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Yakında neşre başlryoruz 

• 
iKİ KIYMETLi 

TECRÜBE 
tahkikatının verdiği Pearl Harbour 

neticelarden alınacak 
Yazan: Abmet 

dersler 
Emin \'ALMAN 

S fyast, iktrsadt ve içtimai ı
mcsclelerl laboratuar tec

rübelerinden geçirip derhal knt't 
nctlcclc.re varmak imkanı yok. 
Bunun için dünyayı geniş bir l~
boratuar farzctmek ve başka mıL 
lcUcrln iyi ve fena tecrübelerinden 

Parti ve Hal·kevlerine 
ait kararlar verildi 

ders almak çok faydalı blr yol· 
dur. 

Bugünlerde ders mevzuu olma
l:a laıık dkl mühim mesele var. 
dır. Bunlardan biri Pcarl Harbor 1 
baskınına .(lit mes'uliyet! tayin et· 
inek için y.apılan tahkikatın ver
diği neticelerdir. Diğeri de Ame
rika istihsal teşkilatında merkezi· 
Yet .sisteminden geniş salCıhiyet 
tistemhıe geçmek ihtiyacının du
.Yulması ve merke.zlyet slstemlnı 
müdafaa eden Knudsen'ln aczini 
itiraf ederek yerini geniş salahiyet 
taraftarı NcJson'.a bırakmasıdır. 

Pearl Harbor tahkikatı, askeri 
ıncselelere dokunmakla beraber 
bunu bir divanıharp değil, bir sl
\lll hakimin reisliğindeki bir ko· 
tnlsy00 yapmıştır. MiJletln bilmek 
hakkını yerine getirmek için harp 
~amamnda aynen neşrinden çckL 
nllmiycn rapor, herşeyden evvel 
3U.nu lsbat ediyor ki mrııetıerln 
karııılaştığı baıılıca felaket, b r l?
kım vazife sahiplerindeki bcnlık 
iddiası, gurur, inat, sabit fıkir ve 
lakım halinde ı;alışmamakta ısrar· 
dır. -

Porfi Vilôyef merkezindeki toplonfıyo Voli ve 
Belediye Reisi, Parti Vi!ôyet Başkanı, Koza 
Bo~konlorı ve Holkevleri reisleri iştirak etti 

Parti Genel Sekre
teri Ankaraya 

döndft 
iBır müddettenberi lsta.nbulda Par

tiye alt bazı işlerle meşgul bulun
makta olan Parti Genel sekreteri B. 
Memduh Şevket Esendal dUn akşam
ki ekspres ile Ankaraya gitmiştir. 
Genel Sekreter, evvelki akşam üzeri 
Paı·tinln Caploğlundaki vllflyet mer
kezinde yapılan bir toplantıda bu
lunmuştur. Geç vakte kadar devam 
eden bu toplantıya. Vali ve Belediye 
ı·elsl Llıtfi Kırdar, Parti \'illiyet baş
kanı Re.şad Mlmaroğlu ile kaza baş
kanları, Halkevleri reisleri de işti
rak etmişler, Parti ve Halkevlerlne 

aft bazı mühim kararlar da vermiş· 
lerdlr. 
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~;~:~: r Şlmall Afrika ı ıı-,...r-M ... ,l ...... ~ ....... t ...,.. '"'(f 
Cihanın karşısındıı gfilünç bır il a r .. • • re en I 
ınevklöe kaldı. Dünyada Jt:iva a.. --- ., 
t-ın nasıl estiğini görmeyip tedbir "' b • b 
alaınayan bir hükumetin varlığı- A ~ m an I a 1. r n a gır ır as-
tiın hikmeti ne olabilir? Bu kad.ar 1 f k 
garı~t nasıl akla sığar? Herkes ış. ~< l Q l t l n d Q 
tc bu yolda sualler sordu. • d d f ı • . 

Esaslı noktalarını ikinci sayfa- ş 1 e 1 
ınııa geçirdığtmiz rapor, isbat edl· Amer'ıkanın Vı'c.ı" f 
Yor ki bu işte bütiln alflkahlar ~ 

Vazifelerini yapmışlar, fnkat Pasl- hu"•cumları Sefjrj ~IOreşaldan :fik donanması baskumandanlle l "'ı 

Honolulu kumandanı, sabit bir Sİfayjc.f e bahsetti 
takım fikirlere kapılarak yapılan ~ 

Milli Şef, 
B. Papeni 

f kabul etti 
Kabul de' 

Hariciye Vekili 
f de hazır bulundu 

Ankara. ıo (A.A.) - Rc!B!cllmhur 
ismet InönU bugün Çankaya köşkle
rinde Alman büyük elçisi Von Pa
pen'i kabul buyurmuşlardır. Kabulde 
Hariciye Vekili ŞilkrU Saracoğlu da 
ha7.ır bulunmuştur. 

Alaskada 
büvük bir .. 
deniz harbi 

oluyor 

.Japonlar, z uçak 
gemisi kaybet ~iler 

Japon halkı 

mağlubiyete 

alış!ırı'ıyor 
Londra, 10 (A.A.) - Alaskn 

kıyısı açıklarında bilyiik bir de
niz muharebesinin cereyan et
mekte olduğu Vaşıngtondan bil· 
dirilmektedir. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Aleou. 
clennes adaları dolaylarında cere
yan etmekte olan muharebe ikinci 
derecededir. Bu çarpışmaya işti· 

rak eden kuvvetler diğer çarpış. 

malardakı gibı ehemmiyetli mlk. 
tarda değildir. 

Fer.a hava. devamlı çarpışmala· 
ra mani olmakta ve r.etlcclerln 
tesbltlnl güçleştirmektedir. 

Dutch Baroour'da Japonlar bir 
uçak gemisi kaybettiler, bir dlferl 

ağır hasara uğradı 
Tokyo. 10 (A.A.) - lmpara. 

torluk umumi karargahı tebliğı: 

Japon harp gemileri kara kuv· 
vetlerilc lşblrlığl yaparak 7 hazL 
randa Aloutiennc adıılarında b:ızı 
düşman mevzilerini ele geçlrm!Ş-
lerdir. Bu bölgede hareket devam 

1kazlnrı hiçe saymışlar ve fclake- b 9 k 1 en ,. y o r 
tc göz göre yol açmışlardır. 

Sapit bir fikir, hakikatin ol· 
duğu gibi göriilmcslne :ne dereee-
Ye kadar engel olabilir? Pcarl 
llarbor raporu bunu korkunç bir 
lickllde gösteriyor. 

24 saat içinde önemli 
hôdiseler olacak 

1 
Sefir. Fransızların etmektedir. 

Midway adası etrafında beheri 
büyük bir kısm1n1n dokuz bin dokuz yüz tonilAtoluk 
llmerikan taraftarı (Devamı sa. s. sa. • del •§• 

olduğunu söyledi l r----------" 
Vaşington, 10 (A.A.) - Son za- 1 Ras • Alman 1 Amerlkaya çok pahalıya mal 

olan bu tccrilbcdcn her mllletln 

"e her hükumetin alması JAı:ım •H"" Fransızlar BirHakeme 
gelen ders; takım halinde çalış. ur . . .. 
l"llak, benlik inad ve gururunun yapılan en şıddetlı hucumu 
~aklkate perde olmasına meydan püskürttüler 
o:ralonamak, benlik l~dlasında Londra, 10 (A.A.) - Libyada 
lı~ayıp sır! esas gaye içın takım zırhlI Alman kuvvetlerl şiddetle 
01 nde çalısacak ruh ve ~l~çt.a hücuma geçmişlerdir. Beş İtelyan 
tu anları vazife için seçmegl olçil hücumu tardedilmlştir. 

lrnak yolundadır. Bl'rhnkeiml müdafaa eden kuv-
- vetlerin komutanı General Kö· 

tı İkinci ders, Amerikan harp I~- ning General Rltchlc'ye şu tclgra
rı:15al!erinde merkeziyet ~ıstem1- fı gbndcrmtşUr: 
hın iflAsa uğraması ve. s~_nış salfı- ş;ddetli b r hücum beklemek. 
tı Yet esasına doğru yürumck ih· teylz. L(ızım gelen malz<.>me gel-
Yaeının duyulmasıdır. dikten sonra h•ç kor,kumuz yok. 

le 'l'~_taııter memleketlerin ls!ihsa: tur. zayiatımız hafıftir. 

mantarda <geri çağrılan Birleşik A· b 8 r b f 
merikanın Vlşl ııezdlndeki sefiri ---

LeaJıy gazctecllere beyanatta bulun- Lenin gr ada 
muştur. Sefir bllhııssa demiştir ki: 

Fran.sada birbırını takip eden hü- karşı Alman 
kıinıetlerlc dlplomaUk nıUnasebetlc· 

rln idama edilmiş olması şimdiye ka- h Ü c u m u 
dar Fransız milletine düşmanların-

dan kurtulmak ümidini beslemesine başladı 
yardım etmek lmkAnını vermiştir. 

Snillast· divası 
• sona. erdi 

\ 

Pavlof ve Kornilof 
beraetlerini istediler 

Pav/of dedi ki: '' - Bu suikast eseri, 
Gestapo tarafından hazırlanmıştır,, 

Mahkeme, 17 Haziranda kararını verecek 
.... . 

·~ . 
Ankara 

iddia makamı 

C. Müddeiumumisi 
Cemil Altay 

Ağır Ceza mahkemesi h:Jyeti 
Ankara, 10 (Hususi muh:ıbıri. 

mizden telefonla) - Bugün saat 
9,45 te Von Papen'e yapılmak Is. 
tenen suik2sd davasına :Ankara 
Ağırccza malıkemcslndc devam 
edilmiştir. SHlt tam dokuzu otuz· 
da (fode Kornllof, arka.sın® Ab· 
durrnhmao, Sü'eyman ve Pavıor 
salomı girmişlerdir. Konıllof. ya. 
kasına beyaz bir kare rfıl taktığı 

halde her zamanki yerinde otur· 
maktaydı. 

Kornllof'un müdafaası 

Saat 9,45 geçe, heyeti hakime 
ve Müddeiumumiler yerlerini iş. 
gal edince, reis Srbri Yoldaş. Kor
nllofa müdaCaanaıncslııi okumasını 
6fivlcdi. • 

İı<:ornilof. kalın bir dosya içeri· 
sınden çıkardıgı yüzlerce sııyfalık 

müdafaa.namesini türkçe olarok o. 
kumağa başladı. 

Kornllof söze •Bay hAklmlcr• 
diye başladı ve şu suretle devam 
etti: 

o:- Müdafaama başlarken, her 
türlü fılrazJye, tahmin, tasavvur 
ve zanlara istir.at ederek 'Müddei. 
umuminin yaptığını yapmıyaca· 
ğım. İçinde alakamın izi bile ol. 
mıyan bu davada, benim bunıı lh. 
tiyactm yoktur. Ben anck hakL 
k.attcn istifade ederek yalnız haki. 
k&tı söyllyeceğlm. Mahkeme huzu. 
runda birkaç defa hak'arımıun 'h· 
IAI edilmiş olmasına rağmen be. 
nim ve PavloCun hüsnünlyetlmlzi 
izhar ettiğimiz muhakkaktır. Biz, 
şifahi ifadeden kaçınan, meçhul 
şahısların yazdıklarını mahkeme. 
ye vermek gibi harekette bulunan 
veya knı:amaklı cevaplar vere.. n· 
sanlar değiliz. Biz, hskikntı J."uk
sek sesle konuşmakla) ız. 

Suç;u sanı tanlar 

11bdurrahman Sayman 

?ı1 duzen vermekte gösterdıkl_erı Vaşington, 10 (A.A.) - Orta. 
<t UVaffakiyct karşısında Amerıka şarktakı tn~lliz umumi karargahı· 
ct~~t reisi, bir tek adamı istihsal nı.n sözcüsü. 24 llfl 36 saat ıçinde 
le tatörü yJıpmış ve bu adam mcr önemli vnk'ala.rın olab:leeegini 

Leahy li'raruıızlann büyük bir ek
serlyitınln Amerikan taraftan oldu

ğunu ve Mihverin harbı kaybedece

ğini kuweUe ümid ettiğini söylemiş· 

tir. 8efir Petain'den sltaylşli bir Ji. 

sanla bahsetmiş fakat Mareşalin 

milstevlilertn mütemadt ve ağır bas
kısı altında bulunduğunu ilave et· 
miştlr. 

Ruslar 11 inci Alman 
ordusuna ağır 

kayıplar verdiriyor 

Sivastopolda göğüs 
göğüse kanlı 

çarpışmalar oluyor 

C. Müddeiumumi Muavini 
Kemal Bora 

Reıı. beni beslemiş, okutmuş, 
lııı:an se\•lycsinc çıkarmış olan 
m·lletlmin oğluyum. Sovye! pnı::ı. 

(Dm•amı ~a. ·?, Sü. ı ılı') X 

e~1Yetçi usullerle iş görmeğe ça-ı soyl<'mlştfr. .. 
~Deva.: 8&. I; 841. J de) ~ (Dev-.Amı: Sa. 3; Su. 7 de) ••• 

~~ 

w... - 1 ..en -'•rJa uarna ,.e mukabU taarrm iat ikametleri Te laarekit eabuı ..... yada MDn·er ve na ... ~ .. 

Londra, ıo (A.A·) - Almanlar 
Lenlııgrada kıırşı yeniden taarru
za geçmişlerdir. Ruslsr dayan· 
makta ve kar§ı taarruzlar yapmaJt 
tadırlar. • 

Smolcrsk kesiminde ise, Al
manlar ıo gün lç.nde 8000 ölü 
vermişlerdir. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Sıvas. 
topol önünde cereyan eden çar· 
pışmalarda Ruslar 11 inc1 Alman 
ordusuna ağır kayıplar verdirmek. 
tedirlcr. 
Sıvastopolda göğüs göfüse kanlı 

çarpışmalar 

Stokholm, 10 (A.A.) - Ber
llnden ı,:elcn haberlerden anlaşıl· 
dığına söre, sıvastopola karşı ya. 
pılan ı;on Alman hücumu, şimdi 
Rus mevzilerinin gayet yaklninde 
8Öğüs göğüse kanlı çarpısmalarla 
başlamış bulunuyor. Savaşlar çok 
şiddetli yapılmaktadır. Ve Alman. 
lar, üstünlüğü kazanmak için çok 

(l)Mıuu: 8L J; 81. .. de)ll 

M .. h· R k , l 'lngiliz uç;k~arı.1 ut ış a om ar 

1 A .k Tarantoya 
merı a h.. ., 

h b
.. . ucum etti.er 

arp utçesı 

200 milyar 
dolar 

7 dakik~da bir uçak. 
12 dak."kada bir tank. 

her gün bir harp gemisi 
iki günde bir beş gemi 

inşa ediliyor 

Fransız!ar Col ·is' d :ki 
çocuk'.arı bcş:.ı:tıyorlor 

Ruhr havz!lsına 300 ifa 
400 tayyare hücum t:tli. 

