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1953 İST ANBUL 
SERGİSİ 

lstanbulun fethi, vicdan 
hürri etinin bir zaferidir 

, --

Bütün insanları, bu günü bi- , 
zimle kutlamaya çağırmalı 

Sıvastopol 
dayamyor 

J A 1 ma n la r J Yazan: Abmet Emla YALMAN 

1 953 yılını nasıl 'kuila)la· 1 ~._....__....._._...._.__.._._,.._,....,. 
cağız? Bu düşunce §imdi-

den zihinleri meşgul ediyor. Hem A 1 e u t . e n 
de pek yerinde olar.ak... .. ~ . 1 
İstanbulun fethinin beŞ yuzun~ 

)'lldönümü, tarniln ~l'k vclve1elı 1 
bir durak noktası olacaktır. Bunu a d a a r 1 
~anına lAyİk bir surette kutla-

Libyada 
vazivet 

Fakat bunu yaparken, hadise· k 1 d mak gerektir. l 
~~~:a~n;a:ı!11~}\J~~ri;~ c~~=~in!~ aç 1 ar 1 n a Rezaka doğru 
•.rlhl. bakımmdan olan derin chem
Jnl')•etini belirtmek IAzımdır. Ta
rlht hakikat .adı aıtıntla asırlardır 
bütün düeyanın mektep çocukla· 
rına bir takım hurafeler belletll
rn'~ir. Bunları )Oketmek, ıöm
tnck, bilginin aydınlığını yaymak 
için buru:ian iyi vesile olamaz. 

t ilerliyorlar 
Şiddetli bir de-1 

A'VTUpa ve Amerika mekteple· 
rinde okutulmak üzere yazılan 
'herhangi bir tar'h kıtabını açmı~· 
Şu yolda satırlara tcsadUf cdcrsı
nlz: 

«Türkler tstanbulu fethedince, 
1>tadıı yerleşmiş bulunan ilim a
damları kaçtılar, Avrupaya dağıl
dılar, eski Yunan felsefesinin ışık· 
larını lher tarafa yaydılar, bu sa
l"Cde orlaçağ kapandı, yeni ça~ 
bası&dı.11 

llalbuki Avrupadıı yenılik ha
tekctı fstanbulun fethınden asır
larca evvel başlamıştı. Taassubun 
istibdadına karşı harekete geçmek 
bakımındıı.n on üçüncü asır, on 
beşinci asırdan çok verimli b:r de· 
"'1rdı. Bizansın ilim adamları, eski 
ınr.denlyetlcre ait bllgilerini yay· 
ınak için daha geni~ sahalar açıl
dığını görünce lstanbulun fethinren tok zaman evvel takım takım 
stanbu1dan ayrılmışlar ve İtalya· 

.Va Ve diğer memleketlere dağıl· 
ınıştardı. 

'rarthln böylccc tahrife uğratıl. 
~asından maksat Türklerin İs
ltaııbulu almasını ' medeni tilemc 
'rar§ı bir su ıkasd diye göstermek, 
t li~kUn gcldll!i yerden bilginin 
abıı olarak ka~lığını zannetlir· 
~ektı, Bir taraftan da gazap yO· 
ı~den rahmete varıldığı, Türk
" n Cehaletinden kaçan {ı1ımlerln 
... .,,rup 
dıkıa a~ın her tarafını nura yay-

n "ddfa olunuyordu. 

ta lJaklkat şu~ Türklerin is· 
;)'~~Ulu almaları ve Avrupııda 
tıığ c~rneleri, umodcrn• dcdlgimlz 
1
1111

1 ar;m~tır, fakat birkaç Bizans· 
\ rnuhacerctinc sebep oldugu 

"'::::::---_. ~: Sa. S; Sil. :: de) X 

· h Elodem bölgesinde iki 
nrz mu are- c:"dd tı· Al h .. .ı e ı man ucumu 

besi oluyor püskürtüldü 

Bir Japon kru- 1 
vazörü batırıldı 

Japonlar bir Çin şehrini J işgal ettiler 
Vaşl~ton, 17 (A.A.) - Harbi

ye Nazırlığı blldtrlyor: 
Amerikan donanmasına mensup 

harp gemilerı Aleutien adalan a. 
çıklarında bir Japon kruvazörü 
batırılmıs ve Uçil kruvazor olmak 

(DeVJam•: Sa. 3; Si. ? ele) :. 

MihYer kuv't'etleri Elga
zalayı geçmişler 

Kahire, 17 (A.A.) - Havas: 
Gece askeri kaynaklardan alınan 
haberlere göre, kuvvetli b ir mih
ver devriyesi Seyidi Rezak'a doğ. 
ru ilerlemiştir. Öğle vakti mütte
fik kuvveUer hAIA. Akroma'yı mu
hafaza ediyorlardı, fakat dilşman 
kuvvetleri Gazala ile Tobruk ara· 
sında sahil yolunu kesmeje mu
vaffak olmuşlardır. Eladem'ln do
ğusunda şiddeUl savıı~lar Clluyor. 

Kahire, 17 (A.A.) - Röyter'in 
(.,..,._ Sa. a, Stl. • da) <••) 

Edirne - Sof ga 
yolu açıldı 

Edirne ve Sofyaya ilk 
trenler dün kalktı 

, 

1 

. Sibirya kate- ı 
1 

1 

1 

1 

sini aldılar J 
Horkof cephesinde 

Ruslar taarruza 
geçtiler 

J 
1 
J 

1 Tbaoçenko or•atarı· 1 
ı aıa vazlJetl ıatıam 1 

Berlin, 17 (A.A.) - Slvastopol ö
nundakl Alman ımwellcri, dUşmanın 

(!iddetıı Jnukavcmet f'! rağm<'~ cll
reuı bir tanrruzlıı Slblrya kalesini 

zaptetmlşler ı.•e d"'manı çok tahkim 
edilmiş tepelerle müteaddit mevzi
lerden pUskOrterıık geri sürmüşler
dir. 

Londra, 17 (A.A.) - Harkof cep
hesinde Ru~lar taarruza geçmi~ler 
\"e birkaç noktada iler!emi41erdir. El· 

(Devamı Sa. S: Sil. 6 de) (!) 

Peten·in 
• 

mesaıı 

Mareşal ümidi
ni kaybetmemiş 

Fransanın kendini 
bulocagtna emin 

bulunuyor 
Vlchy, 17 (A.A·> - O. N. B.: 

Mareşal Petain, iktidar mevkiinl 
ele Almasının yıldonümü münase
bctıle Fransız milletine hıtabcn 
radyoda bır mesaj neşretmiştir. 
Mareşal, bugün de başka türlil 

bir lisan kullar.amıyncağını, geçen 
(l)eYalftl Sa. 1, Sti. l de) -

Ankaraya inen 
tayyareciler 

Amerikan tayyarecileri 
Gazi çiftİiğin 1e 
misafir edildiler 

Ankarrı, ı 7 (1'elefc.nla) - An
karay ... mecburi inış yapan Ame· 
r ikan ta):> .recileri Gazı ç.ftltğin· 
dek ilk okul bina.sır.da m.safir 
edilmişlerdir. Bunlar şımdllik as
keri elblsdçrioi muhafaza etmek-

Meraklı bir 
röportaj 
serisi ! 

tedirlcr. Hepsi çok genç olan A· 
ıner.kım ta:> ya recileri ) cmcklcr.nl 

Dlln ııabah JA!lrneyc hareket e don ilk tren \e nefjeft bir yolcusa hep bcra1)ercc çiftlikte blr lokan· 
. .. . 1 tada yemektedirler. 'rayyarrcller 

Roşannıa me. .. elelerl ı;on va· 
ınarııarda gUnUn en mühim 
l'ntıvzuunu t~ldl etli~ or. 
d .ı\rkad!iojnnız Sabiha Denh. 
~ bize bu rum-zu U:ırrlnde hlr 

ııorta,ı ııcrlsl tıazırladı. Bu 
Y-ılıuı bugüoden ftlbattıı 
:nd saytanur.cta hataoakın· 

Meriç ve Arda nchıı·:er~ uzerın· ı Şimdiye kadar otobüsierlc ve b"r 1 çok şen görilnmekte ve yemekler-
deki köprı.ilcr ın tamiri münase~e- çok yerlerde aktarma yapmak j de bırbirlcrlle şakalaşmaktadır-
Ulc ç< khınberi yapılamıyaıı Sır- ı sureti c yolculuk zahmetlerine kat lar. 
keci _ A~rup. ~rasındakl se;) rüs(· lanmakt~ ol n blrç<•k Edlrnelilcrj Arif•yedc gozaltı cdllm ş olan 
ferler dundcıı ıtıbarcn açılmış ve bu trcnı ad~ta doldıırmu !ardır. Amerikan tayyarecileri de birkaç 
Ed rne _ İstanbul arasınddk l doC- Dün akşam uat 21 de S•rkec _ güne kadar schrlmlze gelecekler· 

1 ru derlcrc dr başlanm;ştır. den 2 v tcıklı, 4 adi v:ıgondar mü- dlr. Bunların g<'lmcsinden sonra 
Diın sabah saat 8,30 da 8 r.u- lcşckkıl 6 rumaralı katar da Sof· bütun Amerikan tayyarecileri sclı· 

maralı yolcu k tarı Edırnl'ye ı: t· yaya ıtitınck ıırcrc har et ctmli· r'mizde hukürnct tarafından ;ira. 
mdt wu~ Sirltcc1den .kalkmı~ur. (Deftmı 8a. '9 &ö. ı •> <-> l•na~k bır evde aturacaklardu. 

ADİLANE KARAR 
DÜN VERİLDİ 

Kornilof, Pavlof yirmişer 
mahkOm edildi 

Süleymanla Abdurrahman 
da onar sene hapis yatacak 

"'*"' t)ıınn'ba 11t1ı..-M&rı laaldunda kararını vf'rf'n ."-ııkara Akır Ceıı.a M.)f'tl 

29 sene ağır hafl§e mahkOm olan 
Pa,·lof 

10 ene ağır hııpse mahkQm olan 
Sült:yman 

fKarir, kabilitem-
1 yiz olmak üzere 
I ittifakla verildi 

Ankara, 17 (Telefonla) - Ala· 
türk bulva.rında, Atmanyanın An
kara büyük clç'si F<m Papen'c ya. 
pılmak lst.enHen suib..!ldln zanlı. 
ları hakkında bugün· saat 16 da 
bir karar verileceğini bilen halk 
daha saat 13 len ttiberen Adliye -
scrayının bnlerınl doldurmuş bu· 
lunuyordu. Zabıta kuvvetleri ge-

- rek sokaklarda gerekse Adliye bl. 
nası etrafında tedbirler almıştı 
Saat 15 te açılan rnahkt>me salo
nu bir anda dolmuştu. Ecnebi mat 
buat mümessilleri, Sovyet sefaret· 
hanesi mensupları, kMabalık ara· 
sında ıörühnekieydiler. 

Seat \urı 16 da Süleyman önde 
olm•k üıııere Ab<Nrrahman, Kor
nUof ve Pavlof maznun sandalya.. 
sına oturdular. Dakikalar geçiyor, 
heyeti hllkime makamlarını işgal 
etmiyorlardı. Kulc~tlardan kulak
lara şu cümle fısıldanıyor : 

cKarar yazılıyOl"mus!" 

PavloC ve Kornilof bir müddet 
etraflarına asabi asabi ba ktıktan 
sonra elle.rındeki kitapları oku
maia daldılar. 

Abdurr2hman avukatilc konu
şuyor, Siileyma;. mendı11lc mute
mr.dlyen terlerini sil.yor. Saat tam 
17,30 da reis Sabri Yoldnş, aıa 

(Devunı sa. 4, 8ü. ı dt:I -O-

20 ı;ene ağır ha~ mahküm olan 
Kornllof 

i 
ı 

ın unt atır h8pge mahkfım olan 
Abdıırrahman 

Kahraman ordumuza 
katılan subaylar 

~--~~~~~--! ..... ------.~~~~~-

okulundan mezun subaylarımıza Topçu afiş 
dün merasimle diplomaları verildi 

Ankara, 17 (Telefonla) - B~-ı d&n cenç b r subay heyecanlı bir 'ı dakt çözülmez ve s.ırsılmaz mıllJ 
gün saat 10 da Topçu Atış okuıu hıtabedc bulunmus:ur. Genç su- birliği belirterek bitiren subay, 
nu bu yıl bltırerek orduya katışan bay, atıldıkları yenı ve mukaddes Ulus meydanını dolduran bmlerce 
ecnç subaylar, onlcrlndc bando vazife hayatının bütUn gilçlüklerl- yurddaş tarafından ıha:rareUe al
mızıka <Jdusu haldi" Ulus meyd~- nı pek iyi blldiklerınt ve fakat bu kıslanmıştır. 
nına gelerek Zsfcr abidcsınc bır vaz:ifcyl şerefle yapacakların-a Bugiın oğlcdcn sonra saat 17 de 
çelenk . koy~uşlardır. Bu_rada la· cmın bulunduklarını s~yh:miş ve Topçu Atı okulunda yeni mezun· 
J'ılan torer. lsilklAl msrşıle basla- arkadaşları adına and ıçmıştir tara t~erlc diplomaları ve der~ 
mış, bundan sonra yeni mezunlar. S<Werini .Miili Şefimizin etrafın. ce alanlara mUkAfatları ~ır. 
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Aske A 

rı bahisl er 
11 

" .Şehir il N:d~n boşanı.yorlar? il 
ı -rr Habarleri •• 
Hayatı kırılan adam k~::i1;~~=~i Tayyare yapmak yarışı 

dert yanıyor "'5i1 amanım12:1D kart netlc'C dcikülürse, bunu harp gacaytl Jllütle!ik. tarafın l<c şlmdil!k 
K ı b h J k ~ yar.atacak baş!ıca sLAhı, kudretli olan taraf kazanır. Cep· §ukadardı~. 

S blb DENl
•z Orne er U ay a . helerdeki orduların harekatı, a. Amerıka 3300 

R" f ' 8 a tayyaredir. Artık harp sanayiı- . 
O""r OJI yapan: b 1 1 1 t f d navatandan akıp gelecek ylyc-cc. lng'1terc 2400 

f"'W 'ır 'ti< er•ı ora . n on n!n kudreti, her~ydcn evvel ".900 1 
.-- ğe, ctpaneye ve canlı cansız htrp Rusya ·• 

k 
tayyare istihsalile ölçUlmcktedir. 

ça~ asl!ye hukuk mahke- •e varuıcay kadar bo~all•rak: dag"ıtılaca ,·asıtalarına bağlıdır. Geri ıııeri Yckılr. 3600 
meslnde ı:c ç b k ı k ca l<. çt Anadoluc; bulunC:1n akra. Almanya. askeri fabrikalard~ - yolu~da gitmezse, bunun fena 

B lar n sene.- bası. •n yanına gıttl. Temmuz ve atustos aylarının ki h;çl bo..-1uklarını kapatmak ncUccleri cephf"lerde derhal gö-
"ııyrk ılroe'fla!k, ili.zeki :-cu·· .,,~;. var. Ka~ ~ Bu defa da 80 l ralık bir na!eka ekmek k•rnelcrı dün Ankaradan için, Jşgaı altındaki memleket- rülür. 

~- "' d t d k k dl gelmiştir. Bu karneler evvel.ce. de terden, Frensadan ve ttalyedan 
Y

•rml ••klz erkek ot•ız ne, yaş- 1 avasır.a mı.:acaa e ere . en • 1 ı '. 
