde, neler T;~~IER, GÖZLtTKLU KADIN t&ratmd&n meydana. ~, yapma) anıammı gidermenin c;:ıı r •:1 
razdrklarnu ve hU\iyeUerini söy- ~""EBEDE! hekikat blitun dünyaya ilt.n oluna- ne? 
lemektf'n imtina etmiı;ti.r. İşte, Abdurrahma:nm, eıık &ık ceOlttr. (Elek) d~n kellme Ureteceksen <e 

Faknt, ne Abdurrahman. ne de ~ telefoad& fıl}it~ ve 'bit' NtHAT ~Azt tekleme) demeli. (ele§me) dememcıı. 
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Abdurrahmanın L 'I 1 
sevgilisi maı=JM~H;;l:tJ=Btl!#lillH Dünkü maçlar 

~eler~~:1:;1;:n~~~~-- Kendilerine fiyat mürakabe ı Pastalarında kurd 1 Fener Vefayı ~-ı __ yendi, ~alatasa~a~ 
~~i~E~=t~Ei memuru s Üs Ü veren 1 er Bir fıj~ki~paatacı lı~dakeh'!nenerz~ ı~~~d~ennavuamç~eu-kl~ :!~~~~e ed~~!~1 
f1bi ben Abdurrahmanı bir to~ ıw.IA -.a ........ ı.a 
antıda tanımış değilim. h k kapabldı ~ ve nomıa1 neticeler alm- Fener stadmda gi1Diln · SOO. oyu. 

Benimle konuşmıya baş!adık. ma Qm oldu mıştır. nu Fenerle Vefa arasında idi. Ha-
~un sonra, niyetinin benimle ev- Gıda maddeleri satan yerlerin Şeref stadmda ilk maç Altmtuğ ~em Fcrldun ~ılıcm . idaresinde 

hıenrnek olduğunu söyredi, Bu, temizlik dunımlarmm sıkı suret. ile Beyoğluspor anıamda yapıldı. , te.kımlar şu şekdclc sahaya çıktı-
e~. genç kızın istediği bir şey Bundan bir müddet evvel ken. B:_r numaralı Milli Korunma te kontrol edibnesi Bekcliye ta- Her ili t.akmı en kuvvetli kadro- lar. 

d;gıl mıdir? Ona inanıyordum. dilerine Fıyat MUra.irabc memuru mahkemesi, Osman ile Sühayı bi- rafından alakadarlara bildirilmiş. la.rlle sahaya Çilrt:rlar. Fener: Nuri, l\Iuammer, Munıt, 
~ltelctebini bitirir bitırmez beni süsü vererek girdikleri makara rer sene sekizer ay ve Hakkıyı tir. Beyazrt:ta Hasanpaşa fm- Oldukça 8Jkı geçen oyun tah- Omer, E~t, Aydm, Fikret, ibra· 
a ~tr. Tam Uç sene birbiri- ticarrthanelerinde zabıt tutarak da tir.erinde taşınması memnu si- niyle, Beyoğlunda i}sl pastacmm mm edildiği gibi Altmtıığun gale- hlın, .\fi Rrza, Torhan, I..ebip. 
11lit ~i sevdik. Aramızda bçbir 

1
h- cürnıürneşhut yapmak bahanesi- lalı bulundurduğu için bir sene pastalarmda mu.z;r ve sıhhate uy bceile (4-l) nctıce1endi. Vefa: Hayati, \"ahit, Uıtfl, Mus-

ıı.a.r Yoktu. Gün geçtikçe sami. le muhtelü tacirlerden haksız ye- sekiz ay, yirmi gUn hapJe mah- gun olmıyan maddeler çıktrğı gö.. Şeref stadmda. gUntm son maçı tafa, Ua.kkı, Süleyman Muhteşem, 
n.ıı" t· . . . t d re para alan pe>lis memurların· kum etmiştir. Zaten mevkuf o.. rillmilş ve birer hafta kapatıl- Gala~ .. - ..... ,,ıa Be·..,.,.... a.rasmda ya- l1kret. Ga:r:I Haydar, Hil!ıeyio. 
x .. "e ımız ve sevgımız ar ıyor u. dan Osman ı'Ie Hakkı ··e 5;:'-a 1 nıul -~--~ı.-1 . . ""- _..., ,,__. O"'m"' ,.., b h . a.k .>ııhayet başmıa. bir felfı.kct gel. • ~' an su~ arın uıc~u.L•.r"~ ennın •• ._,.ır. p:ld.t, Oldukça kalab&llk bir seyir· .. --· r C'l'ler a çenın ınıy!n 
~ı. Bur.dan beninı hiçbir kabaha- ha adında üç şahsın yakalana - devamına karar verilmŞt?r. el önUnde oyna.nan maç Galata.sa- başlandı. Ve :!ı"m cn Vefa kalesi.ne 
t!111 }'oktu. Nasıl olsa evlenecek- rak Adliyeye verildiği yazılnu.,<:tı. Tarihi anıtların etrafı ray tarafından çok gUc::lükle kaza,. inen top güçlü..'<le durduruldu. Ve-
~r. Fakat yanlarmda bulundu- açılacak mlmı~tır. Her iki takmı da elı:mk- fa, geçen hafta Galata.saray karşı-• • • ıt d 5 1 k t•t salı da mndald vnziyetin normal olma.dı· l')'\lın aileden • ki bu aile benim ıngı ere en O omo f J Şehrimime tarihi kıymeti olan siz. 0yun Be}1roz nısıf asın ğmı isbat için, Feııetba!ıçe de ikuv-

b
\\?linimetimdir • ayrılmak mec- çeşne ve sebillerin tamir ettiril· geçiyor. t1i rak 
Uriyetinde kaldı." 248 ld• mesine karar verilmiştir. Ayni Oyunun ortalarma doğru Gala- ve ibini yenerek biraz dil§en 
Perihan. Gemlikli olduğunu, vagon ge 1 zamanda etrafları açılarak de- ta.say aleyhine verilen fı:ikiki Ba- kredisini yilltseltip taraftarlannı 

attı yaşında iken annesini ve mir parmaklıklar içine alınacak. lı:ıdrr çok sıla bir vuru.şla gole tah- tatmin edebilmek iç.in bütün gay-
b,'.Lbasını kaybettiğini söylemiş ve Ankara.da..,_ haber verildiğine gö• 00.ıı.i ve sa.bit tesisatın ta.mm ve a.. trr. vil ediyor -Bu golde Osma.nm retini sarrederek oynuyordu. 
Sözlerine şöyle devam etmiştir: re, topla.nacak ols.n Büyük Millet mele ücreUeri, Uzunköprü_ Sivilin hata-..: vardı-. 10 dakika kadar silratli cereyan 