11rada Ffmerikan 
uçak lan da var 

Ranta, 10 (A.A.) - Tebliğ: lngl
llz uçakları tahrip ve yangın oomı.a. 
larllc tekrar Taranto'ya taarruz et
mişlerdir. 3 bina yıkılmış \'c çıl<~ıı 

bir kaç yangın sllraUe söndUrUl.,)ljs. 
tür. Şimdiye kadar 20 ölil, i4 yaralı 
sayılmıflır. Halk örnek olacak bir 

Pav:oı 

Kornilof 

Vaşington, 10 (A.A.) - Amerika 
harp bütçesi 200 milyar dolar• çıka
rı1Jl11' bulunuyor. Şimdi .Amerlkada 
her yedi dakikada. bir ucak, her 12 
dakikada bir tank, her gün bir harp 
gemisi, ht'r iki :g1inde 5 ticaret ge
mili inf& edilmektedir • 

durum muhafaza etmiştir. (Elit- çizılmiş bu re.,Imler, Ressam 
Vlfi, 10 (A.A.) - Calais bôlgesln. ı RAtıp Tahir tarafından Y•Pılıl\lf ve 
(Devamı: Sa. 3, Stt. '7; de) (::) lııı&a gauteııdndc çılmuştu.) 
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Bomba davası 
(Jla4ı 1 incide) X tirler. .lııcaba, MUddelumumt SWey

portuır.ı taşımakla baht;yarım. Ev· maıını lf&dolerindekl bu ınUb&yenet
veli, avukahn nuU:ucdan bahse- !ere niçin dikkat etmemişt1r. SWey
decei:im • .Bu noktaya dair bir ke- man ve Abdurrahman, mahkeme hu· 
ümc söylemek eereil~ uygun de· zurund'l yalr.Jz mUttebim halinde bu
gild!r. Yalııız avukat.uı m•hl<eme lunmayıp, aynı zamanda lddl& mak&· 
huzurunda FaJlı;t propagandası muun yalancı şahidi vazlY<Otinde de 
yaparak Jcendlsin.ia. ve Abdurrah- bulunmaktadırlar. iddia. makamı, rnll
manıu ınal>-7eUerıni ortaya koydu temadiyen onların •özlerini teyit ede
iunu söyli')'t"bilirim. Ayrıca, avu- rek onların m\idafa.ala.rını da Uzer
kat Abdu~mAnın bedava olarak !erine almış bulunuyorlar. Fakat. bil
müda!Cttiıı.i üıerine almıştır. Öi· tün muhakeme boyunca, Pavlof ve 
rcııdieime göre, avukRt, Aokara Kornııorun yalnız aleytiindc bulun
Barosunda da kayıtlı dcğlldır. mu~tur. Halbuki iddia. nıakanunın 

Miıd<leiumumi delil JÖtite"'*'llş bitaraf olnıası Itı.zımdır.> 
Şimdt Müddeiumuminhı iddia. Kornllof. bu vazJyetin, iddia maka-

namestni tahlil edccel:iın . Müddei.., mrnın zayıt olmBJ11ndan ileri geldi
umuınl ortaya hiçlfr delil koya· ğ'ini sö)1iyerek. SUleymanm hiçbir 
mamıştır. Çünlı:il bu vak'a bir ıu!.. v•kit So\'yet elçiliğine gebnedlğinl, 
kas<! delil, evvelden U,rt:p edilml' b•vulların elçiliğe getirilmediğini, 
bır oyundur. Bir bomba. atacak Sllleymanın kendisini tanımadı!rna 
adamıl\ kncağ'lrıd& buiu".'lmaz. Ay- ~ore. Abdurrahmanla tanıştırmadı
rıca mü1.ebaae:ıs raporları göster· tını söyliyerek Sllleymana: 
mıştlr ki. bombayı t~yan adam, • - Bunlar, hayllaızca uydurulmuş 
onu a{mak lbtıyacını b'le hisset- yatanıardrr> diye hücum etmı, ,.e 
memiştir. Bir fiu:k.asd yapı!mak lS- MUddeiummntyi bunların ek.sini lspa
tcndiği takdirde, bomba böyle ta davet etmiflir. Kornilof, MUdde· 
kullanrlmıaz. Bomba, öldürülmek iumum!nin evrak ara.sır.da haklkati 
ıs-ıenen adamın ayağı altında pat- ortaya çıkaracak noktalan:. yalnız 
far. Diğer taraftan Abdurrahman kendini itham edecek nokt&ları orta
\·e Süleymanın ifadelerı bu çe~~t ya çıkarmakla uğraştığını eıöylemtş 
vak'alarda delll olarak Jc:ullanda .. ve berber çırafI Muiz'in i!ade~lne 

Şahi r 
Haberleri 
Kok kömürü 

satışları 

Etibank, pazartesiden 
sonra halka satış 
yapmoga başlıyor 

Aldığımız b r habere göre, de
polarında çol<tanberi maden kG
müril ve sömikok stokları yap. 
makta olan Et.bank Kömür Tevıi 
mÜC!:isesesi önümüzdeki pazartesi 
gününden itibaren halka kömür 
satmata başlıyacaktır. 

Müe~seseye alt vapurlar, şimdi
ye kadar haftada en az 7 .. 8 bin 
ton kömür getirmiş ve halen de 
getirmektcdirleİ'. Bu yıl kaloriferli 
apartımanlar& geçen seneki gibi 
sömikok vertlmiyecektir. Bunlarla 
büyük lokanta ve saire gibi: mu. 
esseselere btr senelik ihtiyaçları 

hesap olunarak, yalnız maden kö
mürü veri1ecektlr. Bu suretle sÖ

mlkok tasarruf olurraca k ve hal. 
kın ısır.ma ihtiyaçlarına 

ınaz. su_ıe.yn1an ve Abdun-ahman. işaret edtrek demtştır ki: 1 olacaktır. 
lı alnız btzım1e tanışmış oldukl:ırını J c- Sozde Süleyman, bana 1\farsel 
ıddıa etmekle Jktıfa etmektedır .. 1 berbt-r salonunda bavulda kal~n ev· 
ter. Halbuki. bu iddiaları lsbat j rakı verdiğini eöylemi.şt.ir. Halbuki. 
çin emrivakilere, şahitlere istinat 

1
. Süleyman, verdiği diğer bir ifadede 

c-tmE"k 18ıım gellrdl. İş boyie olma·. ~ni ftı()zde Abdurra.hmanla tanı.ştıl'
mtst..ır. İddia makamı ve müstan- dığı gün bavulda evrak bulunduğunu 
t ·klik bizim ifadelerimize bile mü- ve bunian bir diğer göril"'1ede aöy
racaat etmeden biz'm suçlu oldu· lemı.,ur. Abdurrahman da bir tfade
ğumuza kanaat getirmlŞlerdir. Bu sinde Stileym.anın evrakı onun yanın
yüzden tek tara!l1 düşünerek ba7.I da bana verdiğir.i, diğ'er bir lfadeein
noktaları iyıce araştırmamıslar- de il!Je evrakın onun yanında verilme· 

ayrı1mış 

dır. difini söylemektedir. Ayrıca Muiz. 
Sıileym:ınt.ı tanı.ymıa.m1. bizim SWeymanla Wrkçeden ba.,ka 

Ben. 1942 senesinin ikinclk3.- bir dille konuftutumuzu l!Öylemiştir. 
nun ortalarına kadar 1stanbulday· Halbuki, ben rueı;a, tUrk'l;e ve biraz 
dım. Bunu, İstanbul zabıla!ından da tr&n.sızca bilmekteyim. Süleyman 
gelen vesika da tesblt etmiştir. tUrkçe ve oırpça bilir. Binaenaleyh 
s:naer.aleyh, o tarihten evvel, An b~ka bir dille konu.,mamıza iınkiln 
kara.da bulunarak Süleymanla ta.. yoktur.' Bundan anlaşılıyor ki, her· 
nışmam lmkAnsızdır. Müddelıımu- ber Ma,..el'dekl adam ben değlltm. 
ıni, benim bir defa, mUsaadesiz o- Şayet Müddeiumumt, bu tenak.uzlara 
tarak Bul'saya gittiğimizi söyleme- biraz dikkat etm~ oı~ayQt, benim 
mi aleyhimde bır delil olarak kuL bigünah olduğUmu aıılıyabllirdı. 

tanıp, habersız An•kraya da gele- AbdurraJ:wnanla t.anı'1f18ımı' 
bıleceğlmı söylüyor. Bunun böyle Şhnd~ Abdurrahmanla tanıftığım 

Satıcıların 

dıkları 
kibritten al-

kar az mı? 
Kibrtt · satıcıları, kendiler:ne 

cüz"i bir k&.r bırakıldığından ba
hisle bunun arttırılmasını iste
mişlerdir. Öğrendiğimize göre bu 
~atıcılara 100 kutu kibritte 8 ku
ruş kir bırakılmaktadır. Bu kıir 

azlığı ve sermaye fazlahiı karşı

sında birçok bakkal """ tütüncü
ler, k:brlt işine ayırdıkları parayı 
karı daha fazla işlerde kullanma. 
ti tercih ettiklerini söylemekte· 
dirler. 

Sinemalarda halk 
matineleri 

S nemaların haftı;da bir veya 
iki gün ucuz ücretle yapmağa 

nıecbur oldukları t< halk ınatinele. 
ri• nin ekser sinemalar tarafından 
pazartes·, sah, perşembe a:ünleri
ne ve ayni saatlere tesadüf etti. 
riidiğlni gören Belediye !khsat 
müdürlüğü, bu tarzın halk matı. 
neal tertibindeki maksadı temin 
edemiyecejln~ belirterek h<'r .!\İ

nemanın değişik gtin ve ıaallerde 
matine tertip edilmesi lüzumunun 
sir.ema sahiplerine blidir'lmesi ka· 

olmasına imkan var n1ıdır? Diger hakkındaki lddlaları tetkik \'e tahlil 
taraftan 1\ılüdd~umuml, namuslu edecetim. Acaba, totogra!ından bir 
bfr insan olan ve saJeymaru Sov- adamı tanımak. rotograrı tanıyan bir 
>·et sefarethanE"Sine gOtürmedi4tni adşmın o adamla tanışmış, olduğunu 
ö)·liyen p.Wt Ronı!UlSk.i'nln söz-, ispat eder ml '? Btr tok a.rt\.wt \'e mU

lerrne Jnanmıyor da nlç!.:ı. yalancı• ellitlerın fotograflannı herke6 tanır. 
oidulu anlaşılan berber Süleyma· Falı&t, bu. mUellit "e arU•tlerle ta· 
na ili.anıyor: ~Iüddeiumumi Süley_ rn.,mı' olmak dtmek değildir. 
ınanın bırbırinl tutmıyan ffadele- .. rorını ·vermiştır. 
rıne istınad ederek b nl tha t· Kaldı ki Abdurrahmanla su. 

Belediye emekli ve 
yetim maoşlan 

•.&TA• 

Pearl Harbur baskınının 
tahkik raporu 

Yazan· M. B. ZAL 
O aponların Pearl Harbor'a 

.JJ yaptıkları korkunç baskı· 
nın etrafındaki esrar perdesi ar
tık yıkılmıştır. Dünyayı taaccüp
te bırakan gafletin ııeden ileri 
geldığlnl bıllyoruz. Roberts adın· 
da sivil bir hak:mın re :sliği al. 
tında toplan&.n tahkik •rnmisyom; 
vazlfeııinl b'r ayın içinde blt.r. 
ni.iş, raporu neşrolunmuştur. 

Tahk:ic r:ırorunun r.lbette ta 
rıhi blr ehc-mmlv~ti va""dır. :r· .... 
k.at herşeyden evvel bu rapor~ın 
hükUmet maklneler'ndekl bazı 
znn.flar hakkındaki ikaz cd'cl b;r 
rolü üzerlnc'e durmak ıazımdtr. 
Eğer Amerikan mekanlzm~sının 
her kısmı kar~ılıklı itimat ve 
saygı içinde lş g6rseydl ve me.~
to:upla rı takım h.ıUnc!e çah~i>il 
~elerdi, Japonlar böyle bir z.afer 
ekle edemezler, Pasifik muvaze
r.esl kısa b:r l'!'lüddet için olsun 
bozulmazdı. 

na ve sabotajına karşı şiddetli 

tedbirler alınması !Azım geldiği. 
ni bildirmiştir. 

Bahriye Nezaret:.nin donanma 
umum kumandanına gönderdiği 

3 ilkkiinun tarlh'l telgrafta Ame. 
rikada Japon konsoloshaneleri· 
nin şifrelerini ve mühim vesika
larını yakmı, oldukları, f tlkkii
nun tarihli telgrafta kendl~inln 

de gizli vesilGıları yakması icap 
ettiği ve yine 4 ilkkanun tarihli 
telgrafta ayrt emrin Pasif; k üs
lerinin kumandanlarına tebliği 
lazım geldigi blidiTilmiştir. 
Erkinıbarb;yen1n 7 Jkk:l.nun 

soba.hı saat attı buçukta Hono ... 
lulu'ya varan bir telgrafında Ja .. 
ponya ile olan münasebePer!n 
derhal kesilmek üzere olduğu 

yazılmıştır. Bu l'l"ÇOk acele,, işa

retli telgraf, Hav.ayı kumandanı 
ile donanma umum kumandanı .. 
r.a ancak Japon baskınından son
ra tebl'ğ olunmuştur. 

H avayi adolarındaki vazife 
sahiplerini ikaz işine bas. G arlb; 'u ki ilk tclgraflsr 

k·nd ... n on bir ay evvel bJ.ı::lan· üzerine .donanma basku-
mıştır. Amerika Bahriye Neza- rnandanı, Jiavayi kumandanı ve 
retinin 24 ikincik8.nun 194 l de başlıca k:urma.y subayları bir a
Ilarb·ye Nezarettne yazdığ! 1.>:r Taya gelerek Japonların btr hava 
tezkerede şu sözler vardır: baskını yapmalarına ait H1Umı-l .. 

..Japon tehlikesinin vehametl lcri tetkik etml§ler ve donanma 
gün geçtikçe artıyor. Pearl Har. Pearl llarbor"da bulundukça böy 
bor'da bulunan donanmamızın le bir ihtfmaLn sıfırdan ibaret 
sqliiımetine ait meseleleri yeni- o'duğuna, VEşington'uıi beyhude 
den tetkik etmek ihtiyacı hasıl lelaş ett:ğlne ve durumu bllmi· 
olmuştur. Eğer günün birinde yenlerin uzaktan kopardıkları bu 
Japonya Jle bir harp koparsa kıyamere omuz silkmekten baş. 
harekatın Pcarl Harbor limanın- ka yapacak blrşey olmadığına 
daki donanmaya yapılacak bir karar vermişlerdir. Belli ki bu 
baskınla başlayaca~ıD<ı zerre ka. yüksek deniz ve laıra subayl•rı 
dar şüphe yoktur. Beklenmesi havacılığın ne demek olduğunu 
lizım gele-n baskın, ehemmiyet kavramadıkları gibl yüksekten 
sırasile şu şekilleri alabilir: 1) gelen emirlere uymağı icap etti
Havadan bombardıman tayyare· ren askerlik ka:delerindf'tn de 
lerile hUcum, 2) Torpll taşıyan gaflldllcr. 
tavyarelerl! havadan hücum, 3) İşte bu kanaatıe domnma \•e 
Sabotaj~ 4) Den:ı.altı hücumu, kara .subaylarından çogu 6 ilk-
5) Torpil, 6 ) Topçu ateş i le bom- kanun cumarlesi akşamı için Ha. 
bardıman.... vayj ad ::: larının uzak uzak yerle-

Bu altı ihUmalden ancak ilk r inde bir takım davetler kabul 
ikisine kadar bir dereceye kade:.r etmişler ve sa.baha doğru mer
müdafaa tertibatı alınmıştır.. keze- dönmüşlerdi. Bunların hep. 

Harbiye Nezareti 7 şubatta sinin içtiği anlaşılmakla beraber 

arl Harbor'un memnu sahası da
hilinde şüpheli bir cisim görün
müş, küçük bir denizaltısı oldu
ğu anlaşılnuş ve 6,33 ile 6,45 a
rasınoa W&rd h.arp gemlsile ha.
va karakol tayyareleri tarafın. 
dan açılan ateşle denizaltı ba
tırılmıştır. Bu çarpUjmacın ra
poru yediyi 12 geçe deniz ü•
sündeki nöbetçinin eline varmış, 
o da kurmay reisine haber ver
miştir. 

7 11kk8.r,un sabahı. Pearl lioır

bor limanının torpıtolara karşı 
olan atı, ik! torpil temizleme ge. 
m·sinin girme!tini mümkün kıl

mak üzere saat 4,58 de açılmış 

ve 8.40 ta kaprnmıştır. 
Ordu ve hava kuvvetlerinir. I 

frhazır ol& emrinden ancak dört 
saat sonra va.z'feye hazır olabi-
lecekleri t&limatn~me :cabıdır. 1 

Baskın sabahı saat 8.30 da 
nöbet deifştlren ha,·a karakol!a. 
rı servisinde ufukta Japon tc.r
yareleri bellrd ğlne dair malü. I 
mat yoktu. 

Baskından e\'vel g~çen on gün 
zarfında mes'ul deniz ve kara 
erkanı bir toplar.tı yapıp birb:
rlnin ark~sı kesilmlyen ikazların 
manssı r:e olablleceğjnf tetk:ke 
bile lüzum görmem!şlerdirl Çün
kü bu te'lşın vihi olduğur.a .. _ 
b't b;r fikir şeklinde lptldadun 
karar v<rmf~lerd·. 