~k d -l.üy!>r 1lllk slı e be Kmadtğımdan şıkayet et- bildirdiğimiz gibi m· halle bır lk e· yüzblnlerce lşçl almaktadır. Bu... G; l ı zan. -, 

larında rd r gor .. 1 m . Ben i. ıanbulda bulunduğuın- rl tararından daC'ılılacaktır. ller nunla beraber mUttcC1klcrin g;t 1 
kodına "" u: d d k t t . B d aile doldurduğu beyannamede ti"~ büyilycn harp sanayiı s·. J0 lrl8D IO~AN 

K-• • ıaat ramına karşı an avası au .u e tı. en e ona, .,..,, _. 
- v.-ıı.' b 1 d • .,Lk 1 bl gösterdlll nü!us adedine göre kar· elrberllği karıısında arlık mu• 

d ., ,Ev.ne dönınenl tstl· u un u.w yer1n maı.ıı emes ne r 

uğrayan 

~kline 

Zelzeleden hasara 

yer yok 

ne IY TSUn 

1

.::.aat ıl~mı göı:derdim. Elll lira pa· ne alacaktır. vazene temin edemed'ğL gOrü!ü ... 

' ~il' y tıc bo nm,tk fkrı:ı. ra ııe guıııu. oldu ve buraya ııetd .• Trakya pirinci lu sene yor. 
Fas.at gel .. r ge~mez de mahkemeye 934 teobcrl }.tareş.al Fon Zelt 

deylmK uru nedrr• müracaat ederek boşanm ğa talip 1 çok bof p!Anına ıöre hazırlanmış olan 
_ Eve her zaman sarho gelir, oldu. l E ham madde ve yarı i~lenmi15 harp 

_ Sev''"'erek nıl evlcnmi~t n!ı? Trtı.kyanın meşhur o·an nez ve malzemesi siokları tt\ken~ıtir. 
ben d.::..:na dl. er, cp aç br k · ~ ı k: _ ııauır .. Çok •en<"tim, altı ay j Uzunköprü P rinçleri bu yı ço Alman fabrikalarının günlük .s· 
Kadm.ın bu kat 1 s.:n:leri karşı· , o _ • 

kadar bir evde kötü bir kadınla berekettıdlr. Vaktinde yagan ya5· tihsali. artık Alman ordularının 
ında sö:yledlklerınin <loğru olup 1 · 

yaşadım. Beni seviyordu, bana tyi murlar pırinç eken erın . yuzunu ihtiyaçlarını karştlamaja yetme-
olm d 1i 1

""'
1 ani ak için 1 hı ıer·n bakt\.'Ordu. Onun bu hali bende güldOrmli.ştür. Y"ni yıl plrınç mah meklcdir. Bu k"tayetslzliğin alft. 

di 1lenmesıı.ıe k rnr Vt: .dı Du· il ı b ı d 1 l 
1 

bir ev ırahlbl olınak heveil uyan· suliln n ya nız bu ö ıe e yapı an metleri, zaten doğu cephesinde 
şma da başka b r gune ka d · dırdı. •BU kötü kadın ir.sana bu bhminlerden tok fazla olacağı ve batıda genişleyen hava rıiu· 

Kadın kl?n9en n V .. zOne bakmadan 1 b k d ek ki evle- a'.ıiıkadarlara gelen haberlerden an harebelerir.de görülmekted·r. Al 
e ..,(l n kalk! dışarı ç tı. kadar yı a arsa .em 

Y d rıırsem mOkemmel bır hayata kavu laşılmak.tadrr. man iş:çisl dahil olduğu halde 1 • 
Kocası blr r. d kt arkasın an . ., _ .. , 

kal ~ A.3, ık şurum-• d:ye duşundum. Anneme l d 1 1 çinin verimi de azalmıştır. A 1
• 

b kmı ki !l J"! ÇD t:'bu kırel. hemen b•na bir krz bulmasını •ÖY' iman a yapl an yo - man fabrikalarında C•lışan !tal. 
vus, vo sa n 'tr. • e .. n a tş ı . B b ld 1 ı k 

, b il 1 !edım. unu u u ar... 1 ·u muhakemesı' yan ve Fransız ame eden anca 
kıra göz.erın•c bu e l o muyor- 1 ka ğ k d 1 suz ug n d s ze rşı t;O u avrannıas - yüzde yirmi ereccs:ndc \'er.m 

J.· lflç Cc güz 1 saY' 'tlayan, kıv- - be ı b. l ., !: 'ıff'ı alındığL söyleniyor. 
r:ık vUc\.du karısının ardından na se P ne o.a 1 

ll' · 
Aile terblvemlz vac~yış tar· Almanya 1941 sonuna kadar 

"eri "er iç!nı ç kJ. BL •:ıdu· - · ' · ~ ı-•ı•· d bazı moto"rle-
•ım yerden ın-eçiyordu. Kc.-dlslr..! znnrz uygun dcğlldl. Garip b:r ıh, Liman reaa: •

1
" e, seyrUseferlne havalarda a~!J~ı yukarı kahir bir 

• IAk, ve terbiye 1(-:nde büyilmüş- r:n kanun hilaftrı& iradeye sahipti. Fak.at 1942 baş· 
tut Jp 50 um lerdi. Ailenn büh.in kadınları, er- müsa:.de etmekten auçiu olarak langıcında Almanyanın yıldızı 

- Ayr lac k ~ ınız• kekler! b.rblrlerlle fazla tek11fsiz· Milli Korunma mahkemesine ve. kararmağa yüz tuttu. Müttef k-
Bı: ı ' :ıe rr.... Dı..r klaya. dJer. Bf'n bunu istemiyordum.: rilen Liman rels muavini Refık Jer artık hatırı sayılacsk mHt. 

rak Zaten bur.dan sonra aile hayatını, Alpaslanla Liman l\.fuamelılt ~ube· tarda hava kuvvctlcrina sahip 
- A,rrı1 ak mı". d ye mırıl· l bana zctı ~ eden blr kadınla yıı- sine memur Raci Y ğltb&f.itn duruş olmuşlardır. Almanyanın y11dı-

dand1. amak istemiyorum. Endl~em nde ması dün 2 numaralı Milli Korun- rım harbi plfınları zeval bulmuş, 
i ~nra 1 korıu n"' ~· t~·ert yanmak çocuklarım içindir. ma mahkemesınde bitmiştir. harp b;r yıpranma şekl:nl almıı-
ht yacıy e s!lze g ıı • • Tekrar evlenecek misiniz• Rad Yllilbaşın vazifoslnde &ul. tır 

- Anlat v ::ı siz Evet h:ttı ı Tabıi~. Fak:at artık anamla istimali görülmedlj:ınden beraetinc Bir harp. yıpranma 
a;;· ılmak, hem de yr lmamak ıs- bir arada oturmayacak bir kadın karar verllmtştır. Refk Alpasıanın 
t yan n. Çu .kil ben bir aıle ba• 1 bil "k ı·z -·ı iç' çoban· ise 3 motöre alt muamelede ihmali L 1 k' a mam. ;yu s ı "". n ı 
asıyım a em• çocu arımı, yu· sız kalıyor. Bu iktnc-i evlenmem görüldüğünden 46 lira para ceza-
v~ı çuk ccv yor :-n, O, seneler. aynl zamanda mukaveleli olacak. sına mahklnnJyetlnc karar veril· 
"enberi bu yuv.ıyı yıkn: il• ul- rnukavelemde k•l"lmın çocukları· mlştır. 

J'A. lınan 

~kısmı 
sanayi ~in büyük 

garbi .. >\.lm nyada 

toplanmıştır; A'man fabrikaları 

şimdi büyük hava taarruzları aı .. 
tında çalı mak zorunda bulunu
yorlar. Bu baktmda:ı da günlük 
istih!alin zarar gördilğü nıuh'- k
kaktır. Buna mukabil Amerikan 
s· nay:t tamamilc ve ingilız fab
r~kaları da kısmen em:n olarak 
çahşıyc.T~ar; geçen sonbahar ve 
kı~ mevsimlerinde büyük kısın!· 

le Volga, Don ve Uraı bölıı:cleri

re nakledilmiş olan Rus sana} \j 
de şimdi d~ha emir. vcıziyettc 

bulunmaktadır. 

Görülüyor .k: gerek hava cn1-
nlyeti ve gerekse istih_qal kud· 
reli bakımından müttefik harp 
sanayif, mihver harp sıanaylir.e 

üstün bEldedlr. He'e hav.a l'ana
yllnde sar.h bir muvazerc teınin 
etm·ş ve m:hver tarafını geçmek 
Cırsat ve imkanını bulmuştur. 

r.Uhver tarafının bir ·ıyhk tay
yare istihsali şudur; 

Almanya 
İtalya 
Japonya 
Yekun 

2900 
700 
500 

4100 

A mcr:kan:n a, bir müddet 
sonra a,yda 10 bin ve ı~ 

gilte ·enin de 5 bin tayyare ya· 
pablleccği tahnı"n edilmektedir. 
l\Iihvcr tarafın 1942 senesi iç>n
de tayyare istihgalinde gerileme
si \·e Almanya:ın harp başında 
mU.tte(ik:criıı bu!unduğu vaı:iye .. 
te düşmosi, pek y;.kında müna· 
k8şaya hiç iht~yaç gö~termez bir 
mcşelc n1ıır.zarasın1 alacaktır. 

Harp sanayiint koru)·amay .. n. 
crdularına malzen1e yetiştireme· 

yen b:r millet yıpı·rnma harbine 
uzun zaman dayansmaz. Hava 
üstünlügü olmayırca. yıldırını 

harbi söl\:mez; zırhh lıirl 'kler a:e .. 
çlp g:demez. Taarruz öyle dur
sun, mitdafaa da yapam z. ı 

C Ephedekı A'.man ordu.arı, 

milli ordulardır. Fakat a· 1 

na menılekctte ve diğer :-:erler· 1 
deki fabrikal~rda çalışan Alın:;ın 

sanayı işçileri milli Yahdcfr.I t:t
nıamlle kaybetmiştir. Nckadar 
tedbir alınır;;a alınsın, .ı\.1ma-fya
nın y .bancı işçilerden göreceği 
ha:-:ır. hakiki A1n1an i.~ç-~'ııln 1 

en1cğl kadar vcrirnll olma:racak
t1r. Almanyada z:ı.f! büyümeğe 

yuz tuttukça. bunun büyük le· 
sırleri gorülecektir. 

Hulasa htva harbi ve harp ıa
nayii bakımından a~keri duru
mun müttefikler lehine b'r cere
) Cll aldığır.ı tahm'n ediyoruz. 

ih~•n Boran 

ru~ı.haıan ~ardı.•. kof1um. ma iyi ana olma şartı yazılı bulu-
a e~ en • m z n lk~cl se.. nacaktır.,. 

r. , :'de, ı it pcuğınıuz lU aylık-• Bu ndam. çJ. yu,·a hasreti, ev· 
keo bcııden h.ıbersızc n eşya· !At ııevg s!!e dcılu milşf k, yumu· 
!arını alarak savu u. Aleyhime l pk bir bıı baya benziyordu. Ev\'el-

iki kavgacıyı ayırayım 
derken ... 

Evvelki gUn İslanbulu bir hayli 
Myecanlandırtn yer ~rsıntısı hak 
kıı~da, VilAyetten yapılan ~orulara 
kazalardan cevap~ar ıetmeie baş ... 
lamıştır. Öğrefıtliğlmlı.e göre, Ker
tal9 Yalova ve Şile kazalarındar 
gelen cevaplarda. s,a.rSUltının ma
hallerinde hiç bir ziyan y. pmadığı 

bildirJmlştir. 

Tarife ne hacet? 

80 liralık bir nafaka davası açtı. k dl bl k dı dü 
t-l~K'-:ı 1 ıc:ııtı 1 k b 1 1 ce en ne uygun r a na e-

• n ço L.:m~. ya c z müş olsaydı (lmdı mes·ut bir oca-
çocuta beş ' tayin etm şt . Bıı· ıını aahlbı bulunacaktı. 

un üıcrlne b nln c barJimak 
tekl!.i1nde bulunc!· Ç!ocutumu, K h , , •.. ld. 
yuvam..zı duŞL e Ck !!ettim. Her o vecı Necmıyı o .J-

Sarsıntı hakkında İstanbula ya· 

k,an1 ttflklnU:tln t:De\' .-\yno.- n1akla. iktifa. edilor11111. 

-.ıt muharriri, ba-,muh<Lrrlrl- S'C"TSl~ZLl:X: 

ıni-Lin ikln<·I &('fi< arl7,a ... ndan bııll ... t"· 
d~rken: •l~tanbulda öğle zaınant ('ı· 

kan ,.e bir mebn.'i tarafından nt1fre-
dilen bir gazetenin» i'onılnin ya111-

Dbnkü fıkrasına .sut ... riLlük. 'tar"
'' ında• ba~htını ko3·nnt ola" llak· 
kı Süha Gttgln :raıı~ında: 

«Bugün l<iitanbulu s\inbı; bırakan .. 
maınaı,,;ının ,ıt,d&C'ak "j~Y oldıı~nu Jar, Kabakçı :'.\fu.tafanın ticaret sa· 

kın ~ehir ve kasabalardaki muha- yaııyor Ye bu gnzt"teuln cSon Te-1· ha"'ıında lıortlanıış habJ~ ruhundan 

Papucu dama 
atılanlar 
~ b~ gün e\'\'f"lkl bJr ya

znnda. klit"ik deni~ n1uha-

rf'l>t'lf'rllt bi'nl'f'rll~ ohnadı~ı anl;.l• 
~ılan \1e-r<·an 'e 'llid\·e~- dcni;ı nıu· 

bnTebelerlndeıı bah<;,edtrken nıo

dt>rn deniz nıuhRrrbt'Jerhıde uc:-nk

laırıo OJnadığı pek önen1tı rol il"'

tlınde t1um1u} harbin kaı.anıln1a

ı;1nda u("ftlc: gf'milerlnln ka..)brdll
n1~fnJn \f'~«ı yrnllerlnln :l·aptlnıa

'-Hıın hü.' lık tt'..,iri ola<'ağınr lıt· 

llrtnlf'1tin1. 

O yft'Lıtlluı li"itUnden f.'#)k gf'~llH'R 

den Akden\7.deki ~on den.iz nıulııt
rebeo;inhı df' :l1f'r<"nn ,p 1\-flclYf'\·'dı•· 

ki ,artlar if.'inde gN:tlğlnl ö~r('ıı~ 

mi~ butunu'.'ı'Orll"t. 1."an1 n4h\ erlf' 
nıtWteMklf'!rin dt'nlz ku'\-•etl,..rf ara· 
'-ında f'f'rPyBn f"df'n hu muh.lre~de 
de harı> geınilf'rl hirhlrlnt ete· af:
ınanuıdar Talnız lkt tarafm bav3 
ktl'\"\'f'İ:ler~ .. tarafından hırpalanını':' 
lantır. 

ı, bu kadarla kaln1a1ltaktath r. 

