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TRAKYADAN NOTLAR 2 

iki ayrı ilem Bomba divası 
Beş metrelik bir şosenin ayırdığı iki çiftlik.; 
hükumet işletmesi ile verimli işletmenin 

farkını görünür bir hale koymuştu. 

A dalt .,,.e üzerinde Uerltyo· ı 
ruz, Ne ıarlp ,eyi Yolun\ 

lki tarafı birbirıne benttını,.or, 
hem de nuıl benzemiyor! Adeta 

Yazan: 
~------------~...; 

Abmet Emin YALMAN 

Pavlof,Faşizmi yıkmağa çalışmış 
ve Bulgar Kralına karşı yapılan 

suikasdi hazırlamış 
iki ayrı memleket gibi.·· . 

Bir tarafta bir mamure var. 
Toprak )ı(()zal'k ıibl, M!•l1 ile, iti-
• na ile f·~-lf tilrlU türlil ekin. 
~ ' - on ala· 

ler fışkımııı bunlar ıoz 
blldii'ine aıık,er lntlzamile sıralao-
nualar. Zevki tamamlamak için 
araya sıra sıra bodur meyva ' ı s11r ağaçları dikilmiş ve bun ar • 
ınaşıtc ıibl tellere sardırılmış .. · 
'liereey yüze ,Ulüyor .... 

Diler tarafa baJlnızJ çeviriyor· 
ııunuz: İhmale uJramış ıenJs sa
halar ba11boş terkedllmiş toprak
lar ... 

Hayretle göz1erhni utuıturarak 
kendi kendime soruyorum: Yolun 
iki tarafında ayrı iki memleket 
hti var? H a y 1 r ı k i s l d e 
T ü r k t o p r a 1 ı .... 

Bir tarafta bu topraiın çocuk· 
ları, dijtt tarafta daha yüksek bir 
llnıJ'an seviyesine alıJm1J Jl8bancı 
lruıanlar mı çahpnıt? H a Y 1 r, 
iki tarafta da Türk 
lopratının çocukları 
v a r, b ı r t e k y a b a n c ı 
)' o k ... 

Acaba çiftliklerden biri çok me
raklı bir adamın malı da, dllerl 
hük&netin mi? y o k, h a Y ı r, 
ikisi de devlet para. 
ı i ı c, •d e v l e t ç i 1 i k• d e· 
diilmiz prenıJpln tat
b 1 k a t ı 1 e ıı: ı i n d e y a-
p ı ı m ı 3· 

Birine iktidarlı IM!llllllar, dile· 
rlne nasıla• lkt.darsızlar mı düı
müı? H a y 1 r, ı k l ç l f t 1 L 
ğ i i d a r e e d e n 1 e r a r a
sında bir becayiı 
y a p m a k 1 A z ı m. 1 e l s e, 
herıeyln yine olduğu 
ı l b ı k a 1 a c a 1 ı b e k l e
n e b i ı l r. 

O halde bu muammanın strrı 

ne? Sırrı ıu kl btr taraftaki ara
ziyi devlet aermayesile kurulan, 
fakat verimli ticari usullere ıöre 
KOnü gününe ıı gören. Türkiye Şe· 
ker Pabrlkaları Anonim şirketi 
tıletiyor, dijer tarafta da Ziraat 
l>evlet 1ıletmesl ıı görmek için 
çabalayor. 

Sözün k188cası ıu ki birinin yo. 
lu, maksadın icabını yerine getır. 
mek üzere açık, çalışanlar vazife· 
1erlni tam salAhiyetle, tam zama
nında yapıyorlar, lAzım gelen her 
Vasıtayı tam saatinde karplarında 
buluyerlar; dilerlnde vazife alan 
Türk memurlarının yolu üzerine 
usullerden, mevzuattan, menfi 
~ee'ullyet ölçülerinden ibaret dağ. 
ar yıtılmıı. Vakitleri tı görmekle 