Tahkik komisyonunun son var 
dığı hüküm şudur: fi P•siflk 
umum donanma kum.1.ndan:ıcl 
Havayl adaları kumandanı mev
kilerinin mes'uliyeUni kavraya
cak ve icabını yerine ıetire~ek 1 
kıratta adamlar değildir.. ı 

N e çare ki ketdilerlne -t-n 

. ~ğır rnes"uliyeUcr emanet 1 
edılcn ıki adamın aczini anlaM 
mak için .Japonların geLp Pearl 
H:ırbo:- l:manına hilcum etmesfr.i 
ve Amet'ika do .anma..,ının büyUk 

bir kısmını yok ederek Pasifik 
deniz hakimiyetin: ele geçirme-
5ini beklemek }flzın1 ıelmiıtir. 

1 

O lb~ .ada ~·ap\lnıukta elan sou 
lb nıuhart!helertle, bf.lueıı btıtt;n 

lngiJJz tebHa$lcriılffe B1rulltakin1 
me\'kllrdn hür Fran•rı.l•" tarafıA

dan parlak ıni..idafa~ ü .. tönde du
rulmaktadır. 

llür F'ransıL ku\·\·etıerl ~lilli 1'-lli
dafaa, Bahriye \·e ııa, a k~rle
rlnin mohtf"lif \ eoslleltorie \ erd'1kJeri 
rnalfun~ta. güre bu ku\·\etler, heıncı1 
hemen bir hl~ten bııı,Jarr.ak mıretty
Je ve ta.nuuniyle ~öni..Ullılerden iba
ret olarak ;\·a,a, ;'5'3\a..'j ,.e bli.)"ük 
giiçli*ler ) enJlerf'.&.. ıııe:ı dana Keti
rllmijtlr. 

Bugiln i) 1 te<•hiz edllmi~ 50tOO 
kl~illk bir ordu~·u elinde tutan \e 
herg-ünkii iltiluııkl».rla bu say1yı da 
arltım1ıuu nıulıtenlel bultaaan ltllr 
Frunsızla.r, )Uh\""rc karşı .karada 
ilk C'Jddi muharf'be~·ı BirWbaJ,;.bn'de
'ermektf'dirler. \'akın., 11.ttr Fran
sı,.ıar da.ha ön,·e :carbı Afrlla:ıda. 

Suriye.de savaşınıı:ı \ e ,-ımau Atrf
kada. bazı yerlere baskmlar yap· 
rnıflardı~:ta da bunlar ya tlofrudan 
doğruya llilı\ere kaT,ı dtfildi, ya~ 
hut ta ltalyan karakollarına afü 
ku,.,.·etıerle baskınlardan lbarett!. 

0Me )·atnız hür Fraft'1ızJar tara
fından nı\Jdafaa W.iJen Blrünıaklm· 
de M.thYerin bir kaç ı,lddeW U.ar
ruLu kırıldıktan sonra bU"a~ı ln· 
ı;-iliz \·e lfintll askerlerle de ku\·· 
\etlt>ndlrlldl. Bununla beralıcr bu 
ınevkte l·enldeR ba,hyau MJ:tt\erjn 
motkanJ7.e taarruzlarına kar't hilt 
}"ramıalar t.opçu!lunun, Fran"'1'Zların 
topçuluktakl <'8k.i ,c>hretlerlal Jda
me ettJre11 b1r 111eharelle karşı koy
duğu -ı·e dU,ma11 tanklarrnı lnrpa· 
ladıkla.n son tebliğlerde dt- t.Akdirlr 
zJkredllnıd<tedlr. 

HUr F.ranı,ızlar ilk gô<"IUklerl ,re~ 

ntp te n1untazanı ordu kurmate 
ba,ıadılderı "ııraJırda 'r '!3 ~ubat 

19-fl de Bra1:1.:u\·illr'dr bir harbi~ f' 

nıektehi a.Qtnı.,ıar ,.e bu mtktf'\>(' 
}'fur~uk baMnnında ölen Albn.\ 
d•Ornano'nun adını \"t'rrnJtlenti. 
"'fekt~bin dh'>turu ulorak, alba~ın 

1940 ~·ılı 1-4 t-eınn1uı.wıctak-t bir :hı~ 

tabından «IJarcl<et, Fedakıirlık, ı.·· 

mit» filOLkri "H'ilmi~tı. 

BJri.ifhRklnı'drki Fran ız garul-

1oıu1 <oıuba~ !arından bii) dk bir lc:ı~

n11 bu motklf'ıpte l etl,ttr.llml,tlr. 

ınektedir. Duruşma :sna~nd: :e-ı leyman kendilerine gösterilen fo
\·ap vermlyen Süleymanın llade- toğraflar arasında benl tanıyama
lerlne l\·Iüddeiumumlnln nasıl da-! mışl.ar. orta~a yalnı~ 6 fotoğr~t 
yan.arak beni itham -ettiğine hay- kalınca resmımt tefrık edebilmi~ 
ret etmekteyim. Müddeiumumi lerd.r. Bu ?• anlatıyor ki. bunlar 
cap eden yerlerde meo 1 •1 ü beni maddı olarak tanımamışlar, 

kutla geç'·t.rmcktedir k~ ·~ 1
5 

: kendilerine kötti bir fotoğrafım 

:Belediye emekli, yetimler ve 
Bahriyeye cevap vcrm:ş ve ceM kendilerini k•ybedecek Jcı'dar 

• vabın birer sureti Pasifik der.iz içtikleri sabit olmamıştır. 

Japo-ı tehlikesine kar,ı tedbir 
alınmasını senelerdenberi bağıra 
bağıra sôyleyen General Mac 
Art!ıur ayni dak kada F:Jipinde 
bır k&.eye atılmış bulunuyor ve 
Am<'r:ka hükUrnetlnc meram an
latamtdığı için Fi!lp!n hükiıme. 
Lnlıı bir memuru sıfatııe miLs 
kuvvetleri yetiştlrmeie çalışı. 

'.ieti<'e ne olur.,a. olı,un, hür Fran
J.Ll&.1·111 Mib,·e.rle ilk t.:lddı tem11"ı• 

laruıda BJl'illhaklnl"de C"Ö"ıltNTnderı 

n1uka,·emr-tin, 1'"ran<ı.a ane toprak~ 

larıoda alü&ler l·aratnı&"ıı ~k snuh~ 

t-em"ldJr. Zira. o:Rt-glna 1:·asclstaı> 

adrndak~ ftalyan gazcte~inln 31 •· 

jtu~to5 ıoıı tarihti bir ~·azı!>ındoı 

.. ura ar ·· t ·1 · ti M"dd · · Ab da susmanın ker.d1 rnenfaatı ica- gos erı mtş r.. u eıumumı -
bından oldu•unu ani kt 1 durrahmanla Stileymanın beni 5 

• ama ayım. t 1 . de 1 .ddl 
hie~Ie, aş:k&rdır. Cünkü MüddeL 

1 
mar t~r hın tanıdık arını ı . -

r..mumJ. isbat edilemlyecek ıcyleri. e~amcsınde yazmaktadır. Bu ıd
!lh.ıta ufra~maktadır. 11 dıa 3 mart tarihli zabıtnameye ay-

Kornllof, SOleymanın kendisini ta- kırıdır. Çünkü 3 mart tarihli za. 
tııdıtını t&ınamen btr hayal mahsu- bıtnamede Abdurrahman ve Sü
IU olarak 1•asıfiandırd.ıktan ııor!ra re- leyman benim ~sim ve soy adımı 
sten kendisine bir bardak ıu veril- tam dört defa s0yledik1eri halde 
mesıne mü aade tstedf. Ve suyu Jç. !\-tüddeiumuminln gözüne jJi!jnle~ 
tikten aonra da sözlerine şöylec~ de- mi!Jtir. Sü1"eymanla Abdurrahma .. 
t<am etti· r:ın benim eşk311mi tariflerine ge .. 

lJadelPrde ıntihayenf't '"·amu" lince, bunlar beni tarndıklarından 
c- Ben, ı ı EyIÔlde Madanı · ,\b- deiil ba~kalarından iş:tUkleri g:

dullahın 0>1ne taşınmlf ve 16 ey!Ql- bl tarif etmişlerdir. 
de d~ mukavele yapmıt bulunmak-· Ben Alman hastane.sinde 3,5 ay 
tayım. Halbuki, J.fCiddeiunlumt SU· yattıgım zaman eşkHlim en ince 
.eyma.nm ifadesine tetınad ederek be- teferruatına kadar Abdurrahman
tıim bu tarıh.lerde Ankarada olduğu- la Süleymana anlatılamaz mıydı? 
mu söy!Uyor. :ı.reoeıe &4ikArd>r ki. Bu hastanede bir gün doktor Ha. 
ben o tarihlerde h~m Ankarada, hem run bana birlnl tar:.ıştırdı. Bu a· 
de Istanbulda buJununanl. AyrJCa, daın bana Ubabetten başka her
lklncilefrlnia on beıılne kadar Islan- ııeyden bahsetti. Aimanyanın Rus
buldan bır tarata ayrılmadığnnı da yaya saldirışından bir ay evvel 
ıspat edecek bir vaziyetteyim. ÇUrı~ · Sinclair mileSff'Sesinden gelen Sulç 
ktl o aralık, konsoloshanede yapılan adında bir adam bana Kafkas dc
bır fnfaata nezaret etmekttydim. Bir miryolları nakil kablliyeti hakkın
ı;:ok TOrk vatand&fl&rı buna f&hit- da sualler sormuştu. 

Bu meselelere dikkat edilecek 
olursa Abdurrahmanla Sülevma
na eşkABn kimler tarafından .. an
l atıldığı meydana çıkar. Abdur
r~hman beni dain1a sokakta ve 
ayakta gördüğütü söylemiş. ldd'•· 
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dulların& ait üç aylıkiar bu sa
bahtan itibaren verilmece başlan. 
mıştır. Bugün 400 kişiye tevziat 
yapıl&.c.ak ve tevziata yarın da de
vam olunacaktır. 

Sıhhiye Vekili 
şehrimizde 

Sıhhiye Vel<tıı doktor Hulusi 
Alataş dün sabahki ekspre.:;le An. 
karadan şehrimize gelm'ştir. Ve
killn dört gün kadar lstanbulda 
kalacağı ve Vekc\lete ait 
tetklklie meşgul olacağı 

maktadır. 

işlerin 

anlaşıl-

Artist Saide ameliyat 
yapıbcak 

Anadolu turn~indcn döı.erkl"n 

!\oları.kaz vapurunun ambarına dü
şerek ayağı kırılan ve tedavi edil. 
mek üzere Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldırı1 an arttst Sa·din aysk 
tedavüdnin kmali için ameliyat 
yapılma,ır.a lüzum görülmüştür. 

Karnesiz ekmek alama
yınca fırıncıyı döğmüş!er 

Şükrü, Rıza ve Bilal adında üç 
kat.dar, Kocamustafapaşa<la Meh. 
medin fırınından karr.eslz ekmek 
istemişler, -ekmegl alamayınca fı .. 
rıncıyı sokağa çekerek döimüş
lerd:r. Suçlular 2 numaralı Mi:Il 
Korunma mahkemesice verilmi~ 
lerdir. 

yordu! M. B. ZAL 

kuvwtleri başkumandanı Amlral 7 ilkk&nun pazar sabahı ge .. 
Kimmcl ile Havayi adaları ku- milerdc ve üslerde vazife ıör· 
mandanı General Şort'a gönde. meğe kit.fi gelecek kadar müret-
rilmiştir. tebat vardr. 

16 ;Ikteşrin !Hl tarihinde O sabah saat altı buçukta Pe-

Harbiye Nezareti Havayi ku-,--:=:---·--=-::::-::--------------------
mandanına, Bahriye Nezareti do- ; - , 
nanma umum kumandanına birer 

1 

c: ~a 
~ifreH teıg..,! çekerek şu haberi ~ 
vermıtılerdir: ... .Japon kabinesi • amnaaıt ~ 

ittra! edlldlfi gfül: «l'ra.nsızlarıu 

bti3 ük ekı,ertyett tngi.117. taraftarı~ 

dır ve bu taraftarlık h~rghn art• 

ınaktadır.o 

:ıtö& KADl 

değişmiştir. JC"ponyanın Amer:ka 
ve İngllterenin üstüne saldırma
sı her an beklenebilir.,. 

24 iklnciteşrln 1941 de Ame. 
Yazık 

Ekmek kc r:esi iev;zi
ohndon evvel beyan
nameler d Jğıtı'ocak 
Halk Daaıtma b:rllkleri temml ' mütehassıs/ara 

ayı ekmek karnclC"r'.nden ev\·c 
ret geınJl§J, on harp genıl!tJnln hlma- evlere be)·annamc dağıtmağa baş, 
Y.el-inde nıUttefiklf'rden hel"hangi M- laya~ ktır." Ktrneler .?u beyanr cı.; 
1"tne ~037 ta)· yare \;e J200 tank gôtü~. n~_elerde gostcrHen _nufu.s adcd-ı. 
rebillr. Yeter ki bu ta.yyal'e ,,e tank-ı &orc tevzi ed;lecektır. . 
Jar yirmi beş remıye 51~m. Bu beyannameleri aile re:sıer 1 • 

rika Bahriye dairesi Har~kAt da- N el-yorkta.n blldlr:lldlflne g"Öre 
Jresr re-1.sl donanma umum ku- müttef'lkler ta.rafından ba.b· 
m.andanına bir telgraf göndere.. rını., 15090 tonluk bir .Japon g'f'nri· 
rek Japonlar tarafından yapıla- sinde, ı,gal ~itin yerlerde kullanıl· 
cak bir ba~kının her .E.n bekten- mak lkere yola ('Ikar1hnı' 24.00 Ja. 
rnesi li.zım geleccğir.c dikkatini poa nıUtcha~sıc;ından iki blnfnln bo-
celbetm'ıtir. fulnmıı ohkıfu blldlrllmekt..tlr. 

27 lkinciteşrlnde Amcr'ka er. - bu haberi daha ziyade propa,. 
k~nıharbiye ~ısı Havayi ku- g"&Oda telAkkJ edlyonmı. Z!T& 2400 
mandanına bir telgraf gönder- müteJıusı'llın blr araya S"eUP de, bln
miş ve bir Japon hücumunun her djkltrı vapurun balmttma•una bir ça.
an beklendilini ihtar ederek ken- re buJamamaJarr bunların »ıtı asın

di.slni çok uyanık olmsıa davet dan şüpbr ettirmektedir. Yatık mU
etmiştir. Ayni gilnde Bahriye tehassıslara.! 
Harekit da·iresi, yeniden donan- Bu yazık F.Oz.linh Jkl tarafa da ('e-
ma umum kumandanına telgraf- ktbilJrdntL. 
la müracaatla tehlikeyi hatır'at. Dı\YA.'lf Bı\LD!Rı\N Ç()BBA81NA! 
mış ve bu telgrafın kafi b'r ikaz Şlrudl Amerlkada lıer yed! dakika. 
diye kabulünü istemiştir. tta. bl.r ta~ ya1T, her on iki dakika.da 

28 iklnciteşrlnde Harbiye Ne· ı bir tank, 1'erı'ln bir 'harp ıemiol, lld 
zareti Hava)"i kumandanını yeM ıünde be1 ticaret ıemkt J·•pıhyor· 
n'.den ikaz ederek durumun son mu,. 
derecede nazik oldutunu ve Ha-ı Şu Jıalde bu .. tırları okuduğunm: 
yayide .sakin Japonların kıyamı- aftdan. ttibe~n on ,.Un. IOftra !ıl tlca.-

Her on g-önde bir bu rakamlar ay- doidurarak ve evde mevcut olnı~· 
aile tekrartanabllttf'j"ine g"öre nle1hur )'an a:Ic e~r:.ıdı,. Çln ( •ne~tcplc~_ır 
fıkrada. siy1end1fl gibi: «Dayan bal· hastancdedır .ı:.;ah.) te.klıııde ;;. • 
dıran çorba&ına.!:. yıfar koyacaklar ,.e gt>ster!Ien ye' 

~IYASTOPOL 

Alrnanl-sr Sha.,topoJu elf" reç.Jrmek 
için pek şiddetli hücumlarda bulunu
yorlar. Tobruk, M.ıta, Koregtdor, 
Vt>yk flbl ~ivutopol da. bn harbin 
twrihlnd~ lct-ndlsi:nden bah!'Jettirece.k 
bJr nıüdafaa yapmı!lltır. 