\.mertkadan ~len btr hatlf'r. bu 

,.,'tile ne üı.,tünde durulmat.ı d •ı(rı 

chenuııı."·etkrlir: 

Amerika. ayırdı.*• "l'kl7: boı uk 
milyar dolarlık tulı.,i<;atla ~rkU.nu 

500.000 tonlliı.to tutacak bir t1f•;1k 

K<"01i'"I ru(,...U n1fıydana gf'Um1f'ğ<' 
karar \·e-rınlfi;'. Ru tonaj, bUyUklf'~ 

rlndrn olnlak il7.erc on ~. ylrıni 

uc:ak Ktnll.,I t1f!fllf'ktlr .. ı\merlka bu 
kıararı 'erlrkt"n modern denl7 ınu· 
harf4>elerlndf" :tırhJıların, atır kr11-
1a1örlerin pt"k hizuınlu o4maclıkla
rınr da anlamıı;. görilnınektcdlr. Zi~ 

ra ~·f'nl 7.ırlıh 'r kru\'azör ) aıttnı
yace~ g1b1 yaılıhna'lı kararla-,tı

rılm"f olanların in,a"iınd.an da ~:ır· 
hna·ıar etnıl,tir. Bunların lf!İ"inl' 

~alnı:t: tı<;alc: gf'ınHerl ,·n11ac·aktır. 

'Jo<lern denit. nıuharebelerlne tt .... 

.slrll bir \urette karı-;an ta).}areı~
rln, zırbh ,., kru,·az.ör l(lbl a~ır 
harp Ken1ilerlnlu pnUu<.•l11r1111 dıun.ı 

attımıı•k hu.,u .. unda 11k adıını nl

tılı ttnla~almaktadır. 
Gelecek \enelerde df'ntz filularl· 

nın )·a,·a. ~-a,a~ )·alnız drnl:v.ıJtıhır, 
dt"'itToyerlf'r, Jıh<·unı hotları \(' ıı· 

t;"•k ı;e•nıilerin<lf'n lbarrt ka!a<:uğı 
mulıakl-iak (ibldir. 

Jlilcuın bo11arı, uc:aKlar \f" th.•nll'• 
alhlar kanlelr.rln de\aınh di.i~ııı:JJlı 

ula.rak taarru1.da kull:ıuıl:tcak, bun 
lann taarruzlannt baltalanıak 'a· 
7.if<'!>inl df"fttroyerler \·e u,•:.ık genıl· 

Jı;orl güreçeklerdir. 

KÖR KJ\DI cy ye- den k • .:lup düzenlendi. 1 hk A ld 
AllıK &ece gı..-düz ç~lışıyor, dt.. ren er ma Um 0 U 

a•niyar, onla yo1<'uk btid;rmek 1 Beyoilunda Yen!şeh:rde kah\'e-
3temiyorduTJ'l. ne ... ze-n,gln değil· et Necmiyi öldürmekten suçlu Ke· 

d!m fa1<at kadım i<urk ma. ı0 g Y· mat Hacr Bayram ve Mehmet A· 
dlrc!.n, b.tanetçt tutt:ım, sinema- llnın muha'kemest dün ikinci atır

Dün, lllleden l'VVCI Yeşlldlrek
tek! dokuma ı.brlkalarından b'· 
rinde c;alışan amck:1crden Htl.sc
yinle blr arkada , civar fabrika
lardan bir:nde çalışmakta olan b.r 
kız yüzünden aralarında b:r n1ü
nakaşa çrkn1ı~1ır. Bu münakaıa 

büyümüş, nih•yet Hüseyin, gaza· 
ba geler-ek bıçağını çekerek has
mının üzerine atılmıı;tır. Bu .. sıra· 
da oradan geçmekte olan 14 ·ya
şında hamal Dervle bu iki bıçaklı 

kavg~cıyı ayırmak için aralarına 

girmiş ve kavaayı önlemek iste
m:~tu-

birlerimizden aldığımız malü.mata 

göre, Çorlu, Bursa, Ed1rne ve tz
mitte sarsıntı pek hafif geçmiş. 

Bandırma, Balıkesir ve İ.tmirde 
çek şiddetli olmuştur. 

graf» ,.e onn nl'"4jredcn nı~bu.,11n da OO-:ıHa bir ~Y değlllf'rdir» diyor. .

1 
«lnkılA.p Ço<'1JJ'U, gUztde edip \'t ba';'- cSUt'!iÜ7.lük» ~ö-ılınün dlllıntzdt" bir --------------
muharrir Etheın l7t:<'t Bcnh.'f'» oldu- dt" ınt-caz lnilna\ı ,ardır: Sftl"ılit.lilkl Çc k OCıklı bir hôdise 
ğunu if'ja ediyor. \'f'l·a sütl'l bozukluk. 11 

tl'.küdarda, Tabaklar maha· e· 

ya, t'yatroya, lı:on ere. her yere cezıda bltntiştır. 

?\fen uı> otdulu gaıetenln de bir Anlaşılıyor kl arkada.,unız «:Süt· 
sinde Hnttat yokuşunda bir ar ... n 

•kflU11 gazete._t ,.e o gaz.ete h&hlbl· alll.lük karyp;ındaıt ba,hjile hem ıUt 

d b h ;,.,.ınde küçük bir klılübedc oturan 
göt_ dum. Anncr. e otur~ak iste- Yapılan duruşma net~esinde 
n1edi. İhtiyar k-ıdını kırarak dile- suçluların yaşları. vak'anın kadın 
gln. yaptım. Bu arada ': r erkek tahriklie yapıldığı gözonünde 1u· 
çocuğumuz daha dıinyaya geld . tulmuş, ..-e suçun bell!başlı fal!! 

Kora enl'zde t"r OrııUm nJn de n1ebu olma..,, dolıı~·ı"'lle t:De,· buhranını, Jıenı de ba7t !\ül('Ulerhı " 
Ay~e adında b r kadın, ikl yaşın· 

A)·na..,ııt muharrlrlnJn bir tıtiba ... a 1 .. ut"üı.lllkUnil. llade etmek NteTnl-,Ur. dak:l çocuğunu salınc._ğa ·yatırmış, 
Kavgacıla'.'rdan Hüseyin, bu mü

dahaleye h'ddetlenerek: 

Şehr'nıiz tacirlerinden 

Yıldırana ait 150 tonluk 
Yakup meydan vermeıınek hu<11ueunda yerflen 1 BEREKET ~VLLER 

Cumhu.. ıöf;e kodar hakkı '\·ar. Anc-ak, en U· ... .._..,..,. dört yaşında bulunan diğer c:ccu-
fak bir e-nd'-'·e kapılma•ına mahal :\lllı\el'('llerden "la<.'arl.htarun Ba,. gunu da salıncağ:In ~·anında btra-

Bir gün bar.a anstZ:"'.'.l" •Ben sc ... sayılan Kemal 6 H"ne ağır, Hacı «- Bizim kavıamıza ne diye 
, nle y yamryacalt!'D, başkasını Bayram 2 ser.e 2 ay Adi ve '!\-leh· karışıyorsun? diye Dervişe hücum 
sev,yoru dedi. Nevc tığradığı· met Ali de 10 aY hapee mahkum etml$ ve zavallı çocuğu bıç•kla· 

riyet motörü evvelki gece Kara· ..,...... kili T ıı ı b 1--• k k k • k A evl-voırtur. zıra be'Jnnılutrrltbnlı;in bah· \'f' ra~ \.·an~·•< an • L~l"r ~n: kara FO -6a c;• mr.1ur. yşe 

mı b!lcmedım. Be" b r • >ek öl· edl'm!şlerdlr. mıştır. Dervişin bapndan \'e kar-
duremem. Fakat o anda ı:oz!er!. nından aldığı yaralar ağırdır. Ya· 

deniz Ereğlisi civerında bir kaza ~ettiği yazıyı hangi gazete \'t hanıJ «Ben buraya mera~llnı l('lıı l'elnıe· oe döndüğü ztıman sahncaktaki 
geçirm:~tır. ~ıotöl', Akçakocadan 

1 
nıuharrlr ya.zar. hangi p7.t'te ,., dlm. Fakat bütün menıleketln, ordu- yavrusunun, boğazına salıncnk ipi 

aıaığı mad~n d:re&l hamulesile yo· mW.arrlr ;,azınaz herke~ hlıtr. 1.-,te nun ve mllli km·,·etıerln n1rmlekf'tl- dola~mak suretil-e boğulup öldti-
1 h 1 · · nıb,ln bu ııerçaıo;ının J';'kl'llf' me;-1'11 ğtinü görmüıtür. Bu acıkh m .. n-

mln ön" de y nt 1: le mlş mutrak Almanya da olacağı ralı hemen Cerrahp• a hastanesi· 
bıçağımız pırıl pırıl vandL Çocuk· ne kaldırılm!ftır. El!ndek! kanlı 

lur.a devam ederken ansızın pat- bR'1JluhartlrJmlz t e u t u,unte llf• 
· 1 la olınayı ba,h<"a '\&zlfe teı:a.kkt ~ttl&J- zara karşısında zavallı Ayşe ete 

lav. an bir fırtına sebebile bocala- kim ı.tkrine IU.zum ıormem ' o <"ak. 

ıarımı diiş(lnduı:o. ahlAksız bir ka· olanlar bı:çağınr o c:varda blr bahçeye 
nl 'blttlin dünyaya kıbat için ~ldlau. cinnet .gctirmişt;r. A18kalı memur~ 

mnga başlam~ ve bu esnada biraz Bt:Tl'Enl'LY91 iSTiYORLAR Bunu böyle bllın.e-1.P.inh; ve bu top-j tar bu ac:klı tı{ı.d'scyl tahkik et-
dın için onları da bcdba t edeccK. A.manyada alacağı olan tacir ve atıp kaçmak teşebbüsünde bulu. 
t m, '"'crşeyden ha~ ırhsı, ı ... t.ı şahıslara. a ·ı ht•::.apların. yapılan 1 nan llü~cyin yakalcınmıştrr. 

ilcrilerinde hasıl olan büyük bir Rlr~ok okuyucularını, De,·tet Kon· raklıın.la lfeear olnııya.n ba.."jka bir n1ekted r. 

I!: sor. u beklcmckt. B da çok 1 son anl&imaya ıöı-e pek yakında Qk " tüp:.; 1 
geç"1cde ı ol•_. Yln• evi, nmpı. ıc· tasfiyesine bapan•caktır. Bunu~ S 1 J en f G J mı~ 

hortum motöre doğru büyük bir 11ervatuarının ";l<"hrtnıl.ıdt1 ,·erec.·e-.ı,·ı de,·Jetlıı, ba,ka bir enıellu yerlf'~l-
tem-,lller ,-~ııe ile, tem.,Jlln yaln1.ı leeetlnJ bugijn dU.,ünebllectk olanlar · 

hızla yaklaşmıştır. Vaziyet kar~l- <tAntlgont» & ınUnhosır kı:thnanıasınr bu 'tözlerlml &enet ittihaz etn1elldlr- r- T A K v ı M -ı 
===="-"========='için Almanyada a:acakları bulu·. Dün abab l!8R! 8.30 da Aksa· sında şa,ıran mürettebattan ıekizi "e •'1adnınf' nuttt>rO,·• in ılt> lt>n1'>ll lf'r:t dNli. 

r..anla J:n. bu alacaklarını Türkiye- i rayda Valide csm...lı önündeki tr;ı m 
ye h-•va e ettırmck isterlerse, bun·' vay hattı üzer;nda tamirat yapıl
la-rn m ktarlarlle kimlerin zimme· dığı sırada oksijen tüplerinden bl· 
tinde bulu.ndul~nu ve alac•iın . r!, büyUk bir gurültü !le patlamış 
ned n erı gcldı&ı.ııl l\fcrkez Bar.-~ ve civ~rda korku ve te16~ uyan
ka,erı. .şubelcrlr.c bildirmeleri ka- ! dırmıştır. Bu 8ırada Tramvay ida
rar~aşt.ırılmış ve aıakalılarıı bil- j resi kaynakçı'arından Mehmet yü. 

de kendilerini den;ze atarak bin e<tum~inl dllf'tllkl<·rlnl blldlrlJ-·orlar. Bu "iOJ:l~ri hl~ kln1.,e ii"tlüne alın· 
zorlukla sahile çıkmıflar. fakat Birkaç -,conc e\·\el 'ehrlntlzıle fülfte-

1 
nıa,ın. )llhven:Jlerden :\tac~ri..,tanın 

1 t R d 1 1 d 
rllen ~tadan1e Buttern:v fihni uınu- ıa,·orduku bu tetıdlt )•lne n1lhvettl· 

os rom.o ccep a ıa ar ara ın a · .. . 1 
. .. n1i bir roğMt ,.e takdir gordhlll ic:ln lerdPn RoınanJayadır. Bu iki nttm· 

bt.ı" muddet çabaladıktan ı:;onra okuyu<·uJarıının tı..eorl f>lr de OJ~ra leketln ('O<'Ukları, •müşterrk dılva.
boğulmuştur. Sahibine gelen tel-ı halinde kendı kon ... er\''lltuarımıulan j ıarı• uğrunda Ruı,3·a ile me-,JUl oı-1 
ırafta motörUn battığı bild:rUmlş- görmek fı;ıtenıf'lerl to.blidJr. Ben ken- ma\alar birbirinin gözlerlnl o;, ma. 1 

Lody Hav Hav kimd!r7 d!rılmıştlr. zünden yaralanmıştır. tir. Batan motör sigortalıdır. dllt"rlnln dl11"klerlnl burada tC"krarıa. ~a kn.lk!M."&klar! TA.TLl~ER"t , 
A fman r&llyo unun Jngiliz sa .. 

»tlnde bir Lord llav lla\· 

""· <>kıJ,fonl llnll·rf"Jl~lue uygun 
ınllknnmel blr 1n,<llJ7.('e konn~ur le 
loglllzll"rln mane\·lı"&tını sarMK"ak 
oı.ler Mi)·ter. Xcndl .. nt Lord ifa\· ifa\: 

1 

adı altında glı.:Jeyen bu tt.at1bJn khn 
oldu~nu lngtU.ılcr bir türlll anh,-aa 
mnmı,lardır. Cn usluktan dola,., 
l..oudra zindanına atılan ,.e oradan 
kaçan hlr trfn1en olduğunu zanne-o' 
d nlcr ,·ardır. 

Bir ıulldd tk'nberi tnıau rad.) ı>· 
tıunun Amttikan aatınde bir Ame
rikalı kadın P<"Yda olmu,tur. Bunun 
kinı olduğu tanı:unue malOmdur. 
,J:ıM .-\nderson adında t"JIJ yaşlarında 
btr ga7c:tecl kadın<hr. \·aktlle blr b. 
pany<>I • farkl51 Uc ellenmiş, bo,.-n .. 
ın111, [ pan~·ol dahlU harbinde zln· 
danlara ahlnıı,, dlğl"r tlirlü türlü 
ııın,·er.ılar g~lrını,ıır. 

r 

Amcr1kahJar tulıa.Oıktan tıo .. lanır 
k.Lnt~t"lt>rdlr. flaftada d6rt def~ At. 1 

man radJQ.."'unclın k~ndlle-rJneı h..it p 
eden kadnt:ı df'rhal l.ndy Jla\· lla\' 
adını t kmr far, yanı kf'ndl,lnı. Jn .. 
cnız aatınd 1 Lnrd ,, \ ıra\ ile 
ha\ alen e\ lt"ndırnll<11lerdlr lttglll.ıler 

de bu ıın,-an1 pek n1ftn:ı lt• hulmuoır.. 

hır \e ıUman1ar1an 0< r t alıp \hıı:-;n 
ru.ıJJ olarınd:t hozgunruht eden ka .. 
dınla erkrtt blrbirlerıno lt1ı3-ık ~ür 

ı"U,knllc. ti1iılt~'E 

SONMIYEN ATES --
Tefrika No. 9 3 

Sız her ıey&inlz. üstadım .• Bin manalı 
bir ahs.yct • insan vıırlığından çok üs.. 