defli, bu dallarla çarpışmakla ıe· 
çlyor. Sallhlyet alıncaya kadar, 
tahsisat ıellnceye kadar, fılAn 
;nalzeme filAn usulle aranıp bu-
ununcaya kadar gUnlcr, haftalar 

ayl • 
ar uçuyor. Devlet İşletmesinde-

ki hakiki ıayc. blrıeyler yarat· 
l'l'lak halinden çıkıyor, mes'ul ol. 
~a~ak tçln karakitaba uymak, 

t doldurmak h.llne iniyor 
~u kllıtıarı yolunda doldurmu; 
arsa kafaları din,. '•le . h t 
tır dU "' •v rı ra a • 

, nya bir araya ıel•a 1 
makmedı ..... ası 

den dola)'! 8:'ç~~1
1ettlremedlklerln. 

mez. en ertnı l'llea'ul ede. 

DeYlct ç!ftl!ttnı tı1etenlerle h· 
san tanıtımadım. Fakat ZI şa 
titUlerlnln yetıstlrdl•ı l-~aatt !!ns-
b k a ·-n J> ne 

a ınca hlç şüphe edemi 
k . Yorum 

ı bunlar da canlı, iktidarlı m 
loket çocuklarıdır ve maksan:'::: 
na varmak ve komşuları gibi v 
rtm1i surette çalıımak lmklnlar~: 
nı bulmadıkları ç n Otünh.iden 
kendi kendilerini yiyorlar .... 

Bana öyle geldi ki hükCimet 
adeta bir nevı laboratuar tecrübe~ 
ıl yapmış. Dc-v'rtc ilk s'steminln 
1~.ı işletme şckl nrıısındaki farkı 
gozle görOnUr bir hale getirmek 
için iki nevı topraktan b!rlnde kı. 
~ır mes'uliyet ild ılerlnl ve zamım 
öldürmele mahsus usulleri tatbik 
etmiş, d terinde hür ve verimli 
bir 1idl1ln nefes ve hız almasına 
k?'up serbestçe ıayeye do#r~ 
ııt~slll<! meydan bırakmıı. 

Yalnız beı metroluk bir toııenin 
ayırdıtı lk tt't"!'Übe meydanı ara. 

ene. ... Sa. .. 81. ' •>. ·s· 

~QA-DEN.Z 

Almanlarla Ruelarm ~etil muharebeye tutaf tukları Ker~ yarımaduı 

il il 

il Askeri Durum il 
il il 

Kerç meydan 
muharebesi 

Af manlorır:ı harbi kozondıklanna göre Rusların 
denizi geçmelerine môni olmaları lôzımgelir 

r ·~-=-.. J 
Kerç 

muharebesi 
sona erdi 

Almanlar 40 binden 
fazla esir aldıklarını 

bildiriyorlar 

aeaeraı Bo .. eı 
B• ceplleııae 

lldlJGI' 

Ruslar merkezde mühim 
bir mevzi aldılar 

Berlin, 13 (A.A.) - Alman or
duları başkumandanlıtının tebli· 
ği: 

Kerç berzahı iızerlne yapılan 
Y'(lrma muharebesi sona ermiştir. 
Bu muharebe de ezılen ve çember 

(De\·aaıı: Sa. S; Sü. '1 de) •/» 

{ Yazan:~ 

1 basaa BO~ 1 

A lmaa teltliiiae ıöre, :ıtuıa
.. ~ bertEası •zert• J'&

pılaa yanna mnha"""'81 sona ermllf, 
e&llea ve ~r ~ae alınan Bu 
lnlvvetleriala yok edilmeeile lııltmlf· 
tJr. 