Sh·a.~topoJ, 185f : .l5 Kırım muha
rebesinde 1nayıs 11.yında, nıllttctlkler 
eline g'eçmı,~; 1918 de yine nnyısta. 
Alm&.nlar tarafından zaptedllml,tı. 
Slvastopol, keııdhl l~ln u,,....az olan 
nıa,YJs ayını &t1attığ"ına göre baka. 
hm. yakayı kllrtarabilet..>ıe-k ml ı: 

Tatlt11ert 

re imza. edccckl<rd.r. 
İstihlak kooperatiflerinde aıı· 

olanlar bu kooperctlfıerin han;I· 
"ine dahil olduklartıu b'ldlreccJ.:· 
lerd:r. 

Bf'yann~mel{'r yazılırken 

kütük numara ... ır.a. ayrı 1an 

boş bırak tlf caktır. 

Terzi malzemesi 
fe vziofı 1: aşlı yor 

Ögrendiğlmlze göre bu ay l(e· 
risinde Manlfaturacılar Birljgi ta .. 
r.afından terzilere n1alzeme tevı 

ne başlana.caktır. 

Hükumet memuru 
olan Teke 

B irili bir hlkAyo söyledi. Pelı 
ho,uma cıttt. !'\17..f" de tekrar 

f'dCylın: 

SONMIYEN A TES 
Tadı. Beni yataca çekti. Gözlerini gözle· 
rım>n içine dikerek: 

- Hakiı•ın. Çok haklısın Perıhan ... 
Halr,lkatl ancak 1imdi enhyabiidlm. Fa
kat pek geç kaldım. Otur şuraya... Se. 
nınle konuşmak istiyorum, dedi. 

ı;u da idrak ediyorum. Fak•t beni bu 
mesuHyete. seni de müşkül bir vazlye .. 
te silrükllyen nedir b11'yor musun? 

- İzdlvaeımızdaki isabetsizlik ... 
Z'hnım o kadar karışıktı ki, Nlhada 

ee\'ap vermeden dikkatle onun yü~Unc 
baktım. 

B•rl.k 15 gUnderb<rt terzllcr'" 
ta1eplerlni karşılamaktadır. va
gıtma, İstanbul Yiliıyeti dahU:nde 
bulunan terzilerin h:s.sesinc dii .. 
şen mal nlsbetlne gôre )'Qpılac•~· 
tır. Tevzlata her ay munta2"am• 11 

devam ect:ıccekur. 

Yaktlle ~lelnnet ap. adında bir 
kö~·lünUn <'ln.(j btr t~ketııl ,·armı . Da· 

1 

rnı1Jık olarak o kMlo1r J"f' sarı~:~nnu~ 
ı..ı ,t;hreti ortalıtı tuı.n..,., ('har , ı: 
li6,\""etba hu..,uaı Jdarf'.111 bunu haber 

almca, 19Ufad l daha umunıf o1.,un 
<llyt, )felnnrt atadan q,tJn ahnı~. 

l 'akat her fl(!oı(ttn-.e lf"ke .. ahlbinl ti~ .. 
.ı;tı,urdJklf"n ıı.t>nra darnr1Jık YaT.if .... 
.,.ini_ tıkl ölÇÜ(I .. (Örnıtr olrnu • )[u-j 

'""'' fflarf' ı.(•l>f"hlnl n1rrak Nlertık 

'1thıı1P.t ağadan orn1u,. O .da u ('f"~, 
\;ıbr \Pro1I,: 

- ::'\f' yapalım, kuqıruna bakn1a. 
·' ın. blzlnl. t1>kP c:tmdJ hiiktın1rt n 1 ... 

ınuru nln1u1~ır. 

Tefrika No. 86 

- Çok şükür Yarabbi ..• Beni fcl~kc. 
te sürükliyenlerin cezasını verm.şsin ... 

Diye bagırdı. • 
Nihat, P<'k tabii olarck hC1yeeanlan

mı-1t1. Bit buhran gclm k ihtin1ali var
dı: 

- Kafi ;o.;th•t İ;te t.vı b:r •öz söy-
ledin ..• Ba meı;ele, daha fazla meşgul 
olmağa değmez. Et\iklertnı buldul•r. 
dedim. Ve onu istırahat etmesi iç;a ya· 
tınnak istedim. 

·ıha., asi b r çocıık gibi al:k ndı B•· 
ğırn1a~ ına devam etti: 

- Değmez nu• .. A!çaklar, beni meh· 

Yazan: lamel ZIYA 
vet.tiJer .•• 
NihBdı h'ç bir z.ı.man bu kadar snmim! 

ve ciddi gôrmemi-ştim. Ona hakikati 
<.'oha iyi anlatabilmek lç'.n· 

- Ah yavrum .•. Ah çocui:um .. Ben 
sent az mı 1kaz ettim. Fakat b:r ~ün 
ve bir defa bile ~ôzilmil dinletemedim. 
Seni esirg-edig;m fel~ketlcrin önüne bir 
türlü geçemedim. H'ç kimseye Jc.ııbahat 
bulma... Sen kendi 'kendini mah\'ettln. 
B!rakalım şimdi bunları ... Sonra konu
şuruz. haydi yat. .. Huydi lsLrahat el. 
dedım. 

.'i'lıat, .._..bi elleri;• b.1eklerimi ;yak • 

Onun üzüleceğinden endişe ettim: 
- Şımdi ısı rahat et ... Sonra konuşu• 

ruz, dedim. O, beni daha fazla kendloe 
doğru çekti ve karyolaya oturttu: 

- Vicdan azabından botuluyorum, 
Perihan!. Senlnle bir an evvel konu~ .. 
mak isterim, dedi. 

Bura, benim ek · ihtiyacım vc.rdı: 
- Pek itli konusa.Iım. Fakat stik.Une

f ni muhafaza et, dedim ve karyolanın 
üzerine iyice yerleştim: 

Nihat, söylemek istediklerini zihninde 
toplamak için bir kaç san:ye gözlerini 
kepadı. Sonra yorgun ve hasta bir sesle 
söylemlye başladr: 

- P<.·rihan ... llayatımızın çıkmaz bir 
yo:a ıird;g:ıni çok 1yi anlıyorum ve bü
tun bu mesu!!yetler'n bana ait cılduğu-

O. bütün haklı <lavalarır.ı müdafaa e
derken duyduı;u srmlmt heyecanla ~ö
züne devam etti: 

- Perihan! Seni gördüğüm zaman 
tek b'.r düşünce ile hareket etmişLın ... 
Bu güzel, bu hassas, bu olgun kız mut
:aka beni mesut eder: dcnıistim. Z~hiri 
kıyn1et ve mezlyetıcr!r.den maada, sen
den başka ~eyler de bekleyip i..:,t:yecı•
j: in1l h:ç .c.khma gctirtnemişt:m. Ve bli
hassa arariı.ızdaki ruh ve görüş farkla
rını hiç düşünmemişt:m. Halbuki evlP.
nip te ilk defa başbn.~a k;,Jdıgımız ge
ct, her şeyden evvel Q bi.ı)·ü)< fôrkları 
hissettim. \-e g<zli bir enchşe ile titre-(._...,, 

Pek yakında manıfaturiılcıtır' 
da malze""' dağıhlacaktır. 

r- T A K V İ ·M -ı 
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ll HAZiRAN 1912 
PER-,E~InE 

AY 6 - Gun 162 - Hnır 31 
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Askeri durum 
Yazan: 

fbsan BOEAN 
Mihverin ilkbohar taarruzu 

Kahve ve çayı önümüzdeki 
ay inhisar idaresi satacak 

Daha bir lkJ ay önce Mlh,·e
rin l)ÖJ le bir hınrruz yapa.

cağına Dıtimal vcrlllyordo: 

1 - iJapon)a JUndC.taua ~-Urüye
Cek; 

ı - Almanya, Ru .rnJ n aldıra
rak Kalkuya,rn rkaeak; 

a - Libya da Uln er ordusu l\lı
rııra ve ortaşarka. llerllyecek; 

4 - Uç kıta llT.erlnıle yapılan ba 

llı: Mihver fıareketf, nihayet ıran'da 
blrl~ek. 

Biz im pl!nın tnmrunlle bayat 
h1aJuı"Ulll olduğunu, hatt!i cdlldmbar 
taarruzu• t.Ablrlnln bile haklld ft· 

~etle bir mtlnasebetl bulnmuadığı· 
11.1, buna )az feri demenin doğru 
olacağını yaıınıı,, Japonyanın Çine 
)ilkJeueoettne, Almanyanın önce 
Jtu rıkıntılannr tooıh:lemek mak
eat!Ue mC\Y.fi taarruzlar yapsl".ağına 
''e bundan onra Ro rof, tı09kova 
ve Lenlngrnd Uzerlne yUrftyeceğfne, 
bu arada Llbya<la l\llh,·er ordn!unun 
aııeak Tobruk'u alm3k, Mısır budu· 
duna ula,mak 'e nllıaJct orta~rk· 
takı Inglllz kon etlerini mc.'gol et· 
.lrlek pyeslle cnUma~iş ~e tesblb 
harekeUerlne cırı,ebllcceğ1nl belirt. 
ını,uıı:. 

Ualdkatcn yaz mevslmlnln Uk 

aYı, o hayali pU\na göre değil, blzfnı 

iilctıp bJctığhnlz ,artlar 'e ibtlmal· 

lerc g-Ore ba.,Jadı: 
Japonya, Blrnranya &tflA!lı.ndaD 

60nra tekrar Çine kaydı; Almanya 
don cepbcıılnde Rus çıkınhlannı 
tenııııemeğe çalışıyor. Şimdi en çok 
l1Uclendlğl yer Sivastopob dar. Ağ"rr 
10~u ve bava km'\cUerl. Kerç'de 
Oldbfu gibi hastopolu ce1ıenncme 
ı.:evınuektedlr. }'akut Rm ml\stah· 
kem batıannda henliz tllblye çer· 
ce,·esı içinde bile bir gedik 8(1111ıya 
ltıuvaffak olamamışlardır. Almanlar 
lcnıngrada da bö)1C yUklcıımek zo
rıııııtadırlar. Zira diln Volga yolla
tıııa llerJcmek için. mııvcut demir· 
l'oUarı ordulann Hıtf;, açlarını yen• 
llıektedır. Bu sefer .Kııradenlzde " 
:tı.ıtııc denizinde ıkmal bakmUndBD 
to)t faydalanmalan icap ediyor. Za· 
t~ şhnalde Fin cepheıılnde kuvvetli 
bllftınrnak, cenupta Kafklı! yaya at
laınak fçlu Balhk ve J[araden!:ı!.de 
lttldnııyet tcaunm&Jan l}&rtnr. Ba• 
l"ıtııı flk çaresi de Sh-a!lfopoln 'I: e Le
rıınK"radı dil Urmektfr. Bu mllştah· 
\eıu meddler elde canınce cenah
lar 9a!Jamlqac91', dentz ikmal yol· 
lllrı ~in edOer.ek \'e Rmıyanm Bal
lık Ve Karadeniz filoJan harp kari· 
cı bırakılacak veya yok edilecektir. 

Llbyada l\llh~er ordusunun taar• 
rırıu hiç beklenllmJyordo; biz bana 
)"lıkanda 9Öylcdlğtmlz "W'Ç'hile lılr 
llUınayı, 'e tesblt hareketi olarak 
!lt11Jıterneı g'Omıütttlk. Hazlrau •11 
btiYllk ölç11de olmıyan hareketlere 
e.ı,·ert~lldlr. General Rommcl'in he
den nftıa..,.et Tobrok'u clüsllrmek ve ) ~ . 
118ır hududuna ulaşmaktan tbsret-

tı. 1ıflhVtt taarnır.u ilk Mfttada in· 
llUz nılidafaası ,e nmkabil taarruz
la kırıınuştır. General Ronvnel, 111· 
tllb 8 tünllltUnc ra~en boqUDa 

:traın_, değildir; bu itibarla Tobruk 
lı fi.il tehlikede rınyılablllr. Fakat l>D 
2'reketıer Mihver ordoımnnn M18ıra 

tlreınıyeceg-ını ve Sltveyş boyuna 
~•rarnryacağmı lmn·etle ıMSyUyebl· 
tlı. Vaziyete gelince Abnanların in 
~~ cephesinde açtığı g-edlk şark· 

il \"e garp~n d1n-amlı taarruzlara 
"hanıaktadır. Bu yti:r.den General 
~el asıl Jkmal yolunu cenaba 
~Ydrnnış, şimdi Birhaklm'e nzanan 
Oldaıı istifade etmektedir. Bonon 

ltltıdır, ki Ok plAmnda ebat ediyor: 
~ lılrhaktm'e tekrar taarrın: et
:ı''· faJcat l\Uh,•er kıtaıan gerf pti5-
cı~tıı1nıuşrnr. Jngtılı.ler Blrhaklm· 
t..~ _bUr F'ramıız tümenini ,.enı in· 
. ....,.._ tak\1)e etmlşlcrcHr. 

ı.!'11ııa nıukabll ıpmalde Gazale'den 
'il rrtız eclm JngtUz km-vetlerlııln 
~ btr kuşatma yapamadıfı anıa,ıl· 
Ilı lcf:adır. Zira böyle bir ko,atma 
,ı:;_affak olsaydı, General Rommel 
"hal cenahı ~e ıınerkeı.le bozguna 
~ r \•eya rlcat ederdi. HulAu Ud 

at da blrblrlnln bötfUne J'Üklen· 
:1'•ır. Jl'akat nzlyet flmdl Jngtllz 
l!J~llııtına daha eh crı,ıı görünmektı> 

....___-----~---------
M , Ad" ş "f ev .. u ı erı 

Sokunu vezir Mehmet Pap 
llhfndından merhum AbdUlke· 
rırn Paşa refikası merhum Ba· 
~an Hayriye Sokullu ruhuna ft· 
Uıar olunmak Uzerc 12 haziran 

curna "I S'Unll Nlşanta.şında Teş· 
rrı kiye caml.ıı.ndı:ı öyle namazını 
,.~Utcakıp mevlOdi şerif okuna
-ktır. 

l!lt ~krabalar ve ehlbba ile arzu 
enlerin teşriflerıni rica ede

tiz. 

Oğullan 

:Slknıct ve lhsan Sokullu 

Raif Karadeniz, İnhisar maddelerine 
yapılan zamların neticefer:ni 

incelemek üzere ş e h r i mi z e g e 1 d i 
GilmrUk ve Inhlsarlar Vekili Raif rin muhtelit i;lcrlnl tetkik ooeceğim. 

Karadeniz, dlln sabahki ekspres ile Bu arada., Inhlsar maddelerinden tU· 
.Ankaradan şehrimize gelmt.,tır. Ve· tlln ve lçkllere yapılmış olan son 
klll Haydarpaşa garında Istanbul 

1 
zamla.nn neticelerini lnce.llyeceğlriı. 

GUmrUkler tıaşmUdUril Medhi Ada· Çay ve kahve idaremize geçti. Teş
kan, ınhlsar ve Muhafaza ba.şmUdUr- kllAt yapılmakta olmasından dolayı 
leri ile GUmrük ve inhisarlar erkAnı bu ay da satışlar osklsi gibi olacak. 
tarafından karşılanmıştır. Vekil, ken- Gelecek ay çay ve kahve satış!an ta
disini karşılıyanlar arasında bulunan rntımızdan yapılacaktır. 

gazet~8~~ula tetkikler yapmak Demiş ve tetkikleri bitince matbu
Qzere geldim. Bir hafta kadar kala- ata beyanatta bulunacağını da ek 

cağım ve Veklılete bağlı mllesse.seıe- olarak vadetmitUr. 