Abd ah be · y dik Meclisinde Kars mebu.c;u Hüsrev grad kısmtodak:i bina ve tcsisatm T• V kil• Bu gol her iki ta.rafı da can- eden oyun bundan sonra govşedi, 
!t'd-; bir ~~:n ~i~n~~ Sarnini:n vefatı tezkeresile hava. ve tamiri ve bslamt için lir milyon ıcaret e 1 Jandm:lı. Beykoz a.ttığı golUn ne- vuruşlar geli.5i güzel ohnağa ba§-
brtaktı. Bana her gün muntaza- demlryolla.n bütçelerinde münakn. 280 bm lir:ı. sarfedilecekti:r. şehrimizde Ucelerlnden istifade ediyot', Qala. laclı. Fener orta muhat'.'iıminln çok 
illan ueliyor ve: le icrasına dair kanun layihaları Mecliste istenen tahııtisatm için. 'T':~ .... t .,.rekilı' Mum" ta.z ök- t..<ı.sa.ra.y da şampiyonluğun tehli· nğır oyunu , kilç:ük Fikretin sert 

n k ..... ın-ı...._ d b --~-.,-- · ... ~.,. "" nlı müdahale bile her alanda dU-
."- Üzülme, diyordu, her şey onu.,~..... e u ............. .._. bulun.iDaJctadır. men diln sabah şehrimize gelmiş- koyney~~r,_~.· · görerek çok ca §Ürlilmeıo!. Fen<>r"11 "'oı ntrnac:nın 

<t~Üzelecek, hepsi yoluna girecek. Demiryolları ide.rest 941 $elle • Devlet Demiryollan idare8l de • !erdir. Vekilin birka~ gün şeh. ~,,~ mc 
ır. !'lınde 14,5 milyon lira fazla vari - miryolu tesisler.ind:n takviyesi için ri.mi.zde kalarak tetkikler yapa- BeyQcozmı meşhur müdafaa s:s- mani o}uyordu. 

, Sonra buradan .. ..ı.ttk. Bu se- da.t temin etmiştir. l!lzumlu olan 15 milyon lirayı istik Jn.-.~1 a.ktadı:r temi Galatasaraym gol atmasma JS inci dıı.2dkada Jo'cner sol içi-
T !ıi"""" Dcmı'ryol'"'" ı'"'--esı' halkJ d -. z _._tile de~il, _ _, ... _t f--,_-'le cagt an ~m . . .... ünd"- c-~1· nin uzaktan eaiL'\.dıln top Vefa kn~ ·er beni Fatihte ibir eve yeneg. ~ ........_ a. aı. ·'" .......... &• TI&Cıua ......._. mam oıu.yor. G uz. ve Çl.U,LJ.ın ,..,. 
tir?i. Yine her gün ziyaretime mi temasta bulu.nan memurlara se· !emin ctm~ğe karar vermiştir. Maltepe vapuru bir ctrafmda daima btr iki Beykozlu Jec~.nin ~-erinde durmama~ yU-
gelıyor ve ihtiyacım olan parayı "ode verilen birer kat eibi.sc çabuk Diğer taraftan lngiltereden ala- var. zil.nden kaleye g;ruıce oyun hız. 
Veriyordu. Bir gün bana: eskidiğinden bu gibilere ilaveten cağımız 22 lokomotifin, beli ve 6!50 sandalı batırdı Nihayet 43 üncU dakikada Ce- landı Ye top mk sılc iki !kaleyi zl • 

. - Seni. dodi, hastahaneye gö- birer kat elbise Ue bir çlft ayak- vngondan 248 ı mem1ketimize gel. Evvelki gUn Yalovadan lima- mil güzel 'bir şiltle beraberliği te- yarct etmeğe başladı. 
tureyim. Bir kere vaziyetine ksbJ, işçilere de tulum verecektir. ınlştir, nımrza gelen Maltepe vapuru Sa. min ediyor. Bu sn-ada F~r. Ali Rıbayı ha· 
b
1 
aksınlar. Sonra kalktlk hasta .. Demiryollan üla.resi Arda. Me _ Bunlar Sivas a.telyelerindo mon. ray'burnu önünde Mustafaya ait tklncf devre: fa, Aydını da Mntrfora. gcÇirdi. 
ıancye gittik. Doktor beni ır.ı.ta- riç köprülerinin tecdidi, döner köp tc cdilmelrtedir. Mütebaki kısmın 1 30 sayılı sandala çarpm?§tır. Sm 35 inci dakik.ada Vefa müdafaa.· 
~·ene etti ve çocuğum kaç aylık riilcr foş~ı. vagon kantarlan vesa.. da s~e eonuna kadar yetiştirilece. dal batmış. Mustafa denize düş- Galatasal"ay muhalckaik kaz.an- smm ilcriı:!e bulunduğu bir zamaıı-
olduğunu söyledi. ir ücretleri. yine aym yerlerde mr.• ei allkadar12ra bll~tir. müşse de kurtarılmıştır. maık azminde. Mütemadiyen hü· da Aydm.m verdiği ileri pasına 
ı.. _- Kürtaj yapılacağından l:a. D k 