!un bir mana t 11yao b.r varlıksınız· 
Bana gc!lnlz üstadtın. Mınim!n! bir evim 
olac•K· Orada biltün llıtlraslardan uzak 
) aşay cağım. 

Çok yı b.r insoo olab!lmcın için daha 
b rçok noksanlarım var. Bu eksiklerın1l 
ı zln lrşadınızJa tamamlayacağım. Ha!· 
taıa.-.danbcrl uyuynn romarumı, yine si
zi yardımınızla ct-ınlandır<ıcağım. Dl\· 

!ldüğüm ve gördüjüm her güzel §CY· 
de, ı:uncşln ışıaındu, m~hlabın nurla
rın(a hep sı.:· bu'uYorum üstadım. 

S ztn düşünccler'nlzle dUşilnmck, 
z ıatuğıntz lez.zetı tatmak, lfi:dn duydu· 
ğu uz aeoıyı duymaK, sizin te,ıeffüs etti
ğiniz ha\'ayt k 1klamak ısl yorum. Dah 
d~ğr u kendi varJığ :-ıı s!z ıı \Brlığını· 
z 1 içinde gormek istiyorum. Il<'rabcr ça 
lışa •-:n. Birbirimiz iç'o kuvvet, destek \'C 

cc ~r t c.lal :n üst•d•m .. 

le~ ~bu ta 
Pcnluın 

m adıktan sonra kal :ı... 

Yazan: ismet ZIYA 
dım. Nlhadın gönder<i,gl mektubun ve 
paranın arnsın y~rlcşl. rdim. Karyolanın 
ııyak ucunda duran kalfaya dogru yüru· 
dllm. YavaKa: 

- Kalfacıf:ım! Beyefendi tok dalgın .. 
Her halde ateş1 fazla ... Kolay kolay ken· 
dioe ıelemiyec<.~k .•• Ben de fazla dura
mıyacaıtm. Onun için bu mektubu ıana 
bırakayım. tistat uyanınca kendisine ve· 
r rsin. ic:::lcd~ para da var. Sakın kaybol· 
masın. Dcd m. 

Kalfa, kendisine emanet edilen zarfı 
aldı. Büyük bir itina ile göğsüne yerleş.. 
t rirken bala evap verdi. 

- Merak ctmeyin;z Hanımefendi .• 
Beyefendi gözUnü aç~ açmaz kendsine 
vcrtr•ın, dedi. 

KaJf ;ı.·a veda ett !Tl ve oda~-ı ~(\ssizcc 

terkedcrck a.şağı ind m. Bahçede de kim· 
sclcr yoktu. K•pıyı açtım. Sokaga çık· 

tıın. Dört &ün evvel, Jmitatzlik lc;ir.dc 
yllrüdUgOm ıu tozlu yo'.da, ılrndl her ta. 
raftmdan saadet tafar•k ilerliyordum. 

E\'e ı:tldiğim zaman K.hadı gly!nmıı 

buldum. Beni görlir görmez: 
- Ü•lad nasıl Perihan, hakikaten çok 

hasta m~? dedi. 
N•hada mümkün olduğu kadar bir ~ey 

sezdlrmemiye çalışarak: 
- Hasta Nihal ... Çok hasta ... 
- Ha:stahğı ne imlş ... Te~hts konmuş 

mu• 
Birdenbire sarsıldım. Fakat yine ken

dim! ttpiadım: 
- Bilmiyorum Nlhatcığ•m.. Bil Y'><· 

~un ki evdekilerin hepsi cahil ... Sorsam 
bile müsbet bır cevap alacatım şuphe!i .. 
Onun için kimseye b~r şey 90rmadım. 

Zarfı ve purayı Pervin kalfaya bırak

tım, döndüm. geldim, dedim. 
Bu IAkırdıları söylerken. kendimi ~k 

!az.la ıtıkmr. ma ratmen dudaklarım ve 
gözlcr:m fı.dcta titriyordu 

N hat farkına vardı mı bilmem"> Ytt~

r.ız derin derin iç'ni çekerek· 
- Perihan •.. Yorgun değttsen. heıncn 

g•dc!.m, b.zlm ışl de b tirelim, dcd . 
Nihadrn neden giyinm1ş olduğunu aa· 

Iadım, ora 

- Sen bil:rsın nasıl istersen ..• 
Diye sud:ın b:ı" ccvııp verdtm. 
?.fahkemeye gıttik. Bir celsede a:yrıh1Hı 

kararı a Idık. Eve döndük. Bu müddet 
zarfında bir tek kelime kc.nuşınadık. Mah 
keme .s:ıfahat:nt sana uzu::ı uıun ynzacnk 
delllım l\iızan ... Bu çok fcc , adet• yüz 
kız•rtaC<•k bır ıı<>r ... 

Eve döndüğüm zaman gozum aynrya 
i'işirJce renğlmden korktum. Adeta mos.
ınor olnıuştum. N ıhal da c-ok üzgUn ve 
bilgindi. Bana: 

- Perihan! Kendine yer.! bir bayat te· 
m n <'dinciye kadar ~ster~n burada kat .. 
Nasıl olt<a ben &iderken kapatacatım, 

dedi. 
Ben! dUşündiijU için kendiılne teıek· 

kür ett m ve: 
- I!ulamın cdııc dönecc4,m N.hat.,. 

o. minımlnl ev beııl bekliyor, dedim. 
FalOf cıyalarımııı hazırlamıştı. Alı ıle 

!kl•I eşyaları kamyona taşıyor'lardı. 

Bir wnr. evvel her tarafından harek~t 
taoan bu ev, biraz sonra suyu çckllmtı 
bir dclirmene ddnecekt! .•• 

Bu ev ra~'l! dağılmı.ştı. Bu dHğılmı.ya 
k m s.cb<·P olmu~tu. BülUn bunları dll
şündüjjllm zaman. ka!am bir noktada 
50 planıp kalıyG't'du. Ortada bir cürüm 
vardI. Fakat mücrım yoktu. JfcrkC'ı ma· 
zurdu. O hıldc azap ve ı~tırap olmama
lıvdı. F~kat benim için bu mümkün dc
ğ~ldt. İ!!te yine i.izü1ilyGr "·e ıstırap çe
k yordum. N'h~<hıı yüzü de tahmin et .. 
llğlmdon çok fazla üzgündü. Sokak ka
pı!·:ıdan çıkarken buz gibi elimi N'hada 
uzattım: 

- Ali.ha ısmarladık Nihat... Yaş•dı· 
g1r.ız müddet zarfında bilm'yerek ve 

·tcmiyerck ı-eni krrdım ve lncittimre be· 
nl al(ct, dedim. (~ -> 
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AY & - Gün 169 - Hızır H 
RUM! 13:>8 - Haziran ;; 
HiCRİ 13•' • Cemazlyelabir 4 
VAKİT ZEV J\Ll EZA:-11 
GÜNEŞ 5.28 8.~5 
ÖGLE 13,15 4.32 
iKiNDİ 17.18 8,3~ 
AKŞA:\I 20.43 12.00 
YATSI 22.47 2.04 
iMSAK 3.07 6.24 

lhlamur yaprağı ile 

sarma 

B 
hlamur ~]arının dJp a111Jtin• 
!eri lizerlndekı bilrlımcill< P 

dar ift<."e yapra.li.la.rdan 'bilıne-nı hiC..' 
dolıına. yı&phnrı; nu ! .. 'l:"apınadınıı ... J\ 

tal·8lye ederim. Çiy iç ile ze-ytln)·Bt'" 
Jı dohnası, hele yağlı kr~-ma ile ~r-
01a'-1 Pf'k ıe·r7etll olur. Diln )ine .\0111· 

t.m. OaJ uçlarından topla.ı.h,ğırn ~·Aı• .. 
nıkları ha.lif tu7,lu sudu 11a';tlAthlll• 

Yal{h kuı.u buılundan )·aptırdıA"ııt 1 

kı,.nın~a l>Jraz bllbar 1tthm, buı• 11 

.va.ruu u\ Uıt kathır da. h"'hk i..iLlirıı 

k•ttım. Bunları ~a;y<'t in<'<' ~·t'nttınıi': 
ot0tan ile biraz ka\ unluktan ... onrı\. 
.t·apraklara. ~örr nıuhtrll( bo~ ıard:ı 

l 
.,.rduu. Dibine l'.aın honukı1111 bir 

teuc·ere llr ort..l at.t.'"'5<' ko~ ıJwn. nır 
buçuk ı-aatt.o ilik gibi pl'::tl. r.n1'.•1 

buılu bir '\l~tıC kruııpo:;fo!OU il;:ı\t' eıl 
tile, Büyük, küc;iiı;: ~t'\C -.c\t' ,,. ı~ti· 

1 ~elle yedik. ı;\· .K.WJSl 
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maı· nı i 3f11.l 1i '+l:] ~ ;J! :f ;u 
Askeri durum 

( Yazan: 

İbsaa BO ..... AN 

Bütün cephe 'erde 

Ş 
!maH raı;lftk'do ,Aloouıienue 

takmı aılıılarının en garp 

GCUnda lkJ boş adaya aeker çıkaran 
Japonlar, birkaç gURdenberl yeni 
bir adaya sıçramak ıtefebbUstlnde 
bulunamıyorlar. fakat bu maıı-t
la hautlık gördüklerine ŞÜPhe tıdl· 
lcınez. 

lla:urldda geçen bu .Japon dunl· 
ııtıuna karşı Amerikalılar .Japonl&
lln karaya. çıktıktan adalara !bil· 
hassa, ha,,-. kuvvetkrile atırekH lıll· 
('IDnlar yapıyorlar. Bir taraftan 
Japon 'haurlıklar:mı tJozuyorıa.r. 
diğer taraftan da o adalar etrafın
da buluna.n Japon karı> remDeriıd 
hava torııfllerlle ihatrrmafa gayret 
«Uyorlar. Bir Amerikan haberine 
&'ilre_ bö)1c bir !ha\'& bUc.wnunda 
bir Japon uoak ge01i6ine tam isabet 
elde edllmı, ,~ bir Japon knıvazö
:rtı batmlmı ur. 

9lnde .Japonlar merkezde KifUIC• 
•I ~yetinde llerleml'J~rdlr- Fakat 
~h. cenup \'C garpta Yuonan cep
belcrtndo tratejlk ölçUde bir Uerl 
ıharc.ketleri ıgörillıııeme.Jdedlr. Şe-
1ıtr1cr zaptcden Japon ordDll•, p• 
l'iptlr, ki bllyük miktarda. Çhl kıta• 
fan esir edemenıektcdlr. Bu, Çin 
'Ordulannın trat<"Jlk o,lıılama. ntu
harebelerl \Crollderlnl ,.e ardcı sa
'\'aşlarlle bozguuıı uğramadan çe
klldlklerlnı göstcmıektcdlr. 

izahatta bulundular 
Ankara, 17 (A,A.) - BUyUk Mil- yın UhaJundan evvel altın Uzerln<' 

Jet Meclial bug1ln Dr. Mazhar Ger- yapılan borçların ifası tıtrZına aaır 
menin re!BllS'lnde toplnnmıştır. 1 kanuna 'bir madde eklenmesine, dC\'· 

Celsenin açılmasını milteakıp Na- ıet memurları aylıklannın tevhıt ve 
fia Veklll General Ali Fuat Cebcsoy 1 teadillilne dair olan kanunun tAdllı 
ve Iktısn.t Vekill Sım Day birbiri hakkındaki kanuna bağlı cetvelde 
ardınca kürsüye gelerek bugUnkU değişiklik yapılmasına., bankalar ve 
nıznamcde mevcut fevkalı'l.dc ihtı- devlet müesseseleri memurlan aylık 
yaçlar iÇin yaptırılacak inşa ve te- tarının tevhit ve tcadlllllne dair olan 
sislerde tatbik olunacak muaflıklar kanunun U llncU maddesinin son 
hoıkkmdakl kanun lli.yihıı.slle, Sümer fıkrasının tadiline, 
bank ve Etıbank sermayelerinin ço- BaşvekAlcte bağlı Matbuat Umum 
ğaltılmasına dnlr kanun ln~ihalan- MUdUrlUğU teşkllM ve vazifelerine 
nın mUstacelen müzakerelerini iste- d:ılr kanuna bazı maddeler eklenme
mlşler ve bu dilekler kabul edilmiş- sine ve Etıbımk itibari sermayesinin 
Ur. j 100 milyon Urayıı çıkarılmasına, SU-

Bursa mebusu Nevzat Ayns'ın ter- merbank ltfbarf sermayesinin de 50 
biye ve maaıif tarihlerinin tclif et- milyon lira daha arttırılmasına alt 
ttrllmeSl yolunda bir tasavvur ve te-ı kanun l!yihalan da. vardır. 
şebbü.<3 mevcut olup o!madığı hak- Yine bugünkü toplaıntıda köy o
kmdaki gualine karşı Maarif Veklll tmlları ve enstitüler! teşkilfıtına da
Huan Ali YUcel tarafından verilen ı ır kanun l!ı.yihasının birinci mUzake
ve metni ayrıca bUdlrllcn izahatı din resi bltirllmiş ve askeri karo, deniz 
lendikten sonra ruznamedekl madde- ve hava ataşeleri rnalyeUerlne birer 
terden fevkalA.dc ihtlyn:çlar için na-ı er verilmesine, Türkiye fle Bulgarls
fiaca yaptırılacak l°'aat vo tesisler- tan arasında imzalaman ticaret an
de tatbik olunacak rnuaflıklara, rna- laşma.sı ile merbutlannın ve TUr'ki
denlerln aranma ve işletilmesine, ce- j ye ile lsviçre arasında akit ve imza 
za. muhakemeleri usulü kanununun edilen ticaret ve tediye anlaşmasının 
ve 3515 saıyılı kanunla değiştirilen 

1 
tasdikine aıt kanun lll.yihnlnrile ya-

66 ncı maddesinin tAdUlne, devlet 

1 

bancı ımemlekctlere gönderilecek nıe 
memurları aylıklarının tevhit ve tea- murl rın harctrahları hakkmdakl 
dUlüne dair olan kıınunn. ek kanuna kamına bir madde eklenmesine ait 
bağlı cb sayılı cetvelde değişildik l kanunun blrln<:i mUzakeresi yapıl· 
yapılmasına ait kanunlar müzakere mıı;tır. 

ve kabul edilmişlerdir. Meclis aldığı bir karar ile gelecek 
Meclisin bugünkü toplantısında toplantısını cuma günü saat 14 de 

kabul edilen kanunlar arasında. Ha- yapmak Uzcre mlizalterelcrlne son 
tay v!l!yet hududu dahilinde Hata- vermiştir. 

Avustralya ya 
hava akınları 

J::pon üslerine kuvve:
li taarruzlar yopt~dı 

Avustralya mUttefilt umumi ka.· 
rargitiu, 17 (A.A.) DUn A\"UStral· 
ya şimallndl'.' harbin başındanberl 

Avuqtralynd~ görUlcn en bUyUk ba
\'a akınları yapılmışt r. Japonlar iki 
cephede ağır taarruzlar yaparken, 
mUttefik hava. !ıloları da şimnl bııtı 
\'C şimal doğu kcslnılerindeki Japon 
Uslel'lne kuvvetli taarruzlar yapmış
lardır. 

Darvln. gUr.lln dol'dUncü akınına 

maruz kalmıştır. Bu akın 19 şubat
tanberl yapılan en bUyUk \'e en ağır 
akın olmuştur. 