MECLiS MOZAKERELERI 

Nafia Vekaleti, gelecek yıllar 
yol taahhüdüne girebi~ecek 

Ankara, lO (A.A.) - B. M. M. bu- umumJyenih kabul edilmesi ü1.erlne 
glln Dr. :Mazhar Germen'ln başkan· ruznamede bulunan maddelerden ka· 
lığında toplanmış YC mUzakereye zanç vergisi kanununun birinci mad· 
ba.şlanırkcn Kocaeli mebus uğuna se- desinbı A ve altıncı maddesi UçUncU 
çilen Suphi Artel ile Bur!ıa mebus· fıkrasının tefsirine ihtiyaç bulunma
IuğUna seçilen Dr. TalAt Slmer and dığuıa dair bUtçe encümeni mazba.· 
içmişlerdir. Bunu mllteakip Nafıa. tası müzakere ve tasvip edilmiştir. 
Vckill General Ali Fuat CebcSoy söz :Meclis bundan sonra. köy okulları ve 
alarak şose ve köprüler inşaatı için enstıtfileri teşkllfltına alt kanun lA· 
gelecek yıllara şamil taahhüde glrl· yihasının müzakeresine devam etmlf 
şı1mcsı hakkındaki kanunun tercihen ve bu kanunun 25 iooi maddeei uzun 
ve nıUstacclen mUZııkereslni istemiş 
ve bu dilek tasl1p edilerek bu kanu
nun mlizakcreslnc gCQilnuşUr. Ka
nunun maddeleri okunarak heyeti 

BAŞMAKALEDEN 

DEVAM 
(Bafı 1 luclde) x 

Jışmıştır. Te&kllAtn iyi- adamlar 
seçilmekle beraber bu sistem, hür 
bır muhitte yürümemiştir. İşlerin 
genlşllğl Jtar5ısında mes'uliyet sa· 
hips z blr hale gelmlı ve türlü 
türlQ tutukluklar başgöstermiştir. 
Vazife sahipleri bizzat saltıhiyet 
\'C mes'uliyet sahibi olmadıkları 
ve yaratmak zevkini duymadıkla. 
rı için t:ı çıkarmak değil, kendi 
üzcrlerine mes'uliyet g~memesL 
ne dikkat etmek yolunu tutmu~-
ıardır. 

Harp tcşkllfltı içinde vazife gö. 
re:ıı diğer bir sabanın başına ge. 
çirDcn B. Nelson ise vaz!:!eslni 
mükemmel bir şekilde ba:ıarmıs
tır, çünkü kendisi yalnız nezaret
le iktifa ederek salAhiyet ve mes
uliyet taşıyabilecek adamlar seç
miş ve bunları kendi sahalarında 
tamamlle serbest bırakarak mes-

llyetl kimden arayacağını daima 
~cffaf ııckildc bilmi_:tlr • . B. Ruz.. 
velt muvaffak olan adamı, harp 
tsuhsallne baş yapmağı ve d'ğer 
iktidarlı adama başka bir vazife 
vermeli tabii saym1qtır. 

Halef ve selef olan lki arkada&, 
geçenlerde Knudsen'in bürosun· 
da karşılaşm11lardır. Knudsen, ye
rini alacak adama IU sözleri söy. 

ıemiştlr: 
_ Ben bayrağı buraya kadar 

tasıdını· Tuttuğum usulün yanlış 
olduğu belli oldu, bayrağın daha 
ilerilere cötUrülmC!inl sana bıra. 
kıyorum· Aldığım yent vazifede 
ben de senin usulüne göre yürü
meğe çalışacağım. 

M'lll bir gayenin benlik iddia· 
larından çok yüksek tutulduğunu 
gösteren bu sözler, bOtOn gazete. 
lere geçmiş ve vatandaşların ru. 
bunda çok tatlı akisler bırakmış-

tır. 

İşi anlayarak ve bilenleri din
Jlycrek takım hnllnde çalışmak 
usulünün ve geniş salAhlyet siste
minin verimli olduğunu belirten 
bu iki tecrübeyi Amerikan mille· 
ti çok ağır bedcllcrle ödemiştir. 
Ba~ka mllletlerln bunu bedava 

olarak kendilerine malederek mil. 
ıt tecrilbe hazinelerine katmaları 
zahmete değmez mi? 

Ahmet Emin YALMAN 

Japonlar Vladi
vostok' a hücum 
edeceklermiş 

KalkUta, 10 (A.A.) - Kalküta· 
ya gelen Çinli şahslyeUer, Ame
rika uçaklarının Japon devlet mer 
kezine yaptıkları hava akınından. 
beri Tokyo üzerinde kendini du
yuran hava tehdidinden kurtul· 
mak üm diyle Viladlvostok'u ele 
geçirmek için Slberyaya taarruz 
etmelerinin mümkiln olduğunu 
söylemektedlrlcL 

görüşmelerden sonra encümene vc

rilmt., ve 26 ncı maddeye geçilmiştir. 

Meclis cuma gUnll toplano.cakt'ır. 

r Almaa • Jtaı J 
barbl 
(a.,ı 1 !Mıide) xx 

büyük hamleler yapmak mevkiln· 
de bulunduklarını söylüyorlar. 
Berlin bu sabah Almanların Sı.. 

vast91><>l şehrine 11 ve 22 kilo
metre yaklaştıklarını ve Alman 
tayyarelerinin ~hrl ajır surette 
döğmekte olduklarını söylüyordu. 

Moskova, 10 (A.A.) - Bugün 
cepheden Pravc'Na gazetesine ge· 
len. bir telgrafta Almanların St. 
vastoPola karşı takviye kuvvetleri 
getirmeğe devam etlikleri, müda. 
f:lerin de bütün hücumları mu
vaffakiyetle pUskürltüklerl söy. 
lenmektcdlr. 

Ahır.an tebtitl 
Bcrlln, 10 (A.A.) - Alman or

duları başkomutanlığının tebliği: 
Sıvastopol önünde yapılan şid· 

dcUl muharebeler sırasında ve ha
\l'a kuvvetlerinin tesirli yardımı 
sayesinde yeni lstfhkAmların ele 
geçirilmesine muvaffakiyct hasıl 
olmuştur. 

İlmen göllinün cenup doğusun. 
da cereyan eden mevı.Iı muhare· 
beler<lc üç hazirandan 6 haz'rana 
kadar 483 düşman tankı tahrip 
ed11ml~r. 

Bertin • Klyef hattı 11çıldı 
Vişi, 10 (A.A.) - Bel'llnlc Uk

raynanın merkezi Klef arasında 
tren işlemeye başlamı~ır. Z'rat 
maklnel-erle yUk'U ilk vagon kafi· 
lesi Bcrlinden hareket etmiştir. 

Rumenler Odesada yer.altı 
mahze.nlerJ buldular 

Bükreş, 10 (A.A.) - Gazeteler 
Odesadakı yeraltı lahitleri hak~ 
kında tcfsllat vermektedir. 

Vuku bulan muammalı hAdlse. 
lerle sulkasdlar, Romanya makam 
!arını araştırmalar yapmağa sev· 
~etmiştir. Bu araştırmalar netice. 
5 nde_. Odesanın meşhur yeraltı 
mahzenleri bulunmuştur. Meydana 
çıkarılan bu dehlizler tam mana. 
sHc- öHi snkl2mağa m;hsus yeraltı 
mahzenleri delil, taş lçlnde oyul• 
muş, birkaç urrdanberi mevcut 
ve birçok kolları olan, içinden çı. 
kılmıyacak derecede dolambaçlı 
galerilerdir. Bu dehlizin bütün çı. 
kı§ noktaları yanr kapılan duvar
la örülmüıtür. Ve bu suerlled1r ki 
tedhl~ller, kanal, mezarlık, mah
zen. veya deniz kenarındaki dik 
kayalıklara giden ıtzli çıkış nok
talarından kaçınafa calısırlarken 
yakalanmışlardır. 

Toplantı maha111 olan bu deh
lizlerde tedhisçHerln makine tesL 
sııtı, cereyan verici elektrik ma. 
klneleri, radyo verlct istasyonları 
ve metbahları bulunduğu görül
müştür. 

Martlalk meseıeıı 
canı anıyor 

Londra, 10 (A.A.) - Amerika ba
rictye nazırı, Martlnik meeeleainde 
yeni olayların beklenmesi lAzun gel. 
dilini eöylemlftlr. 

T A !'f 

Macar Başvekilinin 
Hitler ile görüşmesi 

Görüşmede 
Macar - Rumen 
gerginliği 
konuşulmuş 

.Bomba divası 
• 

(Başı 2 ndde) XX uçuk iskarpin giymcdi!:<iıı söyle. 
sına ragınen 3 mart Uırlhli ifade· 
sinde benim oturduğum zaman 
nyak a7ak üstüne .attığımı Rarlh 
olarak b !diriyor. Bundan da an
'aşılıyor kl, eııkallml, hareketleri
mi Abdurrahmana bir başkası an· 
!atmıştır. Abdurrahman prırmağı. 
mın sakat olduğunu söylüyor. 

mıııtir. 
5 - Eh 111.bre maktuliin bui!-

day renk'!, Süleyman esmer oldu· 
{;unu si)yiem:~lerdir. 

6 - .Ehlihibre Ömer:n alnında 
bir yağ kisti buiunduğunu, şahit
ler ise ömerın iki kaşının arasın. 
us bir insan beni olduğunu söyle· 
mlşlerdlr. 

ır·uz ak şark-~, 
Lbarbl 

Japonlar Çin
de beş koldan 

·1 ı· ~ ııer ıyor .. ar 

Torpillenen bir genı: 
ile 2400 Japon 
mütehassısı battı 

Bcrne, 10 (A.A.) - Macar B~ş.. 
vekili Kallay ile Httler arasında 
yapılan görüşmeler esnasında Ma. 
car • Rumen gcrglr.liğlnin tetkik 
cd ldiğlne inanmak için bazı se
bepler mevcuttur. Alman Har el. 
ye Nazırı Von Ribbentrop'un bu 
görClşmede hazır bulunması mil· 
zakerelerln mevzuu h&kkında bir 
fikir edinmek lmkdnını vermekte
dir. 

Sözlerinin burasında sağ c!ınl 
görUlecek bir vaziyette göğsüne 
koyarak hAktmlere şöyle hıtnp et
ti: 

iste bUtun bunlar maktuiün ö. 
mer olmadıgına dair kuvvetli dc-
li'lerdir. Bu anria Ömerln ke.ndi Vr.şlngton, 10 (A A.) - Cem p 

ki-; Görüyorsunuz muhterem hfı· mcmlekelt olan Yugosla\•ycıda bu· ve doğu Çin de :tmdı J aponlıtr be 
m er, benim b'r p .. rmağım de- ıunduğu \'C berhayat olduğu bir cephede ç:ırpı.,'lln•ktadırlar. E 

ğll, tkl parmıığım sakattır ve bun- l an için farzediltcek o ursa idd'a • şiddellı muharebeler Çeklang ey· 
Macar Başvekilinin "Mussolin! 

ile görü:ımck ilzere yakında İtal
yaya g~deceği zannedilmektedir. 

ları uzak mesafeden tefrik etmek 
mUmkündUr. Ayrıca Abdurrnhma 

makamı ne yapar? letlnde ccrcy.ı.n etmcktcd'r. 

nın söylediği gibi ömrümde J\"Iektulün hiiviyetl tcsbit edil- Çunklng, 10 (A.A.) - ç n leb. 
hendlsllk y d mti- mcmlş 'Müddeiumumi de iddlnna. Uğl, Japoh kısmı kOllJslnin 1'~houn 

Uzunköprü -
Edirne 

demiryolu 

apma ım. Ayrıcn Ab· ' 8: ı ı d b d durr.ahmanıa 
8 

.. , . mr.slnoc bu nolttalııra cevap ver. .en Ş ınn ır c ura on 45 ldlo 
u.eyman benım ve 1 .. · • ın"'tr 1

- t d "' h ·• Pa ı r 1 memi~tir Yani Mudde•umumı is- " c ua ı a .enımgsa n .s ... ku-
15öy~ o ~~ Yd~ş arBımızı çok sıhhatle bat etmi~·or. Sadece iddia etmekle melinde harekete gcçtlğ'nl bildir. 

em Ş er ır. undan da anlnşı ·· kt dl ç d ğ lır ki bizi 
1 

• iktifa ediyor. Ayrıca Omcrln Fon mc e r. angşa o usunda çar-
ba.,kala ~ rya~d· arımı.~ bunlara 1 Papcn'e sulka d yapm2k istediği pışmolar cereyan etmektedir. Nn,. 

" rı wra ın an soyl<>nmlştlr. . . " g b d ki J k 
Şi dl h' ki il de anlaşılmış değ! d r. ~an ccnu un n apon olu Fu-

m ıç msc k tanıdığı insa. . çeu'yu ısgal etUkten sonro Kir 
nın yaşını bu kadar sıhhatli söy· Kornllofun mUdafaaysı 1~u nok!~- doğusu lstlkometınde ilerlemekt!. 
llyemcz. ya gelince reis Sabr o aş sau n 11 

Bulgorı"stana gı"den Ş mdı benim ömcrle tanıcmam 

1 

~·arım olduğunu söyll.yerek muha· < r. " t 1 k tti Ncvyork, 10 (AA') - Geçe • T k h meselesini tetkik edecel':lm. Ab- kemcyl saat 14 c a ı c lerde muttcf klcrln batırdığı 11' 
Ür eyeti döndü durrahman bir ifadesinde beni İkinci reise b n tonluk bir Japon gemt.sindC' 

Edirne, 10 (A.A.) - Uzunköprü - Ömerlc _i.stcfanın tanıştırdığını ve Saat l4,30 da ikinci celseye baş. Japon kıtalar• tadından i~gal ed. 
Edirne demlryolunun işletmesine alt diğer 1bır lfadc~irdc de Pavlofun lanmıştır. KornUo! mUdafnasının len bölgelerde kulhını'm~k uzc c 
hususları tesblt için Sofyaya giden tanl,Ş't rdığmı soylcmektcdir. Hal. geri kalan kısmını şu suret c OKU- yola çıkarılan 2400 miltehassı 
Türk heyeti bugtın Bulgacistandıın bukt ben İstefanı h'ç tanımıyo· . teknisyen bulunduğu bildirilmek 
"ehrlml ı rum Demek ki Abd muştur. • ze ge nılştlr. · .. .. urrahmon ya. _ Ömer n Fon p 2 pc1'1'c sulkasd tedlr. Yerlerini klmsen.n doldurn 

A 
lan soyluyor. Kornllof Madnın 1't 1 

meri.kada, ı"kı" ÖJenl . K" k . . ' yaptığı nerec'cn anla~ılrnıştır? Mu mryncagı soy eren bu miltchnssıs 
'e ır orun ıfadelerlnı ''e- • d S'" l . !arın iki binrlcn fa las b kl 

n ld"'n dd d k J hakeme oı;rı:ı.ıııı a ti eymon \o z 1 u nn • ~ {' 
~ re e ere • iddlanemc~·e •t cd " gemi.sinin tah lbi d öl 

k b · ı · k b • hü d . • A bdurrıth ııan bunu tryı cccr. r esnasın a mu~. a 1 1 se 1 a.on cu~; d evsÖ· et~ı ve dedi ki: l lçbir ~ey söylemediler. Yalnız 2ü tar. 
- a nm Jenının evinde otur 1 "'I ner'n suratı .. n bakaralı A • • k 

1 i
mama sebep şudur: o sıralnrdn bcyman n ;m·r:· ~e fevi':~lfıdc bır sya ışçı ay-

ç~rpış 1 stanbula be" "az 11 bl 1 1 ti unu a • ·s· • · :\ " "' ş e sc ın ş · b · t dahn doğrusu ne harı. 