1 
f cumda. Beykozun bütün ta:ıumla• tbrahbnle birlikte ç:kan Vefa b· 

verdar değil miydiniz? ün Ü güreş er· ablsarlar idaresi Limon tuzu yerine müdafaa oyunu oynamıı.m bu hü- lccisi topu ayağiyl<? uuıklaşt.ıracl4 
- Bana bunlardan hiç bahset- zehirli madde eu.m1.a.rm semere vcrmesmc m8.ni ğı yerde, lbrahimin aya.kla..'"ma ya-ı 

l'lledı Bilakis oocuk dünvnya Bölge serbest güreş birinciiik- tnhlsarlar umum müdürlüğü oluyor. tarak el.ile itti Lcbip de tbot ika• 
gclın~en evvel evlen('cektik: Bu- leri, güreş kulübünün J{'umkapı- te§kilitının Ankarada yerleştiril- Bazı tüccarlar piyasaya limon BeYkoz ka.::ecisi hem iyi oynu- leye topu soktu. 
1llın için hazırlığa başiamı.5tık. daka. salonunda dün bU)ilk bir mesi için ora.da bir bina yaptır- tuzu yerine .zehirli madde sürdük yor, hem ~ ş::ınslı. Oyunun orta- Bu golrlen sonra Vefa oyunm:ı 

Abdurrahman ortadan kaybol. sporcu kütlesi önünde yapılınıı: maka olduğunu biliyoruz. leri görülmüştür, Sıhhat İşlen lartna doğru r..olden çek.ilen bir başında )ııpmesı blzmı gelen şeyı 
~an bir gün evvel bana gel- ve ibu müsa!ba.kalara yirmi beş- Söylendiğine göre, bu bina şim Müdürlüğü tarafından yapılan komPrde Arif neıfis bir kafa vuru- yaparak fena teşkil edilmiş o!an 
~1, artık evlenme işinin b1t..-nek ten fazla güreşçi iştirak ctmi§- di teşkilatı a.yrı ayrı binalara da- ~~i~:~.nde bu durum tes- §UYla Galat.asa.raya ikin<i ve gali. for hattını dc~tirdi. Hüseyin 
Uı.erc olduğunu ve iki gUne ı~a.. tir. ğılmış olan Tfoaret Vekaletinin "'" biyet golünü temin ediyor. oağ 9Çtğa., Haydar da sol açığa g~ 
<lar kağıtları yaptıracağını söy- .Müsabakaların neticesi §Udur: ta.'1Jlm:ı.st düşünülmektedir. Bu Bir komisyoncu, dört tüccar ve Ve netice değişmeden, maç, Ga- ti. Fakat bu değişiklik teshir: 
letıi. 56 KİLO: ha.ber tahakkuk ettiği takdirde bir fabrikatör !hakkında takibat la.tasamym ( 1-2) ~ bi- göstermeden devre b5tti. 

A d il ·· · y · h ld K G 1 İnhisarlar Umum Müdürlügunv.. ün açılarak ifadeleri alınrnJştır. t"yO?' b ra an ç gun geçtıgı a e, e:in.al ügör (glireş}, Tahır · · .,_.__
1
• a-.-.· 

ana uğramıştı. Merak ediyor- (Kurtuluş) a ekseriyetle, Fahri nakJi bir milddet daha geçikecek 0 ·-- . .ı..ıwre ... m .. 

dum. Bende ·bulunan bavulu da (güreş), Kemal (güreş) c tu.~la demektir. fnta ofisi kuruluyor Süleymaniye--Tciksim Bu devre Vefa t.&krmm: tama 
Polisler tarafından alınınca .büs- galip gelmişlerdir. · Fener ırta.dmda iik oyun hakem ınen değiş~ olarak çıktı 
bUtUn ciiphelcndim. Sonra ga. 61 KİLO: Beyog"'lu Halk sı·nem,,.•ı Devlete \"C hususi §ahıslara Ja- Muzafferin idar~nde Silleym&ni- Hakkı sağ içe, Silleyman beke. 

~- ,... zım olan inşaat levazımını temin Lutr ı'l , .. uh•-- d ,.._ .. 
l.etelerde hadiseyi öğrenince hay- Hamit Tekre (oiirecı.) e Meh • ye ile Taksim arasmda oynandı. 1 e = ~..... c ~uua geç - ... ,.,~ ~ ı •ı M t lhfa etmek üzere bir inşaat ofisi lru· m:"lcrdı' Bu d vr ·n ilk d 
4 t:tler içinde kaldım. met Eryılmaz ittifakla Ha~ilit - •• · 0 onun 110D n J.dkte fena. vaziyette bulunan bu '"' · e e, Yt e evro 

ki 
Abdurrahman fev~alade ze- Tek••c (gür.ı::ı.cı.) Mehmet Çe .• lik hük 2 - Canbadıane Çoctıp (Va.DM nılm,ası kararlaştırılmıştır. Buna iki takmı vazi.yeti lehlerine çevir- gföi hızlı ba.'1edı. Ve yine ilk dev 

" "'":l T>Arrf) • y c:ı- (bü.M\~ - ait hazrrlanan proJ·e tetkik edil. re gibi ~· + .. ~ ... ed- !ka idi. Her zaman kitaplariyle men a-alip, Mehmet Çelik - !\leh. ....., .. - Af& ve-="' J .... ...., ... u) mck için oldır.kça canlı ve sert oy- .~:rmı ---t' ..... ~ı 
~ mektedir_ Bu proJ·e V('kaletle- ııkh -•-1·...L..n son- oyun y 

nı,..,,.,..,,l olur. m•--'nmn<lıyen okur- met Eryılmaz'a ittifakln galıp - nadılar. Sfileyınaniye forla.rmıu a.A.U• ~•ı.m ... ava~ ~"' u!A:" rin mütalaa1ariyle birlikte Vekil. l"dt 
dleu. Son"a çok az konuşurdu. He- gelmicı.lerdir. teknik seça-.clerde birinci ve ikin. şah.si oynamaSI ve ac;ıkla.rla akın "" · , , ··--.rKİLO ler Heyetine sevkolunacaktır. Akmla.r da.ha .;yade F·"er ta 

son zam:mlarda daima düşün.. fiti 1 
: ciler şunlardır: yapmamal:at'! netice almalarma u• ..... 