Yeni Gine Ustlindekl hava çarpış
maflı da bu çevrede şimdiye kadar 
cereyan edenlerin en bUyUğünU teşkil 
etmiştir. 

Port Moressby'ye yapılan şiddetli 
akının ağırlığı bugünkü tebliğde dört 
mUttenk ~ağının ka:ıtbcclllmlş oldu
ğunun blldirllmcs~yle • anlaşılmakta
dır. 

Melboume, 17 (A.A.) - Millete 
hıtabcn bir nutuk sl:Syleyen 'Başvekil 
Curtln deml.şUr kl: 
Avustralyanın elden gttmlyeceğinl 

kat'iyetle söyleyeblllrlm. 
Avustralya halkını :ııarp lstlkr -

zına davet eden Başvekil şunları illi
ve etmiştir: 

Japonyanm Avustralyayı zaptet
memcsi mUtte!lklerin .stratejisi ba
kımından hayatı bir ehemmiyeti ha
izdir. 

Almanyanın 

Pirinç fiyatlarının yakmda 
düşHceği tahmin ediliyor 
Bugüne kadar saklı kalan 

pirinçler de meydana çıkacak 

1 petrole taarruzu 

Hayli zamandanberl zahire top· tstanbulda bulunan ve ellerinde 
tancılar.! bakkal dükkiınlarındo külliyetli mıktarlardn. çeltik mev
plrlıl'Cln nam ve n:şanı kalmadığı cut olar birkaç f rmanın depo &· 

halde lokanta, mahııllebici ve ke- rından esrarlı bir şekilde çıkarıl. 
hapçı dükkanlıı;rındn yığınlarla pi. 

1 
makta ve karabor~nın ş mdıyc 

lav bulunduğunu ve bunların hal· kndnr nikapları bir tUrlu ;) uzlt-
ka yüksek fiyatlarla satıldı~ını rinden sıyrılıp çıkarılması imkanı 
öğrenen Bölge iaşe müdilrlUğü,, bulunamı)·an meçhul elemanl&rı 
bu acip ve esrarlı l&e el koymuş tarafır.dan \'e kilosu 125 - 150 ku· 
ve tahkikata koyulmu tur. Tahkl- rustan bu gibi esr.r;fa satılmakta 
kE.t.ır> neticelenen ilk safhası, elle- olduğu anlaşılmakwdır. 
r :~.de. uzun mliddet harcanmağa Bölge İaşe mUdUrlüğilnOn yap
musaıt stoklar yapmak için mali tığı tahkikatı güçleştirmemek için 
kudret ve sermayeden mahrum . 1 i 'z ve doğru 
bulunan küçük lokanta Ye OŞÇI bu hususta edmd g m • 
dükkfını sahiplcrlle bir kısım mıı- !uğuna ltimRt ettiğ~mlz malfımaun 
halleblcilere, Anado'unun· bazı aynen derclnden şımc\11\k so.rtınn~ 
mıntııkalarındnn kaçak olarok pi- zar ediyor ve tahkikat net ce~n 
rlnç getfrllmi~ olduğu zan ve ka· sabırsızlıkla bekllyc.'l'UZ· 
naatlnr hasıl ettirmlşt r. Fakat. :Maamnflh, pirinç satışının scr
tahkikat biraz daha derlnleştlrL bcst bırakılması piyasada çok mil
lince, bu esrarlı pirlrıçlerln mem-1 sı:lt biT tcslr uyandırmıştır. Talı
baları anlaşı'ır gibi olmuştur. min edildiğine göre :f md ye kadar 

Piyasadaki iilfıkalı zah rcciler· sak ı buluı:durular.· pırlnç stokları 
den edinilen malômata göre, çok 1 derhal ort • ~ çıkmağa baş ıyacak 1 
zamandanberl p!yasada çiyi bu- ve ılk fiyat 90 • 100 kur~şla 100 • 
lunmadığı halde lokanta, aşçı ve 120 • rı:sındn olacaktır. Fakat, bu f 
mahalleblcllerle kebapçı dükkfın-1 fiyat:arın oz zamanda 60 kurt;şa 
1arında yığırlar te~kil ede P lav kadar da düşmesi ve kara slokçu
plrinçler.nin keçak darak ~nado- ıugu kat'i olar ... k önleme ·l kU\'
ludan getirilmekten d~ha ziyade, vetle muhtemel görülınektcd r. 

1'&1-: M. H. ZAI. 

1: lkoofınr KeHr gelme7. Alnıan

U )mıın -:lıldetll bir taarruı.a 
grı;ınıeısl nı Hus orıhı.,unu yok et
ııırie <;alışıır.ı,.ı beklenl)·ordu. Hnl
bu'kl a .. keri harı-krt ınevslınlnln 
gPlıne .. ındı•nltf'rl ht-s ha nadan fa~

la zıuııan gı•çtlğl halde AJrnnn B"· 
kr.rl hıueı.:ı•tler1 hiılfl mahalli hlr 

mıtm.ara gü~leriJ or. 8 l\laJ ısta fa11-

llyetc geçilerek Kerç J arımalf .. ı.ııı· 
dıı, ~h'ft!ilopolda, llarkof ehnrınd 1 

han-ketlrr ynpıtrnış, nj;ır het'lellı-• 

mul.."llbllJnde bazı nelleeler alıııını' 
fakat kat'i !lll~'llaı·ak öl!;lide hlr t~· 
arrtı7.n tıenfö~ gt~lınemı,tır. 

Huna glisterJlerı ba~lı<'ll sl'IJCJı 
Alııııınyanın )M"trol \C nınklnı• )&~ı 

ıkıntı"ı t<;:lndı• otmıı.,.ıdır. lı:te bu
nun için ilk adım ol:ırak, ı•l'trole 

'ka' u,nınk hedefi 1aklıı edllme.ktr 
'r hu ıııBk,.atla lhll3 atlı \ c olı:lllu 

ud.ııılıır aukııalıtıulır. 

Me!!ele ~oradadır: Harbin lplld:ı-

ında blr~k ihtrs."ls adıuntarı, Al
manların ham maddeleri 111ahdııl 

oldııjtu \'e lıt-le Pf:lroJ 'e rnaklnı• 

J&f:ı yokluX-u dolaJı!l'lle lkl ~ ay
dan faoıla dayaııamıyaeaklan )olun 
da kohnnetlerde bulunmu lardı 
Bunlar tıakMz çıktı. ÇünkU Alman. 
yanın ttuıı'i ben:ı..ln lmalli.tı talurıır .. 
den fa1.la otduğu gibi thtl)at ,.tok
ları \'urdı \'e Roıııanyaııın &eııedc 

nltı milyon tutan petrol btlhsııllnl 
Cif' gtıÇ.lnn!o;ti, 

].fbyuda JnS"lll:r. ordusu )ıpratma 
lharblnc mih.,cr ordusu kadar daya· 
ftanıadı. Hukarebe~1 bft5bUtün kay
betmemek ~n ana 1nWVetkrile 
Tobruk _ Eladom - Blrllgobl hat.
tına ~kildi. Bu çeldlmfı netıceel ea.
lıDde Gamle. merkezde :Klnbrig ,.e 
Akroma mlh'cr ordoıııa tarafından 
f gal edildi. JogUtzler bu mevkiler
deki Jkl ıtfünenl büyük kısımlarile 
geri ~-ekmeğe "e ,eni haUa Alınaa -
ltalynn taarrurona dayaRRlal• ••
\affnk olmuşlardır. 

Askeri muha
keme usulü 
kanununda 

tadilat 

lngilterenin 
harp masrafı 

uçak.an seki· de t ~-vzi edilecek 

Runıın !\:terine mlh\'t-rln haııı 

ıııuddc J ül.liııdcıı hlçlılr &ıkıntJsı ol
nıadıi!"ı, her ihtiyaca mutlaka !.'a· 
re bulacağı ~elunda diğer bir ha· 
talı d~ünee aldı, yürüdii. Hatalı, 
ı;'Unkü tanarc, tank \e motörlii 
,·asıtalann harııte sarfettıklerl ben 
2'.ln IHiktarınA g'Vrc mc\'CUt lok \f' 

kaynakların da her halde bir hu· 
dudu olmak Hızım gelir. 

Almunyıının Ru yayıı ıoaldırııııı 

ı lıer 9eyden m·,eı petrole :ia.. ıı~
mak itin olmuşt~r. Bu maksatlıı, 
ay<ta bir b~uk milyon t-0n nrfc· 
dildiği halde bugUııc kadar Rusya. 
dan hlr granı petrol ele ge~lrllnıe
mı,ttr. Hele bugünkü t~')·are nıo
,orJnlnlR Uıtıya~ g&terdiğl ;)'Ük· 
ııck \'D6lfta benzin 'e makine J ağı 
hakunmdıın ıkıntı büyük olnuı k 
Jl'ium gelir. 

Şimdi ,~ıyet, JnglllzJer ldo da
lla önemli wı tt'lhllkell bir 1!18fhaya 
cfnnJ,tır. Eğer General Rommel'ln 
l!aadem - Capuzzo wnllflıi J9tika
oıetlndo clunııaclan glrt~lğt yannıı 
taarruzu yeni mUda.faa cephesinde 
kıntamar.sa lrıglllz ordwıu MMır 

lıaduduna kadar rlcate mecbur ola
cak ,.e bunun netlccsl Tobruk mBı
vcr orduslle .tark. cenup 'e .sarı> 
CepbeJcrlndell muhasaraya el~ 

Ccktlr. 
l>Qğu ccplı inde 81\-.Mopolda 

.ı\hnan bli8kı51 taltmln ettiğimiz vec
bJJe ıılmal kesimde '"''"'·etıe devam 
ecııyo'r. Almanlar her 19Unat nokta-
111ıa& ~ ateş ııIAnlle t.aarruz e
cllJ'Qrlar, bunun için taarruz afıt' 
bııc1şat etmekt.edlr. :Fakat bllfka 
~l"C) de yoktur. 
bon~'de Almanlar şimdiye ka

dar Uarkof c1oğul5unda yalnız bir 
k~Prtı t>a.,.ı elde edebllmlşler ve bu
ıı11 lhnnıe dtığnı genlşletmeğe mu· 
'•rtak olmuşlardır. Bu köprü tıaşı
ı:ıııı Uarkof'dan Ouı)jank'a uzanan 
•lııtendffcr ,-c fOSC köprWcrlnlD bu· 
hııııııığu OujeJlv olması muhtemel· 
tUr. ırakııt bu mm·ııffakıyct, Don~ 
~da Rus müdafaasının ;)•nldı-

&ııla delA lct etmez. 

Petenin mesajı 
(Ba." 1 !adde) -

lk • 
0 

i &encdcnbcri, 0 zaman vcrllmls 
lan ve hükOmctin idaresini ele 

<ılnııı.ktan muhasamata nihayet 
'-'e • 
t- rtı\cktcn ibaret bulunan bır ka-
tılrın sok doğru ve elzem olduğu· 
~ hlcydıına çıkm~:l bulunduğunu 

Clmiştir. 

lll liUkflmctın bazı hatalara düş
bı Ilı Olduğu muhakkaktır. Huldl· 
bı et, halk muhitlerinde büküm sar 
tı:ı ekte olan sabırsızlığı takdir et
ttıe elttedtr, Fakat eski usullere dön· 
eıı k, F'ransayı kurtaramaz. :Maal
l?ı et bUtün Fransız.lor, görülecek 
<laue.~anı ~ı başarabllecck durum-
~ dcg ldlrlcr. 

ted ill"C§al, Fransızları disipline ve 
"et llkftrhk ruhu ılc harekete de-

cylcnı;ıur. 
ll\~rcşaı Pct:ıin Omldlnl kaybet· 
buıntlş, Fransanın bizzat kendini 
\·u 8.cağına ve bir teceddüde ka
~a kanidir. 

Sinema projeksiyon 

makineleri 
Ses tertibatı 

Flmp!ifikatörleri 
TUrkiye Vekili: 

NECiP ERSES 
5lanbw-B<ıYoğlu,l8Uk1Al Cad. 193 

Yeni den bir milyar 

sarfı kobu1 edildi 

Ruzvelt bu mecburi 
iniş hakkında tefsir· 

de ~u'unmok istemedi 

Ankara, 17 (Telefonln) - Aske
ri muhakeme usulU kanununun 1, 3, 
4: ve 26 ıncı maddelerinin değlştlrll
me5i hakkında ba~anan kanun Londra, 17 (A.A.) - Avam Ka
liyibası. alA.kalı encUmenle.rden ge- marası, harp masraflan için yeniden 
çerek Meclis umumi beyeUne sev- bir milyar sterlin sarlr haldundakl 
kcdllmtştlr. DördUncll maddenin ye- kıı.nunu kabul etmiştir. BUyUk Brl-
nl ekli aynen şöyledir: ! tanyarun harp masrafı şimdi iharta-

Vaşington, 17 (A.A.) - RU2:\'elt 
bu sabahki gazeteciler toplantısında. 
Orta.şark harekl'ıtı ve Amerikan bom 
ba uçakLrının Türkiyede yere inme
si hakkında tefsiratta bulunmak is
tememiştir. 

Havalarda 
f da 84. milyon 250 bln sterline yUk-

1 - :Muazzai ve ihtiyat eratın ve selmektedlr. 
yedek subaylarlaı yedek askeı1 me· 
rnurıarın askere girmeden veya sl
lAh altına çağrıbnadıın evvel işlır 
dikleri, yukarı haddi bir seneye ka

2 - Seferberlikte sll!h altında 

bulunan ve all!l.h altına çağrılan bil-
dar ,ııııst hUrr1yeti bağlayp:cı bir tün a.ekert şahıslar aley'hine kanuni 
cezayı müstelzim stıçlnra ait dtı.vıı-
larda ilk ve son tahkikat muame- takibat yapılacak, suçlardan beş se-

lngiliz uçak.a
n Almanya 

üstünde 
leleri terhislerine kadar tehir olu- neden ziyade hUrrlyeU bağ"lıyan bir 

nur. 
Muazz:ıf gcdlkll erbaşlarla as

kerlikten tard ve ihracı rnUstclzim 
suçlardan maznun olan yedek eu
bay ve askeri m'1Jlurlar bu hUkUm
den mUste!nadır. 

cezayı müstıelzlm bulunanlar müs

tesna olmak Uzere maznun bulun
dukları suçlara alt dı'l.vnlarda ilk ve 
son tahkikat muameleleri hazere 
veya terhislerine kadar tehlr olu
nur. 

Sanayi mınfokalorı 
tekrar ~ombolondı 

BAŞMAKALEDEN DEVAM jıı~:1:ı7ii~7n~~·~~;-ı!:~: ~:~: 
!arımız Ruhr ve Rcnanle'dekt sanayi 

<Bat• ı laclde) X layahm. istanbulun fethinin biz:ın hedeflerini bombala.rı1ışla1"dır. DUş

için değil... Barbarlık ve taassup 
içinde kıvranan A vrupaya ılk de
fa olarak yüksek insanlık kıymet
lerini .getirdiği, vicdan hürriyetine 
saygı ne demek olduğunu öğretti-

ği için ... 