Nevyork, 10 (A.A.) - Blrlevlk A· ~:~m d~ ~akl~iatb müf:ıvirl olmnk· k~~;dec, bir uydurma. Hntta kalben n agıv olmaktan 
merikanın o:aı·k sahilinde bir deniz z.I! 1 o ayısı c u şlleplerde va. Müddc.umumiye yakın olan Ab-

-s e a mıştım. Geç vakte kadar • b 
istasyonundan bildirildiğine göre, sa. işimi b ı d k 1 • durrEhman b.le bu suikasddan ha· 1km 
hU 

n aş n a a ı;,or ve gecele- beri o'mndıg·ını sö-..·lemektedlr. iŞ 
muhafaza servisine mensup tay- ri de ancak k 1 h · ~ . onso os aneye g de- Anlacıldı ki bu isnada l\tilddel-

~-areler, dUn gece havada çarpışarak ~.ıllyordum._Müddelumumi, Madrm ıımum" iden baş'·a cihanda kimse 
dUşen iki kabili .Se\'k balonun milret- Ojeni K k ı " ve ır orun födclerlnln be· i amıstır Şunu unutmamalı Çinin gayeıerı tebatından dokuz kl,lyl aramakta· nl korkuttuğuru. vilcudumu raşe. knalndmd• n~•ak.amı şahit dc"'lld:r. 
dırlar. Şimdiye kadar balonlardan ler ı i d b kt ğ .a • 6 

bl 1 l ç r. e ıra 1 lllJ söylüyor. şı dl ı:;ahlt şoför Fnhri Uçarın As.11a ı"çı·n sı"yası .. 
r n n sepetinde Uç ceset bulunmuş- Ben bu ı:özc hayret ederim. Beni 'f md 1 "üzerinde durnc.::ğım. ş0• ':1 

tur. ne onların n d M .. dd · ı ı a es h 
1935 senesinde Acron balonu kaza- 'erin itha,mlaerı ek~ lkl tc ~kmtud~. !öriin beni lçlndc gôrdüği.inU söy· Ürnyef Ve 
d . .. . r u m a . r. Jedl"r ve numarasını verdi"! oto. 

sın an kurtulan binbaşı Elintov ölen. Muddelumumi k ·· d 1'1 6 6 'ki 1" d l 
Jer arasında bulunmaktadır. KlrkQr hakkı:~~ T;~lbl ~~~~nve;- mob 1 vlşn.~ç-~rüğü değil mavi renk l l Sa G l Q Q ef 
Al k d dlğl raporda onun h-klkl bir eb- tedlr. ŞoCorun lfades~ yukarıdan COnnecticut, 10 (A.A.) - Yale 

as a a büyük bir l<.>h olduğunu söylemekted·r. Bu aşağıya tasni edllmlştır .. Ayrıca şa. Unıvcrslteslndc söz alan Çın hıırlclyc 
d • h b • 1 adam b i M d . ö· i 1 hlt Fthrl hazırlık tnhkıkatı esna· nazırı B. Soong şunları söylcmişUı 

CDlZ ar 1 0 uyar evinde al~~: ~al~ı;ı:ı sö~~~'~; .sında ikin~ defn ifades!ne mUra- ı Asya, mahreç ve imtiyaz ifadele· 
<Batı ı u.dde) •§• Ben orada valnız iki harta k;ldı- eant edildlgl zaman ne kırmızı o-1 tile veyahut kauçuk, kalay, petrol 

tEntreprlsSC• sınıfından bir ve ğı h ld K. · k h i .,_f tomobilden ne de benden bahset· kaynağı olarak veyahut da ham mad. 
m a e ır or erşey n ~ te- 1 V: k' d i ı tlkl 1 

aHornetı, sını!ındin diğl"r bir uçak rinde yazılı olduğunu söylemekte. m Ş· E a an Y ay geç en f deleri işlemek için insan veren bil 
ıem:sı batırılmış ve 120 uçak' dU· dir. Hn!ıza yerine kul'andığı bu 11onr• derhal beni tanımış ve ot?-, yer olarak anılmaktan bıkmış, yorul· 
•ürülmüctfir. d ft . d d t kt d moblJI hatırlamıştır. Bu ffadcnın muvtur ,, .. , e crı e ev c unu ma n ır. 1 ld 5 ö ı ııı lü · 

Dutch Harbour bölgesinde 14 · ö · ya an ° ue;unu 5 Y cmebe zum Çin barışın milletler cemiyeti veya 
Gelelım Madam jenlnın ifade- bile yoktur 1 b ~ b · 

düşman uçağı dilşürülmüştUr. sine: · una ,..,cnzer aşka bır vasıtayı teıı 
Japon kayıpları batan bir urak Kornllof tevkifine ait hfidlscy elk edilmiş Vekilde tekrar faaliyette • Madam, evime mısafir geld ğl 

gemislle a"'ır hasara u 11rayan dL söyle nnlatmı~tır: buıacağ"ı Umldlndcdlr. 
" t; zaman yere düşmilştn. Kapıyı ben • " 

ğer bir uçak gemisinden ve keza nçtıın, hol karanlılHı. Misafirim - 35 kişilik bir tren Ankara. Çinin harp amaçları şunlard:r: A« 

hasara uğrayan bir krtıvazörle üs- bir iki san'yede odama girmişti. dan tahrik edilerek büyük b lr gü· ya için siyası hUrrlyet ve biri olma 
!erine dönmlyen 35 uçaktan lba- d 1 1 ru··1tu" ve patırdı ı'çi- .... e beni Kay. dan öbUrUnün gcrı;ckl~e.!lne ım Mn amın b r ki saniye içinde gör- uu A 
rettir. ğ ı seride tevkif ettiler. Benimle be- k n olmıynn lktısadl adalet. 

dii il b r ndnmı tanımasına imkAn 
l\lldway bask•runın sebebi yoktur. Madam poliste verdiği rabe.r 3 arkadaşımdan birisinin de 

Va1mgton, 10 (A.A.) - Bazı l:fadede Ömerln resmine bakıp, kafası yarılarak Kayseriden kara· 
alAkalı mahfillerde hasıl olan ka- ıxbrna ö~·le geliyor ki, Kornllofun kola götürüldük. Ve bundan son
naate göre, l\Ildway'a Japon taar- evine gelen adamın resmidir.,. Ve ra berıdcn başkası serbest bırakıl. 
ruz.u Slberyayş taarruz etmeden 9 martta sorulan bir suale ccva.. dılar. Bir duruşma esnasında dos· 
evvel Japon sağ cenahını koru- ben de yalnız cbana öyle geliyor» yadan kaybolduğunu söylediğim 
mak maksadile yapılmıştır. Mid- demekle iktifa etmiştir. zabıt işte bu meseleye aittir. 
"'ay önünde Japonların u 11rad•k- n f dd 1 -'k d k fi Madam Öjeni yaşlıdır. Hafızası· Korn o ma e er "O re ere 
ları muvaffaklyetsizlik, Slberyaya disi · lsü t ki! dildi nın pek kuvvetli olmaması U'ızım ken nın usu z ev e -
taarruz vukuunda Birleşik Amerl· ,.. ı t bıt k 1 gelir. Böyle bir iki saniye gördü- 6ınl an a mış ve za vara a arı.. 
kaya Japonyanın can alacak nok- llti klı a kale alr d gü bir adamı dört av sonra foto"- nın zam r ne me n ı· 
tasrnı durmsdan bombalamak im- J 

11 ı bi k ti 1 rafından tanıvamaz. Keza Madam ğından bun arın r ıyme o a. 
kAnmı verecektir. J b hs tm• t• B Öjeninin söylediğine göre ömer mıyacaeından a e ıı ır. un. 

Japon :h'<tlkı mağliıhiyete benden ya biraz uzun veya benim dan sonra demiştir k.: 
alı~nhyor boyumdadır. Halbuki ev sahiple· - Gerek Fon Papen'e yapıldı 

Vaşington, 10 (A.A.) - Tokyo rl.nln lfııdelerine, gerek miltchassıs diye gösterilen hAdlsc g~rek Öme· 
radyosu, halA Mldway deniz mu· rap&rlarına gl)re Ömer benden en rln ölümü, gerek bütün bu mese
harcbesi hakkında hiçbir malumat :ı.şağı ı 7 santimetre küçUktl.lr. Ma- leler birer delile bağlanarak orta
vcrmcml~lr. dam Öje-nlnltı ifadesinin hukukJ ya çıkarılmamış ve iabat edilme· 

Diln akşam, Bertin rııdyosu bir blr kıymeti yoktur. mlştır. Yalnız Müddeiumumi bi-
Jspon amiralinin sözlerini zikret- KorniloC hiç bir delile istinat et. zlm lnltAr edişimizi erkekliğe uy. 
mekteydl: m ·ycrek kendisinin Ömer le bir· gun bulmuyor. Acaba masum bir 

Amiral, Asabi gazetesinde yaz_ liktc seyahat yaptıkları hakkında- &damın kend:sJne iftira. etmesi er
dıgı bir yazıda şöyle demektey· ki iddiayı reddederek hddisede keklik midir? Bay Müddeiumumi. 
mlş: berha .. ·a olan adamın hüviyetinin nln bu azarını kend~ine iade edl-

.:Her an galibiyet beklenemez. ktt'I olarak tesblt edilmediğini yorum. Hakkımızda bizi itham 
l\leğlftblyetlere de uğrayabll!rlz. söylem ş, maktulün Ömer olup edecek. bi~ tek delil yoktur. Son 
Yalnız şunu söyllyeyim ki muha. olmadığına dalı- dellllerl araştır· ! w kat 1 söz mahkemenindlr. Ka· 
rebe daha yeni başlamıştır. Çok ınıştır. Kornifofa göre parçalanan rarınızın erkekce, adlUine, ve bl. 
uzun sürebilir.11 adamın Ömer olduğuna dair şu taraf olaca~ına eminim. Alman a.. 

M&dway'da batan Japon llçak deliller ileri sürillmektedlr: janları benım boynuma geçirmek 
remHerl l - Öınerin ııltları lastik ı.kar· üzere nekadar ipler örmeğe uğra· 

Londra, 10 (A-A.) - Midway plnlerl otel katibi tarafından ta. ;sırlarsa uğra$S•nlar sizin ellerinizi 
deniz muharebesine şahit olanlar, nınmıştır. vasıta yaparak bu ipi benim ma
batrrılan 2 Japon tayyare gemisi. 2 _ Ömer ort&dan kaybolmu§- sum boynuma geçlremlyeceklerine 
nin Kaıi ve Akagl gemileri oldu· tur. eminim. Beraetıml talep cdlyo
funu söylemektedJrlcr. Bu iki ge.. 
mi Japon donanmasının en büyilk 
teknelerinden olup her biri 28,900 
tonilatohıktu. Bu gemiler selaıe. 
ner tayyare alablllyordu. İki ıe· 
minin kayıbı Japonya için son de.. 
rece ağırdır. 

Banka ve devlet 
memurları ay~ık
ları tevh:d ediliyor 

Ankara, 10 (Telefonla} - Banka
lar ve devlet mUeMeselen memurları 
aylıklarının tevhld ve teadUIUne dair 
olan kanunun 1' Uncu maddealnln 
tadiline dair kanun !Ayihulle Batve
Wete bağlı matbuat umum mUdUr
ıugu teşkillt ve vazlfelerlne dalr olan 
kanuna ek kanun JAythası Meclla 
J'UZJlanwıein& alınmlftu'· 

3 - Ömerin elbise parçaları ba· 
zı ıahitıer tarafından tanınmıştJr. 

Kornllof parçalanan adamın Ö
mer olmadığma dair delilleri de 
§Öylece sıralamaktadır: 

1 - Ehlihibre maktutlin 30 - 40 
yaşlarında oldufuna dair r.ııpor 
vermiştir. Halbuki ömer 23 ya· 
§Indadır. 

2 - Ehlihibre maktuHln Yahu
di veya milslüman olmayıp sUn
netslz bir adam olduğunu söyle· 
mlftir. Halbuki Ömer mllslUman
dır. 

3 - Ehllhlbre ömerln karnın
da en aşağı altı ay, en yukarı bir 
buçuk sene evvel yapılmış bir a· 
mellyat izi olduğunu bOdlrmlştlr. 
Halbuki Ömerln Türklyedekl uç 
akrabası onun Türklyede ameli
yat yaptırmadığını, halası ise Ö
merln biltün hayatınca ameliyat 
geçlrtMdlğlnl söyleml§tlr· 

4 - Süleyman, ömerln •ltı ka• 

TUm· 

Kornllof müdafaasını biUrdlk· 
ten sonra söz: Pavlofa Yerildi. Ve 
bu andan itibaren de mahkeme 
havasında bir ele.ktrlklenme oldu. 
Pavlof, riyaset makamına bir isti
da vereceıını söyledi. İstida puL 
suıdu. Reis Sabri Yoldaş Wldası· 
na pul yapıştırmak üzere muha
kemeyi 10 dakika talik etti. Pav. 
lof pul yapıştırdığ istlda .. ını mah· 
keme heyeUne verdi. Bu istida
sında Pavlof mUdafaasını rusça 
yapacağını, tilrkçe nüshanın dün 
akpm saat 9 da bitmiş olduğun. 
dan fiç g{ln sonra mahkeme heye· 
Uncı verece.tini bildiriyordu. 

Reis Sabri Yoldaş mahkemenin 
ıeten celsede vermiş olduğu kat'ı 
bir kararla müdafaanın türkçe ya 
pılmasr 1Uzumunu blld!.rdl. Aksi 
takdirde Pavlofun müdafaadan 
imtina ett!Jlnl zapta geçlrtcceğini 

(DevMm e.. •• 81. 1 •> _,_ 

' 
' 

Şimali lı lrllıa f 
harbi-· 

(Başı 1 inekte) ··~ 
Kahire, 10 (A.A.) - Dün Bl'r. 

hakcim'dckl hilr Fransız garn zo. 
nuna yapılan taarruz düşman ha· 
reketlnln başlangıcındnnbcrl h ç 
şüphes"z en büyük hUcum olmuş. 
tur. Allmnnlar havaları Stukas 
uçaklarilc kaplamışlar ve Fransıı 
garnizonunu teslim olmak zorun
da bırakmak maksad!le piyade 'c 
l:>ilyük sayıda zırhlı kuv\'ctlerl hil 
cuma kaldırını~ardır. Fransız gar· 
nlzonu akşama doğru yardıma se
len İngiliz kuvvetlcrile blrlıktc 
karşılık bir taarruz yapmı~ ve şl. 
mal istikametinde değişen bu tc· 
sir11 taarruzla düşmanı pilskiırt
meğe muvaffak olmu~ur. Çok iyi 
ııet.cc verdiği muhnkkak olan bu 
bilyük hamleli işbirliği sonund ı 
düşmnnın müstahkem mevkii es r 
etmek için şimdiye kadar yaptıgı 
bütün gayret'cr lamıımlle boş. 
çıkmıştır . 

Berlln, 10 (A.A.) - Tebliğ: ŞL 
mnl Afrlkada dün de şlddcllı mu 
harebcler olmu§ ve dilşmanın kar. 
şı hücumları kendisine kanlı ka. 
) ıplar verdirilerek pU.skürtOlm' • 
tfir. • uş 

lngiliz uçakları 
(.Raşı l incide) (::) 

de dlln yeniden 13:> çor,uk içeri vilA· 
yetlerdcn birine getırllm4ıtır. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Diln Al· 
manya U ı • zer ne yapılan hava akınla· 
nna bir çok Amerikan b b 
l om a uçak· 
an l~tlrak etmiştir. 

Vaşington, 10 (A.A.) DUn Ruhı 
endllstri bölgl'lerlne t 
glliz k &alTUZ eden lı . 

uça !arının sayısı 300 JA AOO 
dU~ . ı~ • 

J.nndra rnclJ· osunun ırransız.lara 

1htuı 

;aşinglon, 10 (A.A.) - Londrn 
ra yosu. dUn l<~ransa halkına hıtaben 
ikinci bir dilekte bulunmuştur. Rad. 
yo, Fransız halkına s:ıhi! bölgelerin· 
den ı:cltllmesinl, bunun gOçlUklcr ya. 
ratacağını, fakat buna katlanmo.Jnrı 
icap ettiğini söylemiştir. 

Radyoda şunlar JIAve edlltr.lştir: 
Son dakikayı beklemeyiniz, içerle. 

re doğru hemen çekiliniz. 
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I Bomba davası 
(Başı 8 llnellde) _,_ 

söyledi. Uzun bir münakaşadan 
sonra Pavlof müdafa~ının türkçe 
nüshasının Kornilof tarafından o
kunmasını teklif etti. Mahkeme 
re'silği Müddeiumumınin talebi 
veçhıle, mahkemedeki hertürlü 
vısaikın z;.blt kô.tibi tarafından 

okunacağır.ı karar altına aldr. Ve 
1Pavlo!a tebliğ etti. 