ce)f ve dalgmdr. Bana geldiği ' kir Yolcu (gür~) Hüseyin 56 kilo birincisi Fahri Umar mani oluyordu. Halbuki Taksimli- rafından yapılıyordu, 
ta?nan hatırımı sorduktan llônra (Boğa.zıçi) ne tuşla; ısa Doğan (güreş), ilrinci Tahir Saymen. Kulübe başına çöktü ler da.ha görerek oynuyorlardı On be§inci dakikada Aydmm or 
Ve birkaç ehcmmiyetıııiz şeyden (güreş) Mehmet Öztürk (güreş) 61 kiloda birinci Mehmet Er. Mehmet oğlu ŞeV'ket adında Bunun ne-Ucesl o'la'rok bir gol ya. tadan sürerdc çektiği goUilk bir 
~hi tikten sonra hemen hemen e ittüakla, Mehmet Oztürk'e - yılmaz. ikinci Hamit Tekçe. birisi, dün, su dökmek üzere üır P1P Hk devresi 1--0 ga]j.p bitir- §ÜtU J-ebip lrurtarsrok Vefaya. u 

ç komşnamı. ı..ekir Yolcu tuşla, İsa Doğan - 66 kiloda birinci Bekir Yolcu, küdarda. Tophaneli oğlunda Hü- diler. çUncü golün girmc65:iıe mani ol 
. - Kimlerle arkadaşlık ettiği- Hüseyin Karacayı tuşla, Bekir ikinci !İsa Doğan. samcddine rut boş arsadaki bir İkinci devre: Bu devre Süley- du. 

rıı biliyor musunuz? Yolcu - ısa Doğan'a ittifakla ga.. 72 kiloda; birinci Kazını, ikin- katlı kulülbeye giıtmiştir. Fakat maniyolilcr açıklar v:ı.srtasile akm Fener baskısı gittikçe artıyor 
_ Abdurrahman garip br ço· lip gelmişlerdir. ci Nevzat bu sıra: kulübe çökmüş ve Şevket yapın.ağa. ehemmiyet. vererek daha. oyun tek llaıle halim a.lıyord°" 

CUktu. Öyle pek çok arkadaşı yok 72 KlLO: 79 kiloda; birinci Ahmet Kn.n· vücudunun muhtelif yerlerinden canh oynadılar, ve blmun neticeeı Vefa akmlan pek seyrelc ve te--
tu. Daima yalnızlıktan hoşlanı- Kazını (Eyüp) Nenat (güreş) damir, ikinci Afımet yaralanmıştır. Yaralı, Haydar. Taladmin ya.pt,ğı lir gole üç golle s.irsiz oluYo'l'du. Y'ırmi a.ltmcı dald 
l"ordu e tuşla galip gelmişlerdir. 87 kilo birincisi Mustafa Çak- paşa Nümunc ha.stahanesinc kal- mukabele ederek oyunu 3-2 ka- kada küçı'\k F°ikl'etin ~ çjzgi9i 

_ Si7.e gayelerinden, istikbal- Müsabakalar sonunda yapılan m&k. dırtlımştır. "8lmlağa muvaffak oldı.ilar. üZC'?'lnden çektiği fev'kal!de şüt 

den bahsetmez miydi? -==================================================- Fenere üçünefl golü ikuandrrdt. 
- O. mektebi biter bitmez, bir Tesadüfen oc1:ısnıa girildiği za- lile bir işaret yaparak rah8tsJz ol- Vefalılar 98llki çatlatmak 6çJd 

Yuva kurmak niyetindeydi. Ço- man atendisi mutadı olduğu üzere ma.malarmı, oturmalarnıı rica et.- gol bek'iyorlarm.ış gibi, birden 
~k meselesiyle ka.rşrlaşmca, ffi('k muhakka.'lt m:ı.samnm başında be.6ı ti. Fakat muhakka.k bir cevap ver- hızlandılar bu cenlrlık semere ver-ı 

hi bitirmeden evlennliye karar sağ yumruğuna dayalı ve sol eli.l<a nıek lfwm olduğu için bu işi de mekic gecikmedi ve otuzuncu da. 
Vermiştik. mavi kaplı bir deftere muttasıl Fröştayn yaptı ve: kikada Haydar :Qkı bir vunıtll 

. - Size jJ.k sevgilisi Annadan bir şeyler yazarken bulunurdu.. 1- - Ar.r;u <?diyo:n!aJUZ buyurun, ta.knnma ilk ve son goin kuaaııı 
hıç(-ahsetm~i mi? çeriye biri'sinilı girdiğini görünce Yazan: Franmva KörmenJi Çeviren: Muzaller Acar oturun madam.. dırdr. Oyun da.ha ziyade Fener ya,, 

- Bana, Yugoslavya.da bir kt- yavaşça ve üzüntü ile kalkar, ra- Dedi ve hiç istifini bozma.dan rı sahasında cereyan ederlten J'~ 
t~- sevdiğini söyledi. Fakat bil- hat.sız edildiğini belli etmeden se- _ 34- konferansa devam etti. Delikanlı- ner ani bir hücum yaparak !bı,.. 
'-'lil israrlarıma rağmen bu kız ıam verir, sonra yerine oturur ve • lar a.ra srra gizliden gizliye genç lıbn vasrtasile bir gol da.ha ~ 
~~kkında kendisinden fazla hic tekrar ayni tempoda yazısrna de- önünde dunıp yumruğuyla havala- kar ve bu milııa.k.a.şa.la mucizeler kadma bir göz atıyorlardı. Gerda ve oyun netice de~eden ~ı 
ır §ey öğrenemedim. vam ederdi. rt ya;rarak arlı:8da.şlanna kont&- baJıa.nuntn -Hun.mel, Fröştayn'a Buhr karyolanın üzerine oturmuş, Fenerin ga.libiyetile bitti. Bu o-
. - Bomba ile parçalanan öme- üçüncü kil-acı Viedman ise ki- t'&ns verir, kuvvetli sesile evin cam bu ismi talanrştı.- Hepsini nezn- uzun muntazam bacaklarmı aşağı- yUDda Vefa sistemsiz ve insicam-

rı de tanıyor musunuz? ğıd oynama.le bastahğuın müptela lan tirtir titrer ve om.ı 'bu sert ha- ketle kovduğu dakikaya kadar gü. ya doğru sarkıtmış, kavu.5tunnuş, srz oynam&S:nm cezasını çekti. For. 
- Ömer bir kere sokakta te. idi. Diğer taraftan da saruıt tarihi reketlcri, iri vücudu, kuvvetli söz- rültu devam ederdi. slgarasım içiyor ve kaşlarını çata- !arın geliSI gtlı:el pıas vermeleri 