Avrupanın o zamank! halini 

gözöniine getlreıtm: Dar kalıplar 
içinde donmuş, gHml.ş, bir uyuşuk 
Alem... Hırlst1ya-:nlık çerçevesi 
içinde kalmak şartile bile, makbul 
ıttkaflardan en kOçfık bir lnhıraf 
meyli gösteren adam derhal ateş
te yakılıyor, baska tUrlü Clüşünen, 
tnan•n adam iç n dilnya yüzünde 
fikrini söylemek, yaymak §öyle 
dursun, nefes almak hakkı bile 
tanınmı~·or. 1,te Fatih, bu cahil ve 
barbar Avrupanın gözU önUnde; 
baska dln ve mezhepte olanlara 
vicdan hürriyetinin en gcniş'ni ve
riyor. Hem de bunu hudutsut bir 
zafer kazandığı, karşısında hiç bir 
mukavemet, tılç bir cebir ve tez. 
ylk bulunmadı~ı bir sırada yapı· 

yor· 
Türk mflleUn1n 14:53 te ilfm et-

tiği geniş din ve vicdan hürriyeti. 
nln manasını, Avrupa ve Ameri
kanın geniş b!r kısım balkı ae&ba 
b~iln bile kavrayacak hale sel· 

miş midir? --1453 senesinde vuku bulan ve 
dllnyalal"J sarsan büyük bfıdlscnln 
beş yüzüncü yılını kuUama~a 
hozırlanırken bütün insanlık Ale
mine gbğsümUzU gere g~re şunu 

söyllyeccğlz: 
«Ey insanlar. siz !sUbcl&ttan, 

vlcdanlarınızı baskı altında 1utan 
Wtakkilmden fi'kllyetcımıız, h~r
riyet haS:retlnl duyuyorsunuz. Öy
le ise buyurunuz, insanhltn vic
dan hUrrlyeU yolunda elde cttiii 
en bUyij1t" zde.rl bcreber.ce kut· 

lçln bir askeri zafer tarafı var. man sularına mayin dökUJınUştUr. 
Fakı t hAklm lJ,lan tarafı bütnn •Bu !harekatta bomba uçaklarımızdan 
insanlığa alt bir hilrriyet' zaferi i biri bir Alman avcısını dtişUrınl\ş· 
olmasıdır. Tarihte bugüne kadar tUr. Bomba uçaklarınııZ<lcın sekizi 
daima görUlen manzara şu ki kuv- üslerine dönmemlşlerdlı·. 
vetll olan, zafer kazanan taraf; .Dün şlmali Fransa UstUnde bir 
zebunları ve müdafaasızları ezer, devriye taarruz uçuşu yapan av u
kendine kul eder, kendi gibi dil- çaklanmızdo.n biri de llssilne dön
şünmeğc ve lnanmağa mecbur bı· memlştir. 
rakır. Berlln, 17 (A.A.) - Verilen malfl-

Fo.Uh i tc b . . mata göre Ing!Uz uçaktan dUn gece 
Ruzv it" ş d u gidı 1 kırmış, Almanyanın batısı ve cenup - batısı 
1 t e ın uasında ist kbal için Uzerlne bombardıman akınları yap
s enen manevi zaferi daha 1453 te mıtt.Jr· Müteaddit yerlere bombalar 
~azanm~ır. '.Ma~IQp'lara: .:Alıştı· aıtılmıftır. 7 dUfman bomba uçağı 
gınız gibı inanınız, siz de hUr fn- dilfUrUl UştUr. 
~.nlarsınız. Doldulunuz, büyUdU- Malta~ l7 (A.A.) - Pazarte!Ji ak
~anUz l topraklarda kanunların hl- şamı saat 22.05 de biten 24 saaUlk 

1 
yes nde olarak Y~mak ve ça- mUddet zarfında dl\şman hava ordu-

l§mak hakkınızdır.ıı demiştir. sunun Malta uzerlndekl kayıpları ye-
Buyurun, ey insanlar, bu sözle- kClnu 9 Alman. 1 lt&lyan bomba u

rln tarihte belki de ilk defa ola. çağı ne 3 Alman avcısı ve 2 deniz 
rak söylendlll günün bayramını uçatıdır. Bunların hepsi tahrip edll-
beraberce yapalım, inaan olmanın . t ' 

ki rnış ır. 
zev ni beraberce duyalım., Londra, 17 (fo,.A.) _ Em<len 

Böyle bir mtllet1erara.s kutla
manın tabı! tekil, 19~ 11eneal için 
İstanbulda bir sergi açmak ve bU
tün dünyayı buna fıtirake davet 
etmektir. Öyle bir aergl ki yaloız 
şatafat, şenlik, hareketten ibaret 
kalmasın, tnsanhta ait manevi 
kıymetleri bir araya getlrrneic ve 
vlcdaR hürriyeti çerçevesi 1ç1nde 
anla~malar ve kayna~malar yarat
mağa vesile olsun ve ilk fikir ve 
vicdan olimpiyadı halini alsın. 

Böyle b r sergiye alt hazırlık1ıır 
milli hayatımız için de bir tonik 
tesiri yapar, bir taraftan imar ha. 
rc'kcUer!mlzJ on yıllık bir prog
ramla hızlqtmrız, dıjer taraft&n 
da bu ves le ile tam bir fikri ve 
rubi kalkınmaya varmanın feylzll 
ve hazlı yollarını arar ve buluruz. 

Alaaeı& ._. 'J' .t.LMAN 

Umanı İngiliz hava kuvvetlerinin 
bombardlJJlan servisi tarsbndan 
en çok hasara ulratılan Alman 
şehirlerinin listesine ilfwe edile· 
b.llr booun yapılnn keşifler es
nası~da :fotograflarla tesblt edildi· 
ği resmen bildlrilmektcd r. 

Altı haziran gecesi yapılan hü
cum şimdiye kııdar Emden üzeri
ne sevkedllen akınların en mühi
mini teşkil etmektedir. Şehirde ve 
Umanda geniş sahalar tahrip edil· 
mi3tlr. Denizaltı inşaat tezgahları 
atır hasarlara uğratılmııtır. Harp
ten sonra ionşa edilen atölye harap 
olmUi ve diğer bir atölye de blr 
yangın neticesinde mühim hasar
lara uğratılmıştır. Deniz teqAh
ları etrafında bulunan 9 kücUk bl· 
na da hasara uğratılmış ve antre
po tipinde iki büyuk bina hrhr·p 
edilmiştir. 

Sayfiyeye göç edenler karnelerini 
esas ikam~tgahlarından alacaklar 

l taııhııl \'Jl{ı~ etindl!n: talimatnameden, alakalı bulunan bU-
1 - MeYsim dolayıtile say!ıyelcre tUn resmi daire. halk birlikleri ve 

göç edenler beyannamelerini s3 yfi· husust müessese ile fabrikalara gön
ye~erlndekı mu\'akkat ikametgfıh:a- derllecektlr. 
rından değil, esas ıkametg!l.hlarından 4 - MUnferıt olarak çalı~n ağır 
'ererek o btıllklerc kaydolmalıdıı. ı.şçller mukayyet olduklan halk da-

1 

Jar. ğıtma birliklerinden alacakları melc-

Almanya, bugün hazırdan yemek 
,·e ihtiyatlarını tüketmek nıeırkl· 
inile buhınu3or. Petrol \C yağ gllıı 

föt13aç maddclerl bakımından bö3 • 
le bir '"e' kide büfumnak; t katin 
df'n s;ok fazla J iikler altııta cırnıl';' 
bir mf'ınlrket için her tıa1de endi· 
tef I 'e tı*llktfl bir durumdur. 

Aleutien adaları 
açıklarında 

1 2 - - Halk dıığıtnıu blrliklcrl ağır tupları doğrudan doğruya ka:ı:a iaşe 
işçilere do~dan do~uya kutlarını feJliklerlne götürerek mahalll zabı
vcrmıyeceklcrdlr. Ellerinde Mayıs, ta vasıtasile o işte halen ı;alı~ıp ça
Hazlran ayına nlt ağır işçi ekmek ıı,madıklannı t.e.!blt ettireceklerdir. 
koçanı bulunan ağır lşçllcl' bu ko- 5 - Ağır işçiler 20/6/1942 gUnün· 
çanları kayıtlı bulundukları birlik· den itibaren mukayyet bulundukla· 
!ere ibraz ederek çalışmakta olduğu I rı J:ılrllklcre mUrıu:aat ederek mck
mUesse.se, fabrlka \'eya resmi daire tuplarını almalı ''e çal~tıkları mU· 
mlldllrlügilne hıtabcn yazılmış birer esscee mUdUrlUklerine götilmıelldlr- (Başı 1 incide) .• 
mektup alacaldardır. ıer. Birliklerinden mektup almayan üzeı·e 7 harp gem si hasara u~rn· 

3 _ Halk dağıtma bırlıklcrince a- ağır ı~llere kartlftrı verllmlyecek· tılmıştır. Bu Alcutlcn ı:dalarıı a 
ıı. ı il 

11 
k t daire tir Jnponyanın asker çıkarmesınn 

ı;ır şç ere '\'er ere reııın1 ' • 1 müessese ve fabrikalara gönderilen 6 - Jo~lcrinde geçen aya att ağır karşı Amerikan donanmasının ı k 
mektuplar hakkında ne şekilde mu· tşçl kocanı bulunmayanlara blrllk-1 mukabc.lcsldır. 

1 1 
/ı.. .. 

1
.. t hazlrla Jerlnce doğı'udan doğruya normal I Her ıkt taraftan muhlm kuv-ame c yapı nca,,. ,., .. ye çe • 

nıp basılmakta olan bir tallmatna- kartları \'erilecektlr. vctlcr muhorebcye tutu~rnuş bu· 
medc blltUn teferrUatile tesblt edil· . Bunlardan ağır .işçi oldu~nu iddia lunuyor. Hava tyl olmadrJından 

mlştlr. 
edenler kaza iate ı;enlklerıne mUrıı.- do-nanmanın uğradığı hakiki hasar 

Halk dağ'ıtma birliklerinin t*k· 
kUIUne alt kararname sureti tıe bu 

cııııt ederek ne şekilde hareket ede- keş·f uçaklarımız tarafından teS-
cef<lerinı öğ'l'enecklerdir. bit edilememiştir. 

Libyada v~ziyet 
( .... 1 ..... ) ( .. ) 

Sıvastopol dayanıyor 1 
( Bafr ı bldcle) ( !) 

de ettikleri mevziler daha elverişli· hususi muhabiri bildiriyor: 
dlr. Bu akşam alınan haberlere gö. 

Almanlar müda!nayıı çekilmek re Rommct kuV..·etleri Eladem 
mecburiyetinde kalmışlardı!'. bölgesinde mevzi almakta ve bil' 

Cepheye yeni atılmll} olan Alman tank aili)'1 da. bu dolaylarda dev
kuvveUerl ağır kayıplara uğramak· riye dolaşmaktadır. İki tahkimli 
tadır. noktadtn mürekkep Eladem yol 

ızvestia gazetesi, Tlmoçenko, or- bitlşljlndekl İngll!z kıtaları bu
duları 0 kadar sağlam yerl~tlrmlş· gün iki şiddetli Alman hlicumunu 
tir ki, Almanlar hiçbir taraftan ge- pUskiirtmüş ve Alman tank ve 
çemeüer, demektedir. topçu kolları ktrışık bir şekilde 

Harko! eepht'Slnde Rus uçakları 29 1 geri çekilmişlerdir. 
Alman uçağını yerde tahrip etmlt· ı Şimalde başka b'.r Alman zırhlı 
!erdir. kolu Akroma yol bitişlğlntn cenu-

Mosko\·a. 17 (A.A.) - Unlted booda yerleşml~tır. 
Press: Bildirildiğine göre. Sovyet kı·' Roma, 17 (A.A.) - Roma gazete· 
taları, Almanların Kalinln cepheeln· leıinln huaust muhabirleri, Lfbyada 
de tank ve piyade ile mllftereken rn»ıver kuvvetlerinin Elg-aııalayı ge
kayıplar verdirerek püskUrtmüfler· ı' çerek mayin tarlalarına ve dU'111an 
dlr. mukavemetine ratn1en hızla doğu 

Slvastopol muharebeı81 flddeUe de- latlkameUnde ilerlediklerini bildiri· 
\•anı etmektedir. yorlar. 

Harkof ceptıeslnde Rus kuwetıerl Kahire, 17 (A.A.) - Orta 4ark 
dUşmanm bUyilk ölçüde yaptığı bir· Inclllz teblltı: 

Amttikallla11n f edakirbğı 
T.okyo, 17 (A.A.) - n. N. B .. 

Kokumin Ş mbun gazetesinin adı 
verllmiyen bir strateji noktasın
dan bildirildiğine göre, Rabaul ilr 
Koray denizinin ş mal _ b:ıtı kıs· 

ınında bulunan Horn adası nra· 
sındakl çevrede şiddetli sava:,;lar 
c,!makt~dır. Bu savaşlardn Amert. 
kalı'ar bölgedeki mevzilerini mu· 
hafaza lç'n ne insan, ne de mal
zeme fednkiırlığını 061rgcmiyorlar 
ve verdikleri bU)ilk uçak kayıpla· 
rınıı raimeo Japonların destek 
noktaların:1 karşı hava hucumları
nı devamlı 'bir surette tekrarlıyor 
ve muhal'ebeye hcrgUn yt'ıt; tak· 
vlyelcr si.lrUyorlıır. Muhabire göre 

53,·rşlar hakıki bır yıpratma mu
harebesi hallnde gellızmekted r. 
Mutıablr şöyle devam ediyor. 
Amer kan f,losunun takviye 

edilmesi üzcrlııe Japo'!llar dilşmn

nın askeri tesislerine uzun mesafC' 
avcılarilc silrekl akınlar yapm•q. 
!ardır. Düşman uı;akları da bun:ı 
kareıJık akın!ara te~bbu.. ctm "'" 
lerdlr. 

çok hUcumlan püskUrtrnllft\lr. .Dün, kuvvetlerimiz 8ldi Rda.k'da· 
Moskova, 17 (.A.A.) - T&ll8 mu· ki mevzilerimize karfı dQfman zırh· Çlnde çarpı~lar 

hablrinln bugün öğleden ııonra Siva• lı lr:~Uert tar&tından yapılan hU· VIJ!, 17 (A.A.) - Uznkdoğudaıı 
topol'dan gönderdiği bir telgraft& cumu pllııkürtmU,lerdir. Akromada· aı.ıoan .haherlerc göre, Çekiaııg -
fÖyle denilmektedir: ki me\'llilerlmlze karşı diln bUtOn ~ıang~ eyaletlt'rl hudutları Oze-

Almanlar dUn sabah iki Jcotdan ta- glln devam eden hücumlar d~ pUs- rıne şiddeti muharebeler olmak
e.rruza geçm(fler ve bir tepeyi 1'gal kOrtUlnıU~tUr. El'adem'd~ki me\'f'.l· j tadır. Jap0nl~r Yu ang şehrin 1 
etmişlerse de afır kayıplara uğraya- lerlmlzin kar11ısında bulunan d&şman gal etmişlerdir. Burada, Çunkin 
rak geri pUskUrtUlmil;rler ve sovyet kuvvetleri hOcum tetebbl..1ı5Unde bu· hükClmctlr.ln elinde en son kalmb 
kU\'VeUerlnln kar11ılık taarruzu ile lunamamışlardır. olcon modern bir hava alanı vnr. 
ilk mevzilerine kadar atılmlşıardır. dr. 