Pavlof bu esnada başır.ı ı;:eriye 

çevirmiş, orada oturan Tass ajansı 
mümessillerine birşeyler mırılda

nıyordu. Reis birden bağırdı: 
- Buraya baksın, buraya. Dı

şarıda ne arayor? Mahkemede hi
klme batılır. 

Bunun Uzerlne Pavlo! yüzünü 
heyeti h3kimeye döndü ve a-ltını 

imzaladığı müdafaaı>ının rusça mrt 
n:ni hilkimler heyetıne vererek 
türkçe nü!':'hanın da zabıt kAtlbi 
tarafıcdan okunmasını söyledi. 
Yalnız türkçe nüshasında vuku bu
ıacak herhangi b:r yanh~lık için 
ı:ıes'uHyet kabul etmiyeceğini ilA
' e etti. Zabıt kAtibı ~1el<ihat Gül
gü tarafından okunan Pavlofun 
n üdıf~ası ı:.u satırlarla başlıyordu: 

- Bay hAklmler, hakikatin do
ğ:-cağına eminim. Hakikatin giz
le ımiyeccğinc inar.maktayım. BL 
na bu ct.irmü isnad edenler pro
vc. (.a.tördürler. Ve kimünist mas
ke:d altında hareket etmektedir
ler. Bunların bir gün de Türkiye 
H~ Ik Partl~i aleyhine hareket ede
ccl:'er'ne kat*iyyen şüphem yok
tur. Hiç bir Sovyet vatandaşı bir 
sı:I casdc teşebbü-s edemez. Biz bu 
tcro ye ile büyüdük. Ben de bir 
So,·yet vatandaşı olarak böyle ~uL 
ka~dlcrc nefretle bakmaktayım. 

l\tüddeiumum1 mua"~J.1i bu:.,dan 
ikl celse evvel benim Bulgar Kra
lına ve salreye suikasd işile hare
ket ettiğimi söylem'.şti. Bunu ne 
ad~let mefhumJe, ne de kendisi
nin. şahsi prestijilc kabil' telif bul
muyorum. Çünkü ben hiçbir sui
kasd tjine karışmış bir adam de
ğilim. Ayrıca Arkara suikasdinin 
zabıta ve iddia makamı tarafından 
bize yükletilmes·ne hayret etmek~ 
teyim. Hakkımızda yalnız zan ve 
tahmine istinat eden delilleri bi~ 

rer b:rer cerhedcceğim. 
Pavlof Müddeiumuminin del:lle-

E UL M ACA 

SoJdan sağa: 1 - Gösterisler; 
2 - Nezredllenj Yemek. 3 - Ze
hir; Saçma söz. 4 - B'.r nevi a
ğaç; Şanzelize'nln dört harfi. 5 -
Tersi; eda edilir; Lezzet. 6 - Ba
b;:ının yarısı; Nokta. 7 - Kavim
ler; Bir gıda rnsddesi; Zarf edatı. 
8 - Bir erkek adının tahril ediL 
miş şekli; Fenalık. 9 - Zamanın 

kısımlarından; Vücudun kısımla

rından. 10 - Bir yemek; Sanat. 
11 - Verme. 
Yukarıdan aşağıya: 1 - Projet 

yapmak. 2 - Güzel sanatJarın bL 
rine mütealt!k; Eski tuvalet maı_ 
zemesl. 3 - Vakit; Ve saircnin kı· 
sası; 1\Iatematiktc ku11anılan bir 
harf. 4 - Yade\; Yerden bitenler. 
5 - Hamamın üstü; Evin kısım

larından biri ml?; Su. 6 - Şöh

ret; Tersi: hül3.sa; Sınıf. 7 - Jı.;;a
ret edatı. 8 - Yakıcı bir madde-

rJnin hiçbir esasa istinat etmediği. d('n; Alrikada bir göl. 9 - l\feŞ
nt, tutulan zabıtların da hiç bir hur bir yüzücünün sinem.cdaki 
hukuk! kıymeti olmadığını, bu rolü; Utanma. 10 - Serbest bıra
zabıt ve vesikaların kendilerinin kan. 11 - Masseden; Me..,hur fiışık 
masum olduklarına dair kuvvetli Jardan. 
bir deli! bulunduğunu ileri süre- EVVELKi BULMACANIN RALLİ 
rck: Soldan sağa: 1 - Pis; Naruto 
~ Müddeiumumi, demişUr. bu (oturan). 2 - Arak (kara); Pakt. 

zabıtlardaki tezatları n:çin gtkme- 3 - Kapalıçarşı. 4 - Taraça; Hak. 
miş ve socuna ktidar bunları gör- 5 - Emerü (üreme); Mı. 6 -
memeğe devam etmiştir?. Dağ; (D) iken; Az. 7 - Elense; 

Bu sözlerden sonra Pav!of zabıt- öz. 8 - Nar; Enana (•nane). 9 -
ların kendilerine geç verildiğinden Ce (klç); Çimen. 10 - E1eman; 
fikAyet etmiş:. müddeiumuminin te- hfali. 11 - Zekiye; Enan (nane). 
na.kuzu.na göz yumduğunu söylemi,, Yukarıdan aşağıya: ı - Pak; 
parçalanan Adamın doğru dürüst tes- Ödenmez. 2 - İrat; Aıa. 3 - Sa
bit edilmediğini anlııtmış ve sözU pa; Gerçek. 4 - Kare; Emi. 5 -
avukata getirerek demittir ki: LAmise; Ay. 6 - Acı çeken; Ne. 

- Çıplak ve pis faşist propagan- 7 - Çare; Aç. 8 - (K) upa; tlnö
dacısı olan avukata verilecek cevap n!me (Eminörü). g - Tarh; Za
susmaktır. Bu iğrenç Nazl nutkunun· man. 10 - Okşama; Ela. 11 -
Türk efkAn umumJyeslnce nefretle i Tıkız; Enin. 
karşıland.ıfın& eminim. 

Pa\•lot', bir fSJtist ajanı olarak va
sıfiandrrdığı avukat Şakir Ziyanın 

Türk avukatlanna. ait rehberde isim 
ve resmini göremediğini de söyhye
ı-ck tevkif edildiği gUnleri anlatmış, 
zabıt varakalarının usule muvafık 
tutulmadığınr, ceza mahkemeleri usu. 
lü kanununun ihlAl edildltinl aöylemı., 
''e tekrar avukattan bahsederek, Ma
yako!ski, Jesev gibi Sovyet fairlerin. 
den bu adamın lüzumsuz yere bahset. 
tlğinl, Atatllrkle. Türk - Sovyet dost
ıugunu kuran Sovyet devlet adamr 
Leninin sözlerini tahrif ettiğini söy
liyerek ~öyle demiştir: 

- Nazilere yaptığı bu hizmetten 
dolayı B. Göbbels avukata altın bir 
nlşR-n gönderecektir. 

Pavlot tekrar zabıtlara ve müte
hassıs raporlarına sözü getirerek 
bulunan tabanca numarasının kaU 
olsrak tcsbit edilmediğini anlatmış 

\'C 

- Farazlyelt'r. hakikat şekUnde 

kabul edilemez, demiştir. 
Bundan sonra Pavıot, suikastın 

F...ın Papene yapılıp yapılmadığı hak-

1 Raıdyo 1 
BUGÜNl!:Ü PROGILA.11 

SABAH 
7.30 Program ''e l'aat ayarı, 

7.33 Kan,ık program (Pi.), 

7.45 Ajans haberleri, 8.00 Karı
şık programın devamı. 8.15 
Evin saatı. 

ii(;LE 
12.30 Program ve saat ayarı, 

12.33 Kadınlardan !a.~1 fa.l'kı

Jarı, 12.45 Aja:-ı.s haberleri, 13.00 
Fasıl şarkılarınuı devamı. 

ı\J{•ı\."f 

18.00 Program ve saat ayarı, 
18.03 Çitte Ca .. tııl, 19.00 Konuş

ma, 19.15 Dar« mi!ziğ! (Pi.), 
19.30 saat ayarı ve ajans ha· 
berlert. 19..t5 Yurttan sesler, 
20.15 R:ıdyo Gazete.si, 20.4:> Zi
ra.at takvimi, 21.10 Şarkı ve 
türkllterin deva~r. 21.30 Ko
nufma. 21.45 Radyo senfoni or
kestraaı, 22.30 Saat ayarı, ajans 
ve borsalar, 22.45 Yarınki prog
ram ve kapanış. 

kındaki noktanın da te9bit edilmedi
ğini söylemiştir. 

Pavlof Omerin sUnnet.slzliği ve 
boyu üzerinde durarak demlşttr ki: 

- Yapılmak tstenUdiği ilA.n edilen 
suikast hakkında, Abdurrahmanla 
SUleyma.ndJn ba.tka malfunat veren 
yoktur. Abdurrahman hazırlık tah
kikatında kendisine Fon Ribentropa 
suikast yapmak Uzere yetiştirildiği

ni söylediği halde mahkeme huzurun-
da sorullln müteaddit sua1lere ceva· 
ben böyle bir ~ey bilmediğini söyle
miştir. Bir de Abdurrahman, !ık sık 
hafızasının kuvvetsizllğlnden bah'iet
mektedir. Halbuki yine bu Abdurra.h-
man, söule bir defa benim altımda 
gördüğü otomobilin numarasını ka-
Uyen unutma.mı' ve bunu mahkeme· 
de söylemiştir. Abdurrahman, bir 
ifadesinde ıuikastten haberi olduğu
nu, diğer bir iradesinde haberi olma-
dığını söylemiştir. 

Pavlo! Abdurrahmanın ifadelerin
deki daha bir çok mübayenetleri or
taya koyduktan sonra sÖZüne .,Oyle 
devam etmiştir: 

- Bu suikast eseri Gestapo reji
sör ve artistleri tarafından hazırlan
mıştır. Fakat eser iyi monte edilme
diği için. Abdurrahma.nla. Süleyman 
mUbayeneUere d°'mUşler ve bize 
yükletmek istedikleri cürüm bu su
retle akamete uğramıştır. Seyreden 
bu eseri alay ve nefretle karşılıya

caktır. 

Pavlof, Silleymanın suikast mese
lesinden bir haberdar olduğunu, bir 
de haberdar olmadığını anlatan ifa
delerine de lı,a.ret ederek onu yaban. 
cdarın bir ajanı olarak itham etmiş. 
tir. Pavlo! sözüne devamla: 

-- Süleyman demiştir, yanında. ça
lıştığı ustası Ismail şehadet ederken 
onun her pazar gUnU bir ecnebiyi 
tırwı elmejle gill!ğ!nt aöyleyince, 
SUleyman derhal itiraz etmiştir. Bu 
anlatır ki, SUleymanın gizlediği bir 
takım meseleler vardır. Acaba Süley
manın her pazar gittiği adam bizim 
katiyen t&ırumadığ"ımız lstefan mı

dır? Bu Yugoslavyalı nasyonalistten 
acaba talimat mı alıyordu? 

Bavullar meselesine temas eden 
Pavlof bu bavulların posta ile gOn
deriJml"~inde Alman faı:ıist ajanları

nın tıhh.ke aezıniŞ' olduklarını ve SU-

VATAN 

TE S i R i K AT t i 
TAZE MEYVALAJtDAN ISTiHSAL EDİLMİŞ 

iDR iS MÜSH iL 

LİMÖNATASI 
Lezzeti hoşMiçimi k olay 

MARKASINA DtlCKAT: Fiyatı 69 karuş. 
Sılr.lıat ve içtimai !llDllve...,t Vekllelbün ruhsallm halHlr. 

Edirne Belediye Riyasetinden 
Bir adet su gazojen motörile bir adet itfaiye motopompu alenl mU

zayede ne eatılaca.ktır. Muhammen kıymet 1200 liradır. Isteklllerin 
26/6/942 cumıı. güntl saat 15 de E4irne Bele<Hye Encümenine mUraca
atları ilA.n olunur. c604:6> 

Gazi'lntep Bö ge Başkanlığından: 
ı - Gaziantep şehir stadının 24779.52 Ura keşif bedelli tesviye işi 

11/6/942 tarihinden itibaren on bel1 gUn müddetle ve kapalı zarf usu· 
lUe mllnakasaya çıkarıımı,tır. 

2 - ?tt:Unakaaa 27, 6/94.2 tarih.inde saat 10 da. Gaziantep böl
ge b~ka.nlığında yapılacaktır. 

3 - Talipler evrakı ke,fiyeyi her zaman. Antep bölgesinden para
sız olarak alabilirler. 

4 - Isteklllertn teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa.at evvel 
bölge başkanlığına vermeleri lAzımdır. c6390» 

Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 17425 (on yedi bin dfirt yüz yirmi beş) lira olan 

20500 (yirm: bin bef yüz) kilo muhtelit ebatte. kur,un boru (22 hazi
ran 1942) pazartesi gUn!! saat (15,30) on beş buçukta Haydarpf48.da 
gar binası dahilindeki komieyon tarafından kapalı zarf usuHle satı=ı 

alınacaktır. 

Bu i.şe girmek fgtiyenlerin 1306 (Bin Ut; yüz altı) lira 88 (seksen ee
ki.z) kuru,luk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tek
ıınerini muhtevi zarflarını ayni gUn saa.t (14,30) on dört otuza kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lA.zımdır. 

Bu ite alt şartnameler komisyondan parasız olarak datıttlmaktadır. 
(6223) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Clnol 

Et cKoyun> 
> cKuzu• 
> cSığır> 

Ça.ma.şrr yıkMna 

Patates 
Kuru soğan 
K. uzum çekirdeksiz 

._ > Razaki 
!ı{ercimek 

Yumurta 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon 
Çay 
Kaşar peyniri 
Pirinç unu 
Zeytin 

> yağı 

Sabun 
Bahar 
Ceviz içi 
Çam !ıstık 

Soda 
Tuz cSo!ra• 
Kuş Uzllmll 
Erik ckurul> 
Kırmızı mercimek 

Miktarı 

19000 Kilo 
2500 > 

2500 > 

100000 Part_::a 

12000 Kilo 
10000 > 

500 > 
500 > 

2000 > 
50000 Adet 

1500 ·Kilo 
1700 > 

600 > 
25000 Adet 

60 Kilo 
1200 > 

250 Kilo 
1200 > 
3600 > 
1800 > 

25 > 
2.'lO > 
100 > 
350 > 
120 > 
100 > 
250 > 
400 > 

Tahmin 
bede!J Fi. 

Tahnıln 

bedeU tutarı 
Jlk 

TPminah 
Kuruş S. Lira. Kuru' Li ra Kuru, 

170 
160 
140 

15 
40 
20 
75 
75 
30 
5 

20 
10 
85 

5 
1500 

190 
90 
75 

125 
85 

400 
100 
170 

H 
10 
55 
80 
30 

32300 00 
4000 00 
3300 00 

39800 00 
15000 00 

4800 00 
2000 00 
375 00 
375 00 
600 00 

2500 00 
300 00 
170 00 
510 00 

1250 00 
900 00 

22SO 00 
225 00 
900 00 

1500 00 
1530 00 

100 00 
250 00 
170 00 

49 00 
12 00 
55 00 

200 00 
120 00 

24171 00 

2985 00 
1125 00 

1812 82 
Yıldızda bulunan Teknik okulunun 19·i:? rnall ihtiyacı yukarıda clna 

ve miktarlariJe tahmin bedelleri ye.zılı ıaı:ıe ihtiyacı «3> ayrı şartname
lerine göre 30 6-942 Balı günk et saat 14, çamaşır yıkama saat 15, kuru 
erzak sı1at 16 da kapalı zarf usullle ihalesi YUkaek Mühendi.S mektebi 
Muha.sebesinde toplan'\cak komisyonda yapılmak Uzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Etin ilk teminatı c2985• çamaşır yıkama cll23> kuru erzak cl812 
lira .-82• kuru11tur. 

isteklilerin şartnameleri görmek ve ilk teminatı yatırmak üzere bir 
gUn evveline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme gUnU Gümüş.su
yunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebesine gelmeleri. 

TekHf mektupları eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde verilmesi IA.zımdır. P ostada vaki olacak gecikıneler kabul edil-
mez. c6114> 

Ieymanın bir ajan olduğunu iddJa et
mı,tir. 