15adüf etmL~tik. Benı tanıştırdı tahsil ediyordu. Cebinde dalıma bir leri!c tanıyanlar yahudi olduğuna Tama.men yeni olan bu görüşler, ra:k Fröştayn'm konferan& bekli- daima marke edilmiş vaziyette 
Ve .onun en çok sevdiği bir hem- deste :iskambil ikftğrdı bulunur v~ ihtimal verm~. Kadar :i<;!n bınuım~ıe yeni olan bu yordu. knlınalan, hn.flarm ise §Uursuz bir 
Şerısi olduğunu söyledi, her {\'Un her fırsat her dakika. bir Bııza.n saatlerce pencere önlin- fikirltt evvo!fı. kendisinde bUyük Genç kadrom aralarma kattlma- fekilde oıt.ada dol'lŞip hi~ bir ~Y 

Perihan. kimsesiz olduğu için bardak su, bir çay ve hnttiı. bir ıle durur, yumruğu ne hava.da şe- bir tevir ya.pnuş ve yatağına gir- sile odayı bir Jıuzunruzluk ka.pla- yapma.malan omm böyle ru;ık bir 
Çocuğu Yugoslavyaya, Abdur- tokat için oyuna hazır olur, o ka- killer çiz~rek Pa.ska.ldan, BetJıo. ciiği zaman hep bunları dUşünmii5, mıı;tr. Ara srra. ~]erinden biri ha- farkla neticclcnma91ne iımil ol
~<ı.lurianın ailesinın yanına gön- dar ki oyn.rynca.'k arkadaş bulama- \'C'llclen, ısosyalizm.d.en, Roma hu- uykusu kaçmış ve bütün bu fikir· tibin sözUnU kesiyor, diğer i.ld.si a- muştur. Eğer Vefa. açrkla.rl..Ie i,.q]c
~.crnıeyi düşündüğünü söylemif- dığı romanlar bile oturur keneli lmlrundan, Şekspi.n!.cn, Amerikan lC'?'c, dUşünUşlere bir intizam, bil' ralarmds. fıstld:ı.ştyorhrdt. Fakat yip, Uç ort.-ı yerinde durarak fır. 
u• kend!ne bnkar, oynar ve sağ elin- Eimeııdifcrler:i:ııden, Manet'den, şekil verebilmek için giinlerce uğ- mucizeler haha.mı yumruğuna ha- satlıırdn.n istifade etseydi netice 

deki kAğıdlarm sol c-lini mağlup harpten milletler cemiyetinden, ı'8.ŞtllIŞtı. vada kavisler çizd.Lrerclc söztine de. hi<; de böyle olmazdı. 
J\.toda deniz kulübünün etmesinden zevk duyardı. Almıın kimya 88.lUl.yii.ndeo, Rayn- Bir akşam hiç beklenmedik bir ,.am ediyordu: 

k ı E}n büyük od!.da dört ya.hudi hnrt ti>ntrosundan, Lonl Roçild'in hadise zuhur etti: "Fröştayn yine ''Harp h.a,leti rulıiyesi .. .,, ateeli 
seneli top antısı gCDCj oturuyordu, buııhırda.n iİÇ kel 1bek !kolteksiyonundan, bolşe- pencerenin önUnde durmuş yum- gözleri şura.da bumda duruyordu.. 

Moda deniz kulübUnün senelik tanesi tıbbiyeye devam ediyor, vbncJen, betonarme in.'.J3Atta.n, dün ruğunu havalarda çevirerek harp Fa.kat o da. kadmm aralarına gir
~ll'lu.mi heyet toplantısı, dün öğ- dördüncüsü ise haha."ll meklchi ta- ya buhrn.n~1an bMsedeır, uzun u- haleti ruhiyeeinden ba.hsedlyoTdu tnesile dinlGjicilerle kendisi ara
"den sonra saat 15 de kulüp lebesi idi. Bu genç mUsta:kbel ha- zun konuşurdu. ki, birden1Jire kapı açtldt ve san.sın mndald irtibatın, a!Akanın kesil
~l'lerkezinde yapmıştır. Toplan- ham içkrlnde e..n enteresan olanı Gölhe'clen, lncildcn, Ruslı:'n'den, kadm içeriye girdi. 'mJş olduğunu hi"5Sediyordu. A1Aka-
rda idare heyeti raporu okun- idi. İri yarı bir vUcudu, siyah a· Pctcr A~enberg'dan bir çok par- - Benim de b!raz dinlememe YI tekrar kendi u~erine celbctmek 

l't'ıttş, tasdik edilmiştir. Raporda teşli glSzleri, yelken gibi büj1lk kn- !;Rlar oktt}"!l.tıilirdi. mUsandc buyw-ur musnuz beyler?. içUı sesi daha yükseliyor, ha.reket.-

Pazar tesiJ Salı 
t 6 Nisan J 7 Nisan 

"· e,.-v<'I: 191 n. evvel: 20 
Kıı"rm: 11S8 Kasım: ıııı 

l:!~en sene zarfında. kulübiln in- laktan katın dud.:ıklan üzerine dü- Yalnız bir tek kere de kendisin- Dedi ve oradaki demir karyola- leri daha §iddet buluyordu: ''Harp valdtler "ıısntt tı:znnı 
Şafma hizmet eden murahhas şen kMrcrk büyük bir burnu var- den, ailesinden, evvelce Peters- lardruı blrmin üzerine oturdu. haleti ruhiyeısi ve nihayet mUçte- Gnneeın 