Düşman taarrwıu Romen kıtaıarının y lk d k Cenubi C nde Japonlar, Kan· 
yardımı ile tekrarlamı.fA da yeniden eşi. öy e tren azas· ton - füınkcu drmlryolunn doğru 
pUskUrtUimtlftür. ou.,ınanın bafka DUr. Yeıfilköy istasyonunda feci llerleml'ktcdirlcr. 
keısimlerdc yaptığı taarnıı:iar da. ne· bl: tren kazası olmu,tur. ~============== 
ticeslz knlmı.ttır. Saat 15.30 da manevra yapan blı lıyarak karşı tarafa gcc:mek fne· 

Londra, 17 CA.A.) - )ı(oakovı rad JoıkomoUf, arkasında birkaç vagon ntlftir. Zavallı gencin bu eıınad 
yosu Slvutopoldan gelen bir telça· ı olduğu halde ı.taeyonun latanbul ta- )'ağı ka)ınış ve lokomoU!ın tckcr
fı zikrederek, Kale yakınında fld· rıııfınd&kl çıkıt geçidinden ~eçfl?ken' 1'i<lerl altına yımırJa.rı.mrştır Maı;: . 
deut çarplf11l&tlln de'-am ettltlni \'e 

1 

hüviyeti henllZ tesblt edllemıyen 25 ıı,.,t fren ynprı •şsa da. genç. parı;a· 
dllşmaıun durduruJdujıınu blldırmek 27 yqlannda bir renç ceçlt kapa!ı !anmakta kur•clama.ım.şt.r. Mlldde. 
tedir. olduğu haldt.'. demirler tızerinden at- 1tıml1'1?1l tahkikata bft.7tam.,ıır. 
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S1-1ikast maznun
ları mahkum oldu 

, ................................ ,1!9'11~"'"~~~!!ml!l'ltll!'l'!!llM'P~ ... !!W!!Pfl'll!!ll!la 

K~~~~YME~~:!rN~ti ,ı=ızm:ı::m (B~ı 1 incide) -0-

Re .lt Bayramos:ıu, aza Emin Bö
ke, Başmüddl!lunıumi Cen1ıı Al
t.ıy, MUdc.lc·ıunumi m1. • .lV ni Ke
mal Bora makamlarını i~gal elli
ler 

Re•s mazuunlara şu tcbli.;attu 

Afyonkarahisar Madensuyunun 
İstanbul Vilayeti ( Belediye Hududu İçinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhi de Verilecektir . 

bulUıidu: 
- Evrakı tahkikiye Oklındu-

Şartnanıe.ii Ankı;.radJ. t{ızıJay Cemıyetı Umumi Merkezinden ve 
lstıınbuiıJa. Yen. Pusla.ne caddeıslnde Kızılay deposundan verilir. 

B şka tahkik edilecek b r nokta
ya lUz.um kalmbdığtndan- duru1· 
maya son verıldl. Şimdi }<.arar o~ 

Talip olıınların 15 teınmuz 1012 tarihlr.e kadar- yazı ile Ankara
da Kı..zıJı:ıy Umumi Merkezine ınüracaat etınelcri !lan olunur. 

kunacaktır. n:nleyin. 
Maznunlar ayağa kalktılar. z,_ 

bıt katibi l\tüoevver Gülen ağrr 
ağır ce-za mahkeme81nın bomba 
suçıu:arı hakkındaki ı rihi kar~rı
nı okumasa başladı. Ka:ar ayn<.:n 

1 
şudur: 

Kısa kar.ır 

lc.bı düşünüldü. Esbabı muci
besi sonr~dan yazılacak mufassal 
kararda c:oster11cec~i üzere maz
nunlardan Sovyet Rusya teba: sın
dan Jorji Pa»kıf ve Leon.d Kor
nilcf·un mcmleketlerL olan Ü'sküp
ten, esasen komnn.st..tk fikir \'E' 

ak delerinden mücehhez olarak 
Türkiyeye gelen ve labUyetimize 
kabul edilen diğer maznunlar Sü~ 
leyman Sağol ve Abdurrahman 
'5avmanla temas edip onlar v;ısı
ta_;ile tanıştıkları, ayni fik1r ve 
ak de sablb' Ömer Tokattan Al
man büyük <'lçLı;.t Fon P~pcn'e 

karşı suikasd yaptırmağa azmet
tirip bunu mevkii • fhle koymak 
için 24 2 ·942 tarih·nde Atatürk 
hulvarıcLn İtalya sefarathı ne:ııl ya 
):inlerinde mahiyeti kat'ıyctle ta
yin edilemiyen. sadece yüksek ln
fıl~k kudretıni haiz o.!.duğu anlaşı
lın maddeler takriben saat 10 su
lcırında Fon Papen'in evinden ma
Camı ile sefarethaneye gittiği sı

r1da onu öldürmek için ateşlemek 
sıJreUle bu işe teşebbüs ettikleri 
\'e fakat fiilin büyük elçinin ir.fi

Milli piyango 
talihlileri 

1\-'lilli PlyangG·nun 7 haziran çc
kili1lode (25.000) liralık büyük 

ikramiyeyi kazanan (307293) nu

maralı biletin Ankarada satıldığı

nı yazmıştık. 

Bu numar•h bilet. iki talihli al· 

mıştır. Birlı:;ini Aokarada Bozkurt 

mahallesı Dolma sokak 14 numa

rada Hüseyin Özleyen, diğerini 

yine Ankarada, İtfaiye alanı Çer

keş sokak 12 numarada inııaat bo

yacısı l\llitat Dankal almış ve ken· 

d)Jerin~ kazandıkları 

verilmiştir. 

lkrami)"f'lcr 

!~k eden bu mı::ddenin- tesir ı;ahası şahidi berber <;ırağı Muiz tlzüelln
iıı;ıında kalması ficbebile tamamen ve hadise günü Ömcrin Toros otc
ıusuıe gclcmiyerek sadece sade- linden erkenden çıktığı zaman 
nenin şiddetinden y("rc düşerek clind<' bir~ey bulunmadıgına, adı 
sol dizkap3 ğından yaralanmasn:a geçen otel müııtahdemlerır:.dcn Ha
ı·e doktor raporlarına göre sol ku~ ht Ünsalın ve vak'adan biraz ev· 
1:..ğının fş:tme kabiliyetinin üçte vc>I kucağında kırmızı kumaşla sa
b rlnl zayi eylemesini mucip oldu- rılmış bir p•kct olduğu halde b'r 
~u. bu suretle fiilin tam teşebbüs şahsın o mahılde Çankaya istika
ıievresiı.:de kaldrğı '\'C Ömerin qe metine doğru gittiğine ve keza 
•'1f lf:ık eşnasında hüviyetini ve o sırada maznunlardan Kornilofun 
ııı:ahsiyehni tesbite ;mk3n kalmıya· Scvyet srfartthancsinc ait 320 nu
cak şekilde parçalanıp öldü!ü ve maralı kırmızı otomobilin içeri
bu iki maznunun hldı.sc ile alclka- sinde ve şoför mahalltndc olc.rak 
in rı bulunmadığına ve diğer maz- o civarda bulunduğuna amme şa
runlarla Ömer Tokat ve gaip Ste- hidi şoför Fahri Uçarın şehadetleri 
!an Podoçnik'i kat'lyyen tanıma· ve Bigüm Tc.'kgöziln bu hu~su 
d klarJı,tıa mütcd~ır olan lnkArla· kı men teyit ctmC$l g'.bl dellllerle 
rırıa rağmen Abdurrahman ve Sü- sab~t olmuş ve mahkemece de h3-
leymanın tahkikatın her s:tfhasın- disenln bu yolda cereyan etfğlnc 
ıU- sebkeden ve yekdlğerinl teyit vicdani kanaat tahassül etml.•tir. 

Her ne kadar maznunlardan Kor
vc itmam eyleyen beyanları ve, 

nilot lle Pa.vlof, maktulün Omer ol
bunların Kornllofu türkçe bilen. 

madıfını iddia eylemekte ve bu iddt-
R ts ve Pavlofu dıı türk:çe bi1mi- alarına da vtll'ut bakayaıını tetkik 
Y1

"l1 ihfyar Rus diye isimlendirip eden ehlivukuflA.l"ın raporlarında tah 
Y· kalanmalarından evvel fotoğraf- mine müsteniden tesbit eyledikleri, 
la 1ndan teşhl! ve bazı hususiyet- ölllnün bünyesile teşekkWAt, ya!Jı, 
le :inr izah ylemcleri ve maktu- hoyu ve b("nzi hakkındaki mUt.aıaa-
1~ n Ömer olduğunu metrük8tın- larına iı:ılinat etmekteler ise de, mU
d 11 olan ayakkabısı lle elbise ve teha.St!lı.slarrn bu istidJAlleri tamami-
1>• pka parçalarından kat'iy"tte te~- le zan ve tahmine müster.it olup bun
h 's YC tayin eden. müicvC"ffanın lardan bazılarının yukarıda zikredi
f.rıkaraya iktnct gelişinde mü~te. l("n df'lillerle münak&f&. edilemiyecek 
ıııirrcn lkamet eylediği Toros o- derecede hüviyeti tahakkuk eyle-
! il müstahdemlerinden HaHt Ün- o yen mf'r Tokadın olmadıfını ka-
s 1 !le Ali Çeliğin şehadetler! ve bule kAtl bir beyyine ~kil edemi· 
e\de cd·len vücut bBkayasr üzerin· yeceıtı a.fikardır. 

Radyoda j imnastik 
hareket:eri 

Ankara, 17 (Telefonla) - Biı 

J kaç gün sonr~ Ankara radyosur.un 
ruıhah ı:ervisinde mütel\R~ıslar t -
rafından tertip cdllcn bir program 
da;r~sınde len1rinli jimnastik ha· 
reketJcrı yaptırılacaktır. 

Edirne - Sofya 
açıldı 

yolu 

(~ı l nclde) (-) 

tir. Yataklr vagonlar bilhassa pek 
kalabalıktı. İstanbuldan Avrupaya 
gidecekler veya Avrupadan İstan
bula gelecekler bu trenden 1stifa
d<> edecek, fakat Sofyada aktarma 
edileceklerdir. Bu suretle Sofya
dan hergün kaldırılacak olan kon
vansiyonel trenleri her sabah sa
at 6.50 de S<rkeciye geleceklerdir. 
Gümrük muayenesi, pasaport vi
zeleri Siv'ilingradda yapılacaktır. 

Avrupadan gelecek ilk tren hazi
ranın 19 uncu cuma güDü. sabahı 
saat 6,50 de Sirkeci istasyonunda 
bulunacaktır. 

Soldan sağa: 1 - Bir sanat eh
Ji; .Bir gıda maddesi. 2 - Talik: 
edtlmlş; Caka. 3 - G em ilerin sür
alinl ölçme flleti; B ir renk. 4 -
Fasıla vermemek . 5 - Acele bu
harlı gem;ye git. 6 - Amerikanın 

üst kısmı; Leblebinin lkl harfi; 
Bayram. 7 - Vilayet; Bir gıda 
m<ddes.ne bula; Değnek. 8 -
Tersi: mühlet verme; Asude. 9 -
Kinaye !le anlatma; İşaret edatı; 
Tl'hzll 'Ve teessüf nidası. 10 - Bir 
sayı; Yanardağ ifrazatı. 11 - Tat· 
lı bir madde; K emer. ~ 
Yukarıdan aşağıya: ı - Kara

deniz kasabalarından birinin hal· 
kından. 2 - Tersi: taharri etse; 
Aydınlatma vas ıtalarından. 3 -
Ten;i: götürür; Mar.l. 4 - Bütün. 
5 - Tersi: yüz kere onar hücum. 
6 - Bağırsaklar; Büyük. 7 - Şc
rıkler; Yemek. 8 - Tersi: gliserin 
gibi maddelerin kesafet derecesi. 
Bir meyva. 9 - Yemek; B ir hay~ 
v.an. 10 - K üçük; B ir arzuyu ye
rıne getirme. 11 - B ir nehir· 
Gramer terimlerinden; Bir nota.' 

EVVELKt BULMA.CANIN HALLI 
Soldan sağa: ı _ Kalender. ! _ 

Şahi!; Azami. 3 _ .Avurt; Fes. 
4 - Ra; Dirilten. 5 _ Al· Ama· 
Fi. 6 - Aklde; ı.. 7 - ilk; Oda: 
!ar. 8 - t. O: Arayan. 9 - İsra!· 
İnek. 10 - Kat; Enin. 11 - An'. 
ltale; Aş. • 

ele tetkikat yapan mütehassısların, Halin •u cereyan tarzma gAre 
()merin !otoğrafisindc de görülen mahkeme. maznunlardan Pavto!la 
i"ti kaş arasındaki (kist) yani et Kornilofun ölen Omeri tua\!vur ve 
t.eni bulmaları, otelde ikamett es- tasmim eyledikleri ve bu fiili icraya 
n::ısında verdtğt hüviyetinin Hu- azmetUrdikleri ve dt:'er maznunlar, 
kuk Fakültesindeki kaydlle (o- Abdurrahman ve SUleymanın da ba
tolraflslrıe aynen rr1ıtabık bulur.- zı vesaiki muhtev1 bavul vesılesile 
!nası ve maznunlardan Pavlofun bunlarla temasa ba~Iayıp Omerle de 
fstanbuld.,. ~yazıtta Azak sine- tanışmalarını ve anlaşmalarını bile
ması yakinindc Abdurrahmanla rek temin eylemek ve bunlardan Ab
vanında bir kadın olduğu halde durrahmanın, suçun ikaından sonra b.:jkarıdan aşağıya: 1 - Şara
konu.ştuklarına tütüncü Yusuf Al- dahi Pavlona Ietanbulda fiilln orta- Alh ka. 2 - Kaval; Lisan. 3 _ 
tayın ve Kornilo!un da 'ene fs- ya çıkma.11 halinde yapılacak husus- u; Akort. 4 - Lfrdak (kadril). 
~anbulda Marsel berber ~Jonunda lan ve alınacak tedbirleri kararJa.,- 5 - Etti mi; Afet. 6 - Radcır· 
maznunlardan Sü1eym;1nla bir ı:;a- tırmak için temaslarını devam ettir- Na". 

7 
- Daf:; Eda; İl. 8 - Eze1i'. 

bah birleştiklerine diğer ~mme mek suretlle yardım ve müzAherette Ayıne. 9 - Re.ttt; İlitn. 10 - Ef~ 
bulundukları netice ve kanaatine va- sane. 11 - NJn n·i; Kuş. 

Radyo, 
BUGUNICİJ PBOGltAJI 

SA.BAR 
7.~o Program 'Ye saa.t A.yarr; 

7.33 Karışık program ı Pl'J; 
7.45 AJans haberleri. 8.00 Kar1-
fık pro,rramın devamı (Pl.); 
8.15 - 8.:30 Evtn saati. 

ÖÖLE 
12.30 Progrant v('o <ııaat Ayarı: 

12.33 HUzzam mıtkammdan fRr· 
k:Jar; 12. lJ Ajans haherlert; 
13.00 - 13.30 Şarkı ve lilrküler. 