Pavlof 8ÖZU tekrar Abdurrahma
na getirerek kendisinin verdiği t!a· 
delerde Troçkistlere mi veya Komü
nistlere mı hizmet ettiğini bilmediğini 

durrahman ne SUleyman ne Omer ne 
Istefanla tanıı;ımamış olduklarını be
yan ederek hususiyetlerinin kendile
rini takip eden Alman ajanları tara
fından Abdurrahman ve SUleymana 
öğretildiğini. bildirmiş ve sözlerini 

anlatmış: şöylece bitirmiştir: 

- Zaten bunlardan anla.şılıyor ki 1 - Ankara hkdiscsi kimseye ka.r
demi.,tir. Abdurrahman bir çocuk şı işlenmiş bir suikast değildir. 
meraktle hareltet etmektedir. Yani 2 - Bu bir suikast tasnii ve rni-

~-SUMER BANK 
YERLİ MALLAR PAZARLAR! 
MÜESSESESi MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

MUessesemize bag1ı mafa7.aların ısatı!JI hfieri için 

Memur Alınacağında~ 
askerlik hiLınetlni yapmış 'bulttnanla.rdan talip ola.nla.rın (evvelce 
mağazalarda satış i'lerlnde bulunn1uş olanlar terclh edilecektir)' 
.A.şafıda yazılı vesikalarla beraber Sultan Hama-mında. Katırcıoğtu 
hanının Ust katındaki müessesemiz; merkezinde Zat işleri şefliğine 

müracaat eylemeleri itAn olunur. 
1 - Nutua hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Tahsil vesikası 
4 - Hizmet vesikası 
5 - 1 adet vesikalık fotograf. 

iSTANCUL B ALK S AND i ÖI 
Türk A:lonim Sirketinden: 

' 
15 Haziran 1942 Pazartesi gününden itibaren, gişelerimiz aşa

tıd& göBteriktifi saatlerde açık bulunacağı sayın müşterUıerirotze 

bildlririz. 
SABAH 
AKŞAM 

CUMARTElSI 

9.30 - 12 
13.30 - 15.30 
9.30 - 11.30 

Gayrimenku - Satış ı :anı 
İstanbu~ Emniyet Sandıvı Müdürlüğünde".l: 

Ropen Filizli ile Norayır Arman Fllizll'ye izafetle kayyum Ka.te
rina Mercan Halaçyan 27217 hesap numara.sile Sandığımızdan aldık

ları CMO) liraya karfı Beyoğ"lunda HUseylnağa Koçatepe mahallesinin 
A~ıklar sokağında eski ve yeni ·1 numaralı kAgir evi birinci derecede 
ipotek etını,1erd!r. 

Dosyada nte\•cut tapu kaydı suretinde mezkO.r gayrimenkull\n 
.-Koca.tepe mnhalleainin aynı sokakta aynı kapı 344 • sahife 527 - ada 2 -
parsel numaralı 110,5 metre mikdarında kA.glr ev olduğu beyan edil
miştir. T apu kaydında. Ropen hlsscei!1in Hamayak Hamparyanın ala
catından dolayı 5 el Icranın 940/2ô82 numaralı dosyasile MAHCUZ 
olduğu bildirilmiştir. (Bu keyfiyet Sandık ve müşterilerin hukukuna 
müessir değildir). 

Dosy,,ada mev(.'ut ikraz ~enedı mucibince hududu sağı mahlOl arsa 
bazan KaprUyan hane bıı hçesi ve baza.n A vramakl hane ve bahçesi sol 
tarafı Hancrya.n lı.tikael hflne bahçesi arkan Onntk Nihabetyan ha.ne 
bahçesi cephesi Aşıklar sokağile mahduttur. 

ikraza esas olan muhammin raporu mucibince mez.kfir gayrimen
kulün umum mesahBBI 114 metre murabbaı olup bundan 65 metre mu
rabbaı kısmı üzerine kAgir Uç katlı, çatısı ahşap ev y&pılmı,tır. 

Binanın birinci katınela 2 oda 1 mutfak 1 hela. 2 ncl katında 3 oda 
1 sofa lheli. 3 cU katında 3 oda 1 sofa 1 mutfak ı heli elektrik terkos 
havagazı tesisatını hazidir. 

Vadesinde borcun verJJmeme.si.nden dolayı yapılan takip üzerine 
3202 numaralı kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre 
satılması icabeden yukarıda yazılı kA.gir ev bir bu<;uk ay mtlddeUe 
açık arttrrmıya konmuftur. Sa.tış tapu sicil kaydına göre yapılmakta
dır. Arttırmaya girmek isteyen (412) Ura pey akçesi verecektir. Milll 
Bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur . B\rikmUJ 
bütUn vergiler &lediye reı:ılmlerl ve Vakıf lcaresi ve taviz bedeH ile 
tellAl\ye rtlllumu borçluya aittir. Arttırma f&l"lnamesl 11J6 94-2 tari

hinden itibaren tetkik etmek ı..teyenlere Sandık Hukuk Ifleri servisin
de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı -vesair lüzumlu izahat ta 
şartnamede ve takip dosyaaında. var<lır. Arttırmaya girmiş olanlar, 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında. her şeyi 
öğrenmiş ad ve telılkki olunur. Birinci arttı rma 10/8/42 tarihine tesa
düf eden (pazartesi) gilnU cag-İiloğlunda M!n Sandığımızda .. at 10 dan 
12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapllması ~in teklif edtıe

cek bedelin tercihan alınması ica})ede.n gayrimenkulün mUkelleflyetile 
Sandık alacağını tamamen geçmiş olması ~ttır. Aksi takdir de son 
arttırmanın taahhUdü baki kalmak şartile 26 .·s. 942 ta.rihinc mlleadtf 
(ça.rşamba) günü aynr mahalde ve aynı saatte son arttırması ya.pıla· 

caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın UStünde bırakı

lacaktır. Hakları tapu siclllerile sa.bit olmayan alı\kadarlar ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile fa.iz ve mu&rife dalr lddl&
larını ilan tarihinden itibaren 20 gün lçlede evrakı mUsbltelerile bera
ber dairemize bildirmeleri lAznndır. Bu suretle haklarını bildirmE:miş 

olanlarla hakları tapu siclllerile sabit olmayanlar sa.t ıf bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malQmat almak Lsteyenlerin 
941/275 dosya numarasile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat 
etmeleri !Uzumu illn olunur. 

~ 
- D I KKAT-

EMNIYET SANDIGI : Sandıktan alınaın. gayrimonklllll ipotek 
göstermek isteyenlere muhammlnlerirntzin koymuş oldwğu kıymetin 

% 40 nı tecavüz etmemek üzere ibate bed.eMnin yarlBın& kadar borç 
vermek suretile kolaylık göatermektedir. (6386) 

Erzuru"T İmar Birliği Riyasetinden : 
imar birliği tarafından yaptırılacak dörder dairen sekiz pavyonun 

inşası lŞİ kapalı zar! usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli her pavyonun c12443> Ura 25 kuruştan cS> pavyonun 

mecmuu keşif bedeli C"99546 liradır. Ilk teminatı c7466• liradır. 

Şartname, pıa..n ,.e diğer evrakı imar birliği muhasebesinde görü· 
lebilir. 

Eksiltme 3-0 haziran 19.(2 salı günU saat 15 de Erzurum vitAyet 
makamında toplanacak imar birliğ"i komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Taliplerin Ticaret odası ve bu i~ aid Natıadan alacakları ehliyet 
vesika ve teminat makbuz ve tekli! mektuplarını o gün saat 14 de ka· 
dar komisyon riyasetine vermeleri tıan olunur. c3097 - 6133• 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
OkuJumuzda münh&l bulunan 7~ şer Ura Ucretıi alA.tı fenniye memur

luğu, tedrisat bUrosu kA.tipliği ve 60 lira ücretli daktiloluk i~in 22.6.H2 
pazartesi gUnU n1üsabak.a ile üç memur almacakttr. 

Memurin kanununun 4 Uncu m&ddeabldekl evs&fı ıhaiz olmak, en a.. 
fağı orta mektep mezunu bulunmak lA.zundır. Lise mezunları tercih e· 
dilir. 

ısteklilerin dilekçe ve belgelerile Yıldızdaki okulumuza ınUracaat

ları. (6116) 

komUntzme hizmet etliği yolundaki zansenldir. b 1 f" M k b K • d 
sözleri boştur. ÇUnkU herkes bilir ki, 3 - Dosyad& hiçbir deUl yoktur. Istan u ıyat ura a e omısyonun an: 
TroçklsUer her yerde fa.tistlerln aja- Ancak müddeiumumi bizi suçlu çı. IlAn No. su : 169 
nıdırlar. Abdurrahman ve Süleyman karmak istemektedir. Kuru çayır otu ve samanların istihsal edildiği rnıntakanın en ya-
ne komllntst ne de komünizme .sem- Pavlof h.aklmlere hıtap ederek •öy. kın iskele, J9tasyon ve sair teslJm mahallerindeki nihai satış: fiyatları 
patizandırlar. Abdurrahman bir ifa- le demiştir: 8.{lağıdaki şekilde tesbit olunmuştur. 
desinde cumhuriyet gazetesinin fa- - Kanunlara hUnnet etmek ve Kurn "ayır otu 
şist temayillU olduğundan bu gaze- cinayetlere nefret duymakla. bUyu. Yığın halinde ldlos11 lp balyalı klloou Tel balyalı 

Kuru, teye diş bilediğini söylemiştir. Hal- mtiş bir Sovyet vatandaşı olmakla ' 
buki Troçkistlere, yardım edip etme- bahtiyarım. TUrk h8.kimlerinin hak
diğini bilmlyen bir adamın bu söz- kımıZda vereceği kararın beraet ol
leri ne garip tezadlarla doludur. Ştip- duğuna inanıyor ve bunu bekliyorum. 
he yoktur ki Abdurrahman faşistler Tam 95 sayfa tutan Pavlofun bu 
tarafından yetiştirilmiş ve bir ajan müdafaası bittiği zaman saat 21 i 
olarak TUrklyeye göndertıını,ur. çeyrek geçmekte idi. Reis Sabri 

Kuru' 

4,4 

Saman 
Ytğın halinde kilosu 

Kurllf 

3 

Kuruş 

6,5 7 

BaJyaJanmı' kllo~a 

Kuru' 

5 

klles u 

Pavlof şahitlerin tfadelerint birer 
1 
Yoldaş evrakın tetkik edilip icap 

birer cerheden izahatta bulun&ra.İc I ıcıden kararın verilmek Uzere mahke
mUddeiumuminin bu tenakuz dolu 

1 

menin 17 haziran 942 çarşamba gU· 
ifadelere tstina.d edip iddia.namesi- nU saat 16 ya bırakıldığını suçlu .sa
ni kaleme aldığını söylemiş, ne Ab· nılanla.ra bildirdi. 

Bu fiyaUara Jstanbul belediye lıtıdutıarı dahilinde, lzm!t, Yalova, 
Çatalca ve c lvarmdan gelen ot ve samanlardan ldlod.a bir kuruş, Eski

şehir ve civarından gele• ol vt. sam anlarda. iı:ıe kiloda bir buçuk kuruş 
nakliye m asarifinin n llvesi kabul olunduğu ilA.n olunur. t.8381> 

(3CY $öfe0eiilfen 'ffiijh1ffi 
~~ıı;aıfzeıııRJ 

'Re-cetesif 

Tecmeıtrill - geçtrıriif~·~~u,qtt 
~· mıllk olmak için bir, 11çW:t - .. . , .... ~-. En sert "Ve en donuk bir clld1.lra·1 

d ile gibi yum-tıp beyazlat.mal<. al· 
yah noktalardan, açıl< nıesaınelerılell 
Ye aaJr kus\ll'lardan kurtarmak · ıçtıı 
bu reçeteyi tecrübe edlnlı. !:Vvell bir 
miktar haımttUrllmlt oa! süt tre· 
masını a:rnt miktarda hnrııettlrllnılf 
zeytin yallı lle l<arı~nnıs.· 8onra d• 
bunu il<! kwm aaf lı:ttma ile tetrar 
larıtbnnız. Bu hall ta11.Jeczacı.nıza 
da yaptırab!lirslnbı. F al<at mll<lan al 

0

olmalıla beraber pahahy&tnıaı ._oıur· 
(Yağsızı Tol<alon Kremini satın al
makla bu halitayı dı.ha m üsait tera
ltle elci<! etmiş olununuı., Çun l<ü b~ 
~Tokalan K ft mlnde, taze süt kreması 
.ve sa f zeytin yalı mevcut ve cidden 
bes!ey!ct "" kuvvetlendirici diğer un• 
gurlarla fenni bir suret.le ve. mat.hlP 
m iktarlarda kanştırılmış bulunmak
tadır. Toldon Kremi. cilde gtnçııııtn 

' tazeliA;inl garip bir tanda iade eder . .. 
Bu bapta bize yazılanlar : cTokalon 

. Kreminin yalnız 3 günlult \ Jstlmaıın· 
tden sonrP- elldlm o derece yumuşayıp 
beyazlandı .,e o d erece tazeıenkp gU· 
..,ııeşt! l<I b!uat goılerlme bl!e ına
namıyacatım geldi.> Slz"de (beY"" 
yağsuı Tokalon Kremin i . \ecrtıbe· 
lerlnl g~rmq giuellllr Teçetes!nl • 
kullanınız ve kusursuz bir cilde ma. ... 
Uk. olunw.z . Tokalon Kreoıinin menı· 

nuntyet verlel 11emeresl garantlltdlr· 
Abl taktirde ı>ara.nız iade olunur. 

ZAYi 

4.025 numarall kamyon m.u&yenı 

cilutanımı, 3370 s&)'llı ı,.oför dıliyet .. 
namemi, sıhhat ra.porumu ve kendi
me ait muayene ctir.danıımı. kazanç 
vergisi karnesini zayi ettim. Yenile
rini ıçıkaracatundan eskilerinin hük
mü yoktur. 

Ahmet Kum&.tl 
Kasıınpa.şa. Mahmutag"a Çe.ifn1esl 

Pehlivan sokak 28. 

ZAYi - Vefa orta okulundan 
1931 - 932 yılında aldığım şahadet

r:anıemi za.yi ettim, Yenisini çıkara· 
cağımdan eskisinin hUkmü yoktur. 

A. Celllettin Kocaoğlu. Mektep 
sıra No. 358. 

ZAYi 

lstanbul Llman riya.setinden alm1~ 

olduğum 2/186 No. şahadetnamern 

ile Liman cüzdanı ve Izmir limanın

dan aldığun 23 No. lu deniz şo!ör ch
Jiyetnamesinl zayi ettim. Yenilerini 
çıkaracağımdan eskilerinin hUknıt! 
yoktur. 

326 doğumlu Ali oğlu Mehmet 
ŞengW. 

ORF ANIDIS 
Cild ve zt»rrevt miltehMaısı 

Beyotlu Suteruı sokak No. 5 
N il apartıma.n 2 el kat Tel 4:3734 

VAT AN GAZETESİ 
iLAN FİYATLARJ 

Başlık 

1 inci sa:rta 
Z net >• 
3 üncü ,. 
' ÜDeÜ N 

Abone Ocreti 
rtlrtti,.a --· llenalllt 8 IQ'lııllt 1- ,., 
liMto 1 1 !Ek 'f ıteı 

750 
500 
(00 
150 
50 

• a:rhl< 
l'H 

• aıtoıı '" ... 
IOI iL :rol<-' 

_,.., cıı..-ııee enal< ,,,.. 

..ııı.to ..ın._ın iade ohlamu. zı

,....clAn meo'ılll;re• kaba! -

SORSA 
10 HAZİRAN 1942 

1 Sterlin 5~.14: 
100 Dolar 130,70-
100 Pezeta 12,9375 
100 İsviçre tr:aıgt 30,70 
100 Isveç kronu a 1,l6 

ESHAM n TAHVİLAT 

Sıvas - E rzurum 2-7 19,90 
% 7 941 D emiryolu ır 10.5° 

Sahibi ve Ne:ıriyat MUdurll 
Ahmet Em1n YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. ŞU. 

Vatan Ma-