\'aaatj E'anl 

' 

12.17 5,40 

3.85 10.ll~ 

U.17 5.88 
15.65 9.18 
18.39 l:?.00 
20.lf l.M 
l,M 9.M 

~a Hidayet Fuada teşekkür e. dı. Çernoviç'ten Vlyann:.ıı gelmlş- burg da ya..j3.ll1.akta iken 1906 da DeHkanlrlar !'aşkın bir vaziyette mi ha~bfn akisleri ... ,. diye bağıra. cıntuoı> 5.86 10.58 
~l~kte idi. Bundan sonra müd- ti. her sab1h mutadı vcçhilc <hi- Lit' sokak harbinde Neva ırmağına hafifÇe yerlerinde doğruldular ve tak r-Ozlerlne devnm ediyor, g<Szkı- Öğle 
'etleri biten :darc heyeti aza.. a.c:.mı okur ve ~la:rı bUtUn ar- llii§Crek boğulan bil' erkek karde- 6'enÇ kadı:.'l -o zamana kadar bu rJ etrafta dönüyor ve bilhassa ka.- İklndl 
r:ıın~-- --~.:ıdi · d '-~- tm:I ti H b k d ~-,_,_ d dmm ü•erlnde , ___ ,. kılarak du- "ır·-m 15

.M 9·17 
Y4ll N~ıı=ı n Sadak, Nu- kadıışlar bir araya toplandıkları r-ın en ım.ıoo ., . er ~ece u genç n rn ıuwuı;m a s:ınşm ve u- ... ....,~uo ,,._.. 

t"_ullah Dı:az, Maşuk Kalkan ve zr.man bamb:ı~a bir adıım olur ve büyük odada toplananlar şuradan zun boylu olduğundan ve nıadan1 ruyordu .. Kadının gözleri de mu· Yatıu 18
·
88 

l!.OO 
l'ıae müddetleri biten komodor 0 zmıın herkes onun malCım genç buradan konuşurlar, Adolf Frfüı- Ves~eli'nin evinde Gcrda Buhr is· clzeler haha.•tuıım üzerinden aynı. tmsaı, 2

:-;: ~·:: 
c.ıiı Bayar ile Vitolün yeniden j haham olduğundan şüphe ederdi. tayn mutt.<ıSıl ~6ylcr, s!Syler sonra m1le oturdu/fundan ba.,kn hiçbirşey rruyo,..dn · •. 
8eıt fg Js'iDe !karar verilmiştir, Adolf Fröştayn o.kşamları pencere her kafach.n bir fikir, bir gee çı- bilmiyorlardı- hepsine birden e- (Denmı ''2'1') 
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~Jii K A-y E')t 
Güzelliğe hakim olmak .. 

Yeni neşr yat 
bIAm - Türk AnslklopOOlsJ 

Bu laymetll eserin 30 uncu nUBh&st 
intişar etml§tlr, Muhteviyatı: l -
A'rat: Diyanet rellı muavini Ahmet 
Hamdl Akseki, 2 - Axam ve AramL 
ler: M. Şakir Ülkü T&§Ir, 3 - Aralll
ph: M. Şakir, ~ - A'ra.z: Pro!eJKir 
tamail Hakkı İzmirli, 6 - A'rlbe: Ö· 

mer Rıza Doğrul, 6 - A'rlt: Lisan ve 
taaavvut: Profesör lsmall Hakkı tz_ 
mirli, 7 - !ırmaU Habibe cevab: Bil· 
medi.ği bahislere ka!'I§maın, ilim ve 
din bahislerinde gösterdiği l!Qba.llllk. 

• ... 1 ... "', • " ) l. • >: C'.ıt ~ ı ~ 

11* bir illıi>eh&r akşamının ha. 
tırasmı uzun uzun ta:hlil ettikten 
sonra: 

- Hayır, dedi. Nazmi ne ide
al bir koca, ne de ideal bir ~ık 
olabilir 

Nami.i de ayni günü.ıı hatırası
nı anarken: 

- Zavallı Aliye di~rdu. Dün
yada sevdiğimin hakkı olnuyan 
yeg!ne kız.. bedı'baht.. ne bir ev 
kadmı, ne de ideal sevgili olabi
lir. 

Nazmi bu hükmü nasrl vermiş. 
ti; bi\miyordu. Yalnız bildiği tU 
şey, Aliyeyi bir daha, bir daha 
~ arzusunu duymaması i. 
l!r'Mtaem ki onu sıi B1k görmek 
lhtiraeını duymuyordu, demek 
sevmiyorou, demek ondan hoş. 
anmıyordu. 

Her an, her saniye bıir başka 
renk, bir başka koku ve bir baş
ka hal alan bu genç kız, derin de
rin iç çekerek birkaç mısra mırıl
danır, arkasından tabiatın has.. 
sas ruhları büyüliyen güzellikle.. 
rine karşı taş ke..cıilird: : 

- Canım, derdi. Yıldız işte .. 
denize akseden rengi ne demek .• 
onaanilhamlar almıya çalı§mak 
budalaca bir şey.. fa.kat bu da 
çok sürmez: 
~ Oh .• diye bol bol ılık rüz

gtn yutar: 
- Şimii 'bir gondelde olmak is

terdim,. müziık, serenadlar dinli
yerek dalma.k ve rüya,mda melek
ler göımek .. 

Nazmi: 
- B<itün bmılara &fk derler .. 

aşk, sevŞndc .. 
Aliye o derin rüya ve hülya &

leminden derhal 11yanrr. bir sa. 
niye evvelki yUz çbgileri değişir 
ve en A.di bir insan gibi: 

- Ne, aşk mı.. budalalık .. di
ye dudak blikerdi. 

Nazmi, yalnız başına kaldığı 
vakit işte biltün bunları bir da
ha hatırlıyor ve hükmünde ya
nrlmadığmı anlıyordu. 

• *. 
Drr gün gene görüştiller. Fa-

1<a.t pek az konuşabildiler. Aliye: 
- Sa.natoryomda bir arkadaşı. 