8 naayntta baıflryan tnı Alman ta
arrt1zu, bol miktarda desteklenen 
zırhlı hlrllklerle yapıhnılJ bir hafta 
kadar JJünn~tür. Ahnanlar bu m•· 
harebede yeni alllhlar kuBanm"flar
dır. Bu ııitalılar, yeni ttp tayyareler, 
zırhlı vuıta def'l ·tıoplan \'e memıl
lerl ota. gerektir. Almanlara pre 
&wııar 9hnd1ye kadar ü hinde• faz
la Mir vel'lll.,.er 'Yfl 197 tank, 398 
top, ve 24Je tayyare kaybetmt,ttr. 
Şhltdf D'lllharebenln lklacl aftuııoı bu 
lam11ttır. Ba da ytu Ahnan teblltl· • 
ne pire, geri kalan Rllll luın·etıerl
nln Kerç J&UkameUltde takip edil· 
mesin41en fttarettlr. 

Ahnanlar Ker~'de ne kadar Jler
lediklerlnl, hangi me\'kilerl sert al--
dıklannı blkU~·orlar. Böyle bir 
muvalfakly~ kazandıklarına l'Öre 
çok çabuk llerllyerek Kerç limanına 
\'amıaları , .e pr1 kalan Rus kan·et
Jerillln Kafkas yak&Aı- A'~melerlne 
mPydan vermemeleri llzım «Clir. ih
timal, baradakı KM <'epbelll flmal 
ce.rıalıından yartlmış \'e bir k1111111 

Rmı k11V\·et1en k..-tıımı9tır. Çönkll 
Almanlar dön alafıuna kadar macak 
tlnıal <'eaahta elaennn):yetan bir ller
leyi' yapab\hn.,lerdl. Fakat Raı.la
rın yelli Kerç meydan m ... r8eıtlaJ 

(Denmı s. S, Sil. ı de) «» 

Amiral Robert Ame
rikanın Visi ile görüş

mesini bildirdi 

flmerikanm adayı ( 
işgal etm2si icap ediyor( 
:-.evyork, 13 (A.A.) - Vaşlngtona 

s-elen son !haberlere l'ike, l.larUnik 
hakkında yapılan mUzakerelerde hiç 
beklenmedik gUç!Uklere tesadU! edil· 
mi.ştir. 

Alınan te'graf haberlerine göre A· 
mlral Robert Birleflk Amerika ile 
son anlatmayı akdettiği zaman doğ
rudan doğruya şefi olan Amiral Dar-

( Devamı Sa. S, SU. 1 de) 

Lava/, fena 
dururnda 
Başvekilin ôkıb~ti 

Görİngle 
görüşmesine bağl\ 

Nevyork, 13 (A.A.) - Laval'in 
Fransada gitllk~e büyüyen gi)çlUk
lerle karşılaştığl Fransız başveklll
nin Dorlot tarafından tehdld edildi· 
ğlne dair A vrupaya gelen haberlerle 
teeyyüd etmektedir. Lavalln akıbeti 

gelecek hafta içinde belli olacağı sa
nılmaktadır. ÇUnkU ge!ecek hafta 
La\'al Mareşal Gl:Srlng ile karşılaşa
cak, ya A'man tekliflerine boyun eğ
mek veya başveklletl başkasına bı· 
rakmak zorunda kalacaktır. 

'!'lithkn bir görütme 
Vlclıy, 13 (A.A.) - BafVekil B. 

Laval bU sabah B. de Brlnon ve Aml. 
ral Darlan'la uzun uzadıya görüş

müştür. 

Nakliye meselesi 
hallediliyor 

Ticaret V ekileti bütün nakil 
vasıtalarını teşkilitlandıracak 

Ankara, 13 -------------------------~ (Radyo Cazetesıı 
- Yarın (bugün) 
Resmı gazetede 
Koordinasyon he
yetinin bir kara. 
rı neşrolunacak-

Bütün Nakil vasıtalarına iş 
ve çalışma mükellefiyeti 

tahmil ediliyor 
tır. Karara göre --------------------------' 

törlU ve moUSr
sUz nakliye vaaı
taları, arabalar, 
nakliye vaaıtala
rını t1L9ıma ı,1e. 