Alt~AM 

rılmı.tır. '.'."'""'.""'.:"~':"".========== 
Bu itibarla rnR.Znunlardan Pavlof- sının da Abdurr&Jmıın Sayrrıan fle 

la Kornilofun hareketıeriııe uygun SUleyma.n SağoJdan tahaihne ve ter
bulunan Türk ceza kanununun 450 cüman ücretlerinin Kornnot ve Pav~ 
net maddeıslnin 4 üncü bendlr.e tev· lottan, diler mua.rif tn her dördün
!lkan ölüm ecza.sile tecziyeleri icap den. mUtesaviyen ve müteaeleilen 
ederse de, fiiUn tama.mıanamayıp alınmasına ve Kornllof ile P avlof 
tam teşebbüs derecesinde kaJmuın- haklarında re.sen tabtt tenıyiz, SU
dan ötUrU ayni kanunun 64 Uncu Jeymanla Abdurrahman hıa.Jdannda 
ınaddc.sJ delAletile 62 net maddesine kabili temyiz olmak üzere PaV1ot ve 
tevfikan yakalAnıp nezaret altma a- ~ornilot hak.Iannda 64 Uncü madde 
hndrkları tari'hten muteber olmak ıle ctta tayıninde ve Süleymanın 
üzere 20 .şer ııene a~ır hıııpis cezasile mahkün1iyet.inde çoğunlukla, d1fer 
cezala.ndırılm1:1larına, SUleyrnanJa. Ab hususlarda oy bırlıg"He 17 • 6 _ 942 
durrahm11-na gelince: Bunların da taribUlde karar verilerek açıkça tet
Omer Tokadı bu filli ı.,ıerneğe az- hlmi icra ve Kornilof ile P avJora ter
mettirmLş olmayıp sadece dl~er suç- cuman vasıtaı:ıile sılablıp kanun 
lulara yardım ettiklerinin ıı:Ubutu ıe- yolları gÖSterildJ. 17.6.94:2 
bcbile yine o kanunun 4SO ncL mad- Rei.s: Sabri Yoldaş, i.za: Re~t Bay. 
desinin 4 Uncil fıkrası mucibince ta- ramoğlu, Aza: Emin Böke, kıitip: 
yin edilmeei lAz.mı gelen ölüm ceza- Münevver. 
aına. bedel 62 ncl madde mııctbince Kararın okunmasından tienra reis, 
tayın edilen 20 ıı,:er ı;ene ağır hapi.!1 terctima.n Vehap Tebrizi tarafından 

i c-eza.larının 65 ncl madde mucibince bu karart Pavlof ve Korn ilofa tercU-

1 

yarısı indirilerek nezarete alın.dıkla· me ettirdi. iki Rus rnunoo kararı 
rı tarihten ttibareıı onar sene mtid- soğukkanlılıkla karfı ladıl a.r . Abdur
detlerıe ağır hapislerine, adliye harı_: rahman biraz sararm ıştı. Süıeyman 
tarifesi kanununun 50 net maddesi- ise bUtün bu 8Öylenenlerden sanki 
nın ikinci beyyirıe"Jine tevfikan 6000 hiçbir ~ey anJamamıf gibi köşesinde 
kuru.7 duruşmA. harcının .suçlulara. sa.kin otunıyordu. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
1' - D 12 sene afyon mahsulü, geçen !'l.cnelerdc olduğu ı;ibi ha.,,

Jaı.ş rkin1iııe nıllsande edilen sR.halarda ınlletsl"es T. C. Zıraat Banka!:iı 

şube ve ajanı:::arr ınaritetlle müstuhsilden mUbayaa. edilecektir. 

2. 1'1übayaaya 15 Haziranda ba.,lanacak ve 15 Eyltt1de nihayet 
""rilcc&ktir Bu mllddct zarfında afyonlarını Ziraat Bankasr .şube ve 
jan.slarınR fil'tnuı.yanların. mUdd('lin hitamından sonra, vuku bulacak 

nliiracantları ve .se~ı:1edecekleri mazeretler kat'iyen kabul edt1miyccektlr. 

3. A"'~ari hlr kilova kadar satışA. arzedllen a.fyonlar mUbayaa 
M·l,..crl;:tir. :"!a ınt hi1.7.a.l Ziraat BankMı ~ube ve ajanshtrına gölürme
)'f'lllf'r, J~ö~·lcrt nanıına veya bi'l"le .şere-k teşkil edecekl("ri guruplar 
nanıı,ıa arAla•ından birini n1Qt('m~t tAyin ederek mal'l'rmı hu mQte
n1f't \•aoı;ıt l"'IC' te~llın edl'bilirlf'r. Bu tflkdirdf' ~~rf'k teslinı ve leHe.llUm
d,... gt•rck r .. t('(!iyel('rtnde ofi.8 bu nıutf'-medi mal sahibi addedecek
tir. 

t. Gf'ÇC"n sen('Jerde olduı1ttJ gibi bu f:('ne df' mllff.lallsilden ı-andtk 
rıarn8ı, ek~pertlz Usı·etı Ye.sair her ne nam ile olursa olsun hiçbir ma::ı
rar ahnnll:,.·acaktır. 

5. Drngl.st nfyonlar bu sene de D.A, D.B. D.C harflerile ru-
ınuzlanmak Uzcre Uç sınrfa ayrılacaktır. 

n.A Tan1amil(' konaksız olarak ince ve tenıiz torıannuş renk 
ve ko:tu it..ibarile mümtaz vasıflı afyonlar. 

D.B 

D.C 
a!yonl~r. 

Az konaklı ve renk itibarile cazip, yüksek vuıflı afyonlar. 

Çok konaklı yağmur yemiş, rengi bozuln1uş, dUşUk vasıth 

Bu tasnif m1ntaka itibarile olmayıp umumidir. Yani bir mıntaka

nın nlsb<'lf'n iyi olan aryonu D.A ve daha dU'ük afyonu D.B ve en kö
tU afyonu D.C addPdilmiyecektir. 

~at;şa arzedilen afyonlar hangi mıntakanın olursa olsun kalit~si

ne göre yukarda tarif edilen sınıflardan ili.yık olduğı.1 bir sınıfa tthB.1 
edilecek ve o sınıfın fiyatına tAbi tutulacaktır. Yoğurulmuş afyonlar iç 
in ilk tescliUmde avanı verUmiyerek Istanbulda yapılacak kat'ı mua
yeneden sonra bedeli def'aten ödenecektir. 

6. Afyon fiyatları bu sene de yeniden arttırılmı.,tır. 

D.A sınıfının beher morfin derecesi 160 kuruş «Yüz altmış kuruş., 

D.B > > > > 130 > «Yüz otuz kuru,-. 
DC > > > > 110 > cYüz on ıkuruş:to 

7. - Bu ı::ene mUbayaalarında da afyon bedelleri Uk teseUUmdeki 
tartılar Ü:!;erlnden tahakkuk ettirtıecek ve ayrıca fire tenzil edilmlye
cektir. Top.Aktaki ~klinl muhafaza. f'lrniyecek kadar sulu ve rutubet
li afyonlar lnırululduktan !'!onra. t('~c;eJlüm edileceğinden. mu~tahsillerin 

mallarını •kurutmadan evvel 11atışa ar-zetmemelcrl 18.zınıdır. 

8. - Satışa arzedilen afyon1:ırdan kabule şayan görfllenll"r l'tltıncı 

maddede !uh Pdilen sınıflara seçildikten sonra ayrı ayr.1 tartılacak ve 
bu tartı Uzerlnden her n11ntAka için seyyanen: 

D.A sınılwa gireni oriu beher kilosuna 2080 kuru~ 
D.B • • • • 1560 • 
D.C • • • • 1210 • 

Avans vf'ri1ecf'ktır, Ru ;.ıuretle teslim edilf"n afyonların l;lboratuvarda 
yapılacak tahlil ve ofL<>in merkez deposunda yapıla.çak nihat !lıuayene
sinden sonra 6 net maddede yazth her sınıfın l>E-her morfin derecesi fi
yatı tlzerinden tahakkuk ed('('ek bedf"llerine nazaran, afyon teı:ı.lim e
den nılistahsillerin alacağı tezahür etli~l takdirde, bu para yine kat't 
teselJUmU müteakip Zira.at Bankası şube ve ajansları tarafından alA
kadarlanna ödenecektir. 

D. - Bu sene nıUstah.<sil elinde kaim~ e&kl sen.eler mahsulü afyon
lar da cinsleri dahilinde satın ahnacaktır. 

:>.tUstahsllin Bankaya arzedeceğl eaki seneler mahsulU. mağ'ş141 ol· 
mayan a!yonlara yeni sene mahsulünün ayni ta.eni! !ekli ttLtblk eclile
cek '-'e ayni sınıflara ayni avanslar verilecektir. 

10. - Soft afyonların beher kilosuna Azamı 20,80 lira cyirmi lira 
seksen kuruş> fiyat takdir edilmiştir. Her mıntakada arzedilecek soft 
afyonlar, rUtube.t dereceleri, renk, koku ve sair evsafr itibarile S.A, S.B, 
S.C, diye bir tasnife tabi tutulacak ve her Uç sınıfa ithal edilecek soft
lar haiz bulundukları vasıClara göre 2080 kuruş olan soft Aı.a.mt ttyat 
haddinin altında eksperce takdir ve tayin edilecek bedellerle yine Zi
raat Bankası şube ve ajansları tarafından satın ahnacaktır. 

11. - Tabiatf'n dUşUk morfinli veya yüksek morfinll mmtakalar 
i«:in tasnifte ve kıymet takdirinde bir mınta.ka ayrılığı giizetllmiyece· 
ğlndcn ve mahsul hangi mıntakadan olursa olsun kalitesine göre gire· 
bllece~ sınıfın fiyatına tabi tutulacağından mUst&hslllerin bir rnınta.ka 
mahsulüııU başka bir mıntakaya. taşımak ltUlfetlni yUkl('onmeme1eri 
tav.siye olunur. c.6260 • 6529) 

TürkEye iŞ Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

K.EŞJDELER: % ı;ı.1ba 1. ' -;ym, S ~ 
z Jldool!eı)rta g,-- ,....ı.r 

11M2 IKlLUUTiı:LDı: 

1 adet 2000 hralık = 2000,- Ura~ 40 > 180 • = •ooo.-
3 > 1000 > = 3000,- > 
2 > 750 > == ı~.- > 50 > 50 > = 2500,-
3 > 500 > = 1:>00,- > 200 > ıs > = 6000,-

10 > 2~0 > = 2500,- > 300 > 10 > = 2000,-

> 

> 

• 
• 

18.00 Prograuı ve saat Ayarı; 
18.03 Çıft< fasıl. 19.00 Dı• poll
t.ka icmaıı· 19.1!5 Dans müziği 
(Pl.); 19.ZO Saat Ayan \-·e ajane 
haberı..ri 19.15 Oda mUliğl • 
Yayl.I sazlar kuarteti. :.~.15 Rad
yo guetui; 20.15 Saz """rlert; 
21 00 Zı ~t takvimi, 21.10 Ka
nfık ıJarkı ve türküler; 2130 
Konu~a (Kahramanlar saati): 
21.45 Radyo senfoni orkeatrası; 

22.30 Saat ltyarı, a)&>d haberle
ri ve borsalar. 22.4.5 • 22.f>O Ya
rmki program ve kat'anıf. ct·zaları r.'3bctinde payla,ştınlarak Kararın dört maznuna tefhiminı• --------------------- -----------

20 şerden 4-0 lirarur JorJı PavJof \•c nıüteakıp mahkeme h~yeti ve müd4 
Leonit Korniiof ve ıo ardan 20 lira- d'."-ıunıurnner salonu terkettiler. 

Salılbi ,.e Neşrıyat Müdürll : Ahmet Jı:ımln YALMA."1 
\ 'alan Xe,rlyat Türlı Lt.d. ŞU Vatan Ha-

Toprak Mahsulleri O fisinden: 

Muvakkat Veznedar Alınacak 
Idaremizin taşra te~kilı\tınd:.ı !:Rltftırılmak üzere 

c~tır. AŞağıda gö.ste-rilcn ı;ıartları haiz bulWlanla.rın 

kadar m·Ura.caat ctıneleri. 

vezrıPct.lr alma .. 
1/71O12 tarihine 

1. - Memurlar kanununda yazılı ıJ&rtıarı haiz olmak. 

2. - En az iki yıl veznedarlık, ta.h3ildal'lık Yeya muhasebe ~}e
rinden birisinde bulunmuş olmak. 

3. - A•keı'llginl yapnıı~ olmak. 
4. - Sağlık durumu l)i olmak. f6323) (65~5) 

Tiirkige Ciimh urigetl 

Ziraat Bankası 
Kurulu.;ı tarihi: 1888. - Serma.yesi: 100.000.000 Tllı'k liruı 

Şube ve ajans adtdi: 265. 
Zıral ve- Ucırt her nevi banka mua.meleJerl. 

Para biriktirenlere 28,000 lira lkramize veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız taaarruf beeaplarmda 
en az 60 ltruı bulunanla.ra H-nede 4: deta çekilecek kur'a ile .....ıı
dald p!&na g!ıH lknunlye dağıtılacaktır. 

• &det 1,090 liralık 4,000 Ura 
• • 500 • 2,otO • 

• • 
'8 • 

%60 • 

190 • 
l,oot • 
4,000 » 

100 adet 50 liralık 5,ooG Ura 

lJlO • 

160 • 

• 
» 

{.,800 • 

3.ZOO • 

DiKKAT : Heeap2a.rındaki perale.r bir sene içinde 50 liradan af&• 
fı cııı,mıyenlero ikramiye çıktıitt takdırde % 20 fazla.oile verilecektir. 

ıturalar Mnode 4 defa, 11 mart, 11 huire.n, 11 eyıeı, 

ıı B!rlncik&nunda çek!Jecektır. 

Yeni neşriyat ı 'Y'erii PUDRA 
Ticari birlik mecmuası RI E N K L e'R ,. 

Çok faydalı ticari yazılarla 8 n.. 
el nüshasın ı idrak eden bu ticaret 
mecmuasın ı bütün iş adamlarına 

harar etle tavsiye ederiz. 
Bu nüshacı. maliyet hesaplarına. 

zam gören muamele ve istihlAk 
vergisine tabi maddelerin tafsiIA
tına, başl ıca ihraç mallarımızın pi
yasa durumuna ait pek geniş m<•
lümat vardır. 

ZATI 
Istanbul Hulmk Fak!lltesinden al· 

mış olduğum Şehir nakil vasıtaların
da kullanıla.n hüviyet varakasını za
yi ettim. Yenisini 'Çıkaracağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
N o. 5656 N ec<ie t 

VATAN GAZETESi 
İLAN l'tYATLARI 

Bqlılt ' 
ı iDel sa1ra 
ı -' » 
3 ...... 

' ene;; • 

Abone Ücreti 
T\ir'kiye dabllindc: 
Senelik 6 a ylrk 

HOO ?liO 
3 aylık 

4tl0 

Hariç msnleket.lerdc : 

?50 
50t 
IOO 
15• 

59 

Aylık 

130 K . 

Sendik 
%700 

6 • yltk 
1410 

3 al·iık Aybk 
800 K. yok tur 

Gazeteye göndcrUen e vrak d<'rc 
ectilıNn eıdlkrıf'lıohı la.de olunnı&1.:. Zi 4 

yıuadan nıee'ullyet kabul edilme<. 

dniln..de· 

KAOINLARIN ' HAYRETİ 

. ' 
Tenın ıze en UY!lun gelecelı" pudr•· 
n ı n tam reng ı ni veren yeni bir ı<olO: 

rımetrık makına icadcdilm i ştır . 

Su sayeae şimdiye kadar ~o· 
rü lmcmış emsalsiz bır guzeııııt• 
orıjınal pudra renklerin1n tstıh!J• 
rına imkan verılmiştlr. eunıafı 
yalnız T~kalon pudralannda bU; 
l abilirıaniz. B u pudra ruzgarlı 1n 
yağmurlu havalarda bile but U 

s ı · 
gun sabit kalır. Burnun parlaıtı 3. ·r 
na mani oıur. Hususi ve beratlı pı 

ı•ti< · usul d airesin de ısttıızar edillTl " n 
Bu yeni Tokalan pudrasının r 
son yeni • e -· cazip_ renklerin i b ı..I ~ 
gunden ~crube cdıniZ. Daha geP 
\•e e-ur.et ~Orunıiauz. ı _,.,. 