.ını ziyarete gidiyorum, demiş ve 
coşara.k uzaklaşmıştı, 

Garip §eY .. Aliyenin yUzünde 
ierln manalar taşıyan kımıldama 
ar vardı. Histen bu derece uzak 

bir kız bu renk, bu helecan ve 
~titreme çemberi içine nasıl gi. 
-ebilirdi. 

Nazmi: 
- Hayır, dedi. Ben aldanıyo-

-urn. Aliyeyi oldujhı ~ibi anlıya-
nn.dun •. 

lkinci gün onu gene buldu, ~·a
nlayıcı sözlerle ezmek istqdi: 
- Nasıl a.rkada.§ınr e; rdün 

"IlÜ • 
- Gördüm tabii •. 
- (~..< üzülmüş olacaksm .. 
- rnben ne ivi bir Ada !Cya-

hati ~ ;ptun. Bol bol eğlend:m. 
güldili ı. Orada bir arkadaşıma da 
rastladım. Az kaldı son vapuru 
kaçıraeaktırn .. 

Ve Aliyen·n ·'iiztinde gene o 
hercai ren!: \'C neş'c ''nrclı. Hal
buki Nazmi mw'ankoliyi c:even, 

·n1atonik bir aşk Yn'-'zmak istiyen 

bir gençti. Aliye gibi bir kıza ta. 
hammül etmek ona Allahın en 
büyük azabı olurdu: 

- Ala.kamı keeneliyim .• onun
la bir daha görüşmemeliyim .• de
di ve kararını tatbik etmek için 
günlerce yolunu değiştirdi. 
tnsannı iç !lermnde görünmez 

bir gölge halinde sızan aık za.. 
mania orada yerleşir, evvela ha. 
raretini hissettirir, sonra canla. 
nır. Ve bundan sonra o yüz ne
reye giderse gitsin, ne kadar u
zaldaşrrsa uia.klaşsm silkinip a
tılmaz. lç alemden: 

• • • 
Ferde ve Sahne - Nisan .sayuı bir 

çok kıymetll yazılar ve .zengin reairn-
1.erle çıkm~. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

• • • .. ................ . • "'7. . . ' .. . ' f'. • ... • ,. 

- Ben buradayım, senin tl 
içindeyim,. diye ha.ykrnr .. 

Nazmi de böyle idi. Aliye ıçi
ne girmişti artık. Buna inandığı 
gün, Aliyeyi görünceye kadar ge. 
çen dakikalar seneler kadar UZ\L'l 

geldi ve karşılaştığı vakit titri
yordu: 

- Bu akşam aeninle bir meh
tap gezintisi yapmak istiyorum, 
dedi. Yalvarınm beni krrma .• 

Aliye ~ümsüyordu: 
- Bırak yüzünün o yalancı 

maskesini .. hayır.. sen görün
düğün gibi bir kız değilsin .• sen 
nnıtlaka benim istediğim gibi .. 

Nazmi durdu, krzardı. Son 
cümle bir ilam aşk demekti. Hal
buki onunla hep bir arkada.~ gibı 
gezmişlerdi. 

- Vay kü~ük bey .• 
Nazmi her şeyi göze almıştı: 
- Rica ederim, dedi. Alayı bı-

rak, evet seviyorum .• hem o ka. 
dar ki, senden bir saniye ayrıla. 
mıyacak kadar .. 

Genç kwn yüzü loş odalardıı 
ri.i2Jgıirla titreyen bir tül gibi idi . 
Gözleri süzülüyor ve derinlikle
rinde parla.x ışık damlaları yanır 
sönüyordu: 

_ Seviyorum işte •. seviyorum. I 
Anlıyor musun?. 

• * • 
Hem öyle anlaştılar ki •• 

Altı ay sonra anlaştılar. Fa 
kat Aliyenin uzun bir masalın· 
dan sonra .. bu masalı mı meral 
ediyorsunuz, Aliye, Nn.zminin 
sandal gctzisi davetine altı ay 1 
sonra cevap verdi ve o gün an· 
lattı: 

- Biz, credi, Her şeyimizi ona 
medyunuz. Bir gül gı'bi solup e.. 
riyen Nezahate.. bi~ onunla 
ne iyi arkadaştık .. bütün günleri
miz bir aşk rüyası i<;inde geçer-
di Şiir okur, şür yazardık. Meh
tabı. denizi ve yıldızlan bizim 
kadar anlıyan yolttu. Bir uçuru
ma ıü'tiğ"imiıi ~ok gc~ anladık. 
Kendimizi yalanla oynhyorduk. 
Daldı;;urur. alem.den w .. aklaşmak 

YAPI - Gittikc;e olgunlqan bu on 
günllik Derginin onuncu sayıaı da 
renklı bir tablo kapak içinde olgun 
yazılarla 1 Nlaanda ı.tanbulda çık.. 

mııtır. 

Bu sayıda: Atatürk Anıt_ Kabir ve 
modern Türk mlmaı1Bble ait yapılarla 
Köy yapılan, yapı dili lo.gatı tmar, 
Zevk, Para, mekteplerde resim maka.. 
leleri, küçük ev projeleri bir sanat 
tetrikası, ollrler, ~ler, münaka§&• 
lar vardır, 

• • • 

[Bügunkü radyo 

7,30 program, memleket aaat ayan 
7,33 Ha.ti! parçalar Pl. 7,•5 ajana 8,00 
Hatif parçalar progra.mmm devamı 

PL 8,l~,30 Evin aaatl. 12,30 prog. 
ram, saat ayan 12,33 Şarkı ve türkU 
ıer 12,4-5 Ajans 13,00-13,30 Şarkılar. 