rlle mükellef tu
tacak ve burada 
çalıflln f'>för, a

memleketteki bütün nakil vasıtalarının teşldlA.tlandı· ı 
n!muı ~in Ticaret VekA.letlne salA.hlyet verilmektedir. 

rabacı ve tayfadan bLJka ayrıca Dcretle ı;alıfma mU
kellefiyeU koyacaktır. Yalnız bu mükellefiyet bir de-

Hakiki ve hükmi ,.hıaların ellerınde bulunan mo· (Devamı: Sa. I; Sil. 4 te) il 

Miiddelumamf maaTinl Kemal Bora 

Ankara, 13 (Hususi muhabiri· 
miz telefonla bildiriyoı·) - Von 
Papcn'e yapılmtk !stcr ı lcn sul
kasd davasına a ıt muhakemeye 
bu sabah saat 9,30 da dc~a,nı edll
mlştlr. 

Daha sabahın çok erken saatle· 
rinden itibaren mahkeme salonu 

idama mahk6m edilen eııkl Irak 
Baş,·eklll Ka,tt Ali 

R.aşit Ali, 
idama 

mahkum oldu 

iddia makamı, önümüzdeki 
çarşamba günü 

iddianamesini okuyacak 
hıu.cahır.ç dolmuştu. Mahkümlara 
ait demir parmaklıklar arasında 
oturıın Pavlofla Korn loC dosyala
rını karıştırıyorlar, Abdürrahmsn 
avukatilc konu~uyor, Sülcym ııda 
her zamank mUtcvt'kkll halllo 
köşestrc çekilerek me,.dililc ııgz~. 

111 kapatarsk mutcm:.dıycn ökslı· 
ruyordu. Siilcymımıo bugun şıklıgı 
üzerinde. Temız v~ kumlu b r el. 
biı:e glym ·ş. 

10 a 23 kala rcic: Sııl:ıri Yolciıış 

azalarla maksmını ı~g 1 etti. ::Vtud
dciumuml Ct!m•I Altayla ınuav nl 
Kcınnl Bora da ycrleı"r c gcc;Ulrr. 

Rc!s, zabıt kfıtlbir c, İstanbul 
Emnl\'ct müdürliiğünd<.'n gelen bir 
cvral~ın okunmasını emretti. Bu 
evrskta şur.lar yazılıydı ; 

İstanbul Örfi İdare mır.takası 
olduiuncbn .sık sık hnlkm hi.ıv yet 
varakaları kontrol ed.lmckte ve 
asker kaçakları aranmaktadır. 3 

<Devamı: Sa. 3; Sü. 5 de) X 

Japonya, 
Almanya ya 

soruyor: 

Hitler ne 
demekistedi 

Japonlar, Hiflerin 
"Asya barbarlığın 
karşı mücadele va
zifesinden,, bahset· 
mesini iyi karşıla· 

madılar 

1 
1 

Almanya 
gaz 

kullanmıyacak 
Eğer müttefikler kulla

nırlarsa o zam ... 

fl!man kimyagerleri 
dLinyavı hayrette 

bırakacaklar 

Almanlar gaza 
llarp tedlllr 

abJOl'lU' 
Berne, 13 (A.A.) - M. Hitlerln Ankara, 13 (Radyo Gazetesi) 

Rayftag'da söylediği son nutukta Bir Alman radyosu Almanyanm gaz 
cAsya barbarlığına karşı mücadele kullanmadığlnı ve kullanmıyacafını 

vazifesinden> bah!etmesl Nazilerle söylemiştir. Bu radyo Kırımda Al· 
Japonlar arasında UzüntUIU bir du· manların gaz kullandığlna dair Reu. 
rum yaratmı,tır. Japonyanın Bertin. ter'ln Moskovadan verdiği 'ltlr haberi 
deki büyük elçisi M. Oşlma, M. Hlt- de yalanlamı,tır. 