18,00 program, saat ayarı 18,03 rad.. 
yo dans orkestrası 18,4:> Fasıl heyeti 
19,30 Saat ayan ve ajaM 19.~5 Ser -
beat 15 dakika 19,!Kl Şarkı ve tUrkUler 
20,16 Radyo gazetesi 20,415 Bir marş 
öğreniyoruz • Hattanın mat"§ı 21,00 ko 
nU§ma (Öğretmen eaa.tl) 21,15 Karı_ 
şık prkılar 21.415 Radyo aen!onl or • 
kcstrası 22,30 sa.at ayarı, ajana ve bor 
salar 22,46-22,55 kapanı§. 

o li 

f 'I' rk.ye umburı 1et' 
ZiRAAT BA ~KASI 

KwııJuş ıaruıı : 1888.. - Sermayeal: 1000,000.000 l'brk u,,_ 

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

Para Dlrtkttrenıere 28.800 Ura l1<ra:n!ye nrlyoı . 

çok gUç oldu, Sen karşıma hül
yph günlerimde aradığım tip ola. 1 
ra.k karşıma çıktın. Bu ruhtan u. 
zaklaştmnak için çok yoruldum 
Seni kaçırmaktan da. korkuyor, 
fakat istikbalimiz için kendimi 
böyle harekete mecbur ediyor -
dum. Hayatı yalnız şiir pero.esi 
arkasından görüp sevişir id'k, 
artık dul ömrümüz azap içinde 
geçecekti. Şirndi güzeilikle:- bize 
değil, biz güzelliklere hakim ola. 

,.ıraat Bankaamda kumbaralı •e lhbarsl7 tıuarruı rıeaapıarmcıa en ~ 
~ ııruı t>Ulunanıara aenede 4 defa çekilecek Kur'a ile ~afıdaJD 

• • • • 
• • .. . 

ol~na göre lkramtye d&ğıtılacl\ktrr 
t,000 ,. 1%0 'e 
t,000 • UO ıo 

1,000 • 
•.000 • 

uw 

OlKKNI : Hesaplarındaki paralar ı>lr sene ıçinde :it> ıtradao &şıııtı 

ıu.,mlyeıuere ikramiye çıktığı takdirde °'c :.ıo tazll\slyle .. ruecekUı . 

Keşldeler · \l Mart. ll Huıran t 1 Eyıoı ı ı Bınn<'.!kAnUD tarihi" 
rtııck: yaplllr caiız. 

LALE SOL.WAZ 

.. 
Devlet Deniz Yolları İşletme 

Müdürlüğü ilanları 
Umum 

... 
6.4.942 - 12.4.942 tarihine kadar muhtelif 

Hatlara kalkacak vapurların isimleri ve kalkq 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 
fi \HADENlZ HATTI 

BARTIN HATTI 
İZMIT HATTI 

MUDA?lı'f'A HATrl 

Ia:'10Ir.71'A HATl'I 

J{. \~ ' E!-1 \ HATTI 

t?tmoz :!ATTI 

IZMIR ı. ri POSTA 

Pazartesi postası yapllmıyacakbr. 

Pe~c.mbe 17 de Cümhuriyet Galata 
nhtımmdan. 

Cumartıcsı postası yapllmıyacaktır, 

!o'an Ahire kadar posta yapı.J.mrya

caktır. 

Pazcrt.esi, Çar§amba ve CUma 9,ıJO de 
Trak Cumartesi H,00 de Marakaz. 
Pazar 9,50 de Trak Galata nhtmun.. 
dan. 
Pazarteal, Çarpmba ve Cuma 8,00 de 
Marakaz Galata rıhtımmdan aynca 
Cumartesi 20,00 de Bartm Toph&ne 
rıhtnnmdan. 

Salı 19,00 da Bartın Cuma 19,00 da 
Antalya Tophane rıhtlmmdan. 
Salı 9,00 da Antalya Tophane nhb. 
mm dan. 

Çarıamba 12,00 de Bursa Cumarteııl 
12,00 de Kemal Sirkeci nhtımmdan. 

Pazar 13,00 de 1zmır Galata nlltımuı 
dan. Bu posta gtdl§ ve dönll§te GelJ. 
bolu ve Çanakkaleye uğrayacaktır. 

~OT: ı·::.p:ır sefer!erl hal<kmda ht'r türlü maUbnat atafıda 
ıın:nnnıhrı ynzılı at'entelerlmlzden öğrenilebilir, 

t~lefon 

Gıılat:ı na Aceııtelifl 

Şube .. 
Slrke<"I ,. .. 

Galata nhtımı Umanlar Umum 

müdllrlllğU blnıun nltmda 
Galata rıhtımı Mmtaka Uman 
Jtt-lsllğl binası altında lOJ83 
Slrked, ı·otru ııalonu. t2'740 

Eksiltme ilanı 
Yüksek fAektepler Muhasebeciliğinden 

920 !ıra !15 kıırua keşl.f bedelli Selçuk kız enstltUsU blna8lllın tamir. 
açık eksiltmeye ko:nmu§tur. 

tetcklllerln 70 lira muvakkat teminatla 18.4.942 Cumartesi günU aaat 
ıo dıı muhasebemiz binasında bulunm.nları. (<&U':ı..., 

Maarif Vekilliğinden: 
16/Hazlrıın/941 tarih ve 4835 nuınaral! resmi gazetede neşredUcn 

2/115923 sayı:ı talimat.nameye göre orta okullara matematik, tabliye, Fran~ 
sızca, Almanca ve İngilizce derslerı için öğretmen muavini seçilmek Uzerc 
İstanbuldn Yllksek öğretmen okuıund:ı ve Anknrnda Gazi terbiye enstltU
sUnde imtihan açılacaktır. tmtıhanlar lll.VI.942 pazartesi gUnü başlayacak_ 
trr. lst<.:ıkll'erın bulundukları yerin maarif ld:ırclerlnc baş vurarak lmUhans 
girme prtıarmı ökr(?nmclert ve veslkatanm bir dilekçeye lllgtlrerek en geç 
30,V.9•2 to.rihlne kadar Vekilliğimize göndermeleri ııa.n olunur. (2103-2809) 

S.\HfBl : ı1.'i/M U.'> 

Umum1 Neşriyatı ldan eden 

Bo~ıldığı yer: VAKJT \fATH .. \A~i 

ile/il. Ahmet ~evengll 
; 