lerln ne demek istediğini öğl'enmek Radyo şunları llA.ve etmiştir: 

f 1ııtemlftir. M. Rlbbentrop, Asya bar- cAlman orduları başkumandanlığı· 
Raşit Ali tora tarı nm kendisi için mukadder olan 

k 
baı1ığı c~mleslnden daima bol~vız- zaferi kazanmak için gaza itıtl· 

olan birkaç işi min kastedildiğini anlatm~sa da, el· yacı 1oktur. Çörçll kendi tasav-
' d d · ı d • çlnln ısrarı üzerine yazı ile teminat vurlannı tahakkuk ettirmek için 

İ Om e 1 1 (D~amı Sa. S, Sil. 1 de) ~ vermek uırunda. kalmıştır. --.. 
Ankara, 13 (Radyo Gazetesi) - --------------------------

Ra,it Ali Gevlanlnln Irak başvekllll· 
ği sırasında İnglltereye karşı aake.rt 
harekAtta bulunanlar Irak hW<OmeU 
tarafından idama mahkQrn edllmlf· 
]er ve bu hususta eski b141vekll Ue 
Kudüs mi)(tUsU :Mihver radyoların
dan birinde beyanatta bulunmu.tlar· 
dı. 

Irakta çıkan Ezzaman g~tcsl 
Irak propaganda umum müdUr!Uğü· 
nUn bir tebliğini neşretmiş ve hükO
melln yeni siyasetini anlatmıştır. 
Tebllgde geçen temmuzun 14 Unde 
Raşlt Ali ve arkadaşlarının .hUkOme
te karşı harekete geçtığ'fnl \'e bunla.· 
rın vicdanlarını satın alan ecnebilerin 
memleketi yanlış yola saptırarak fe· 
lA.kete sürüklemek istediklerini, mil· 
lelin neler çektiğini \'e masumların 
hayatı ile oynadığmı söylı!ıniş ve 
şunları UA.ve etmiştir: cBu karar 
adalet ile meşbu bir lıava lçerslnde 
verllın1'tlr. Prensip ve lçtıhadları ne 
olursa olsun mUteıtebbiı!ıler -hakkında 

(Dev ... : sa. .a; su. ı de) x 

Nahiye kanununda 
tadilit yapıldı 

Bu tadilôtla nahiye meclislerine 

mühim solôhiyetler veri liyor 
Ankara, 13 ("telefonla) - Dahiliye bendlerl vllcude getirmek, dere ve 

encümenince nahiye kanunu lflylhası. çayları temizletmek, sivrisinek üre
nın ı:.ı nci maddesinde deff•lkl!k ya- meslne mA.ni olmak, nıı:hlyeyı ağaç· 
pılrnı.ştır. Yeni maddeye göre nahiye' !andırmak, kumar ve sarhoşluğun 
mecllıllnin ıdare vazifeleri şunlardır: önüne geçecek tedbirler almak, yol 

Nahiye sınırı içindeki kasaba ve yapmak, köprU, çeşme, havuz \'e ku· 
köylerin imarını. halkın ve hayvan-! yuları muhafaza etmek, kuaba ve 
ların düzenini, sağlığını kalkınma \'e köylerde lhtıkllra mflni tedbirler al· 
ilerlemesini koruyacak ve arttıracak mak ve lllzumunda ekmek, et. petrol, 
tedbirler bulup teklll etmek, mUlha- tuza narh koymak, mUııait olan yer· 
katı telefonla nahiyeye bağlamak, terde 1 tıh!A.k ve istthısal kooperatif· 
nahi)'e araaıalnl aul&)'aca.k arkları ve lerı vücude ıelirmek. 



D~ır~beyDDk VG,§§ Şehir 

tco~ır@l!< - ~avaso .. Haberleri 
Ağaların gizli bir toplantısı 

Yazan Cemal BARDAKÇI 

91.-ı=_~~-A_N_A_o_o_L_u_o_A_N_S_E_s __ f= 
H er kög bir Samsundur, 
Mustafa Kemalini bekliyor 

14-5-94Z 

Misliyle 
mukabeleye dair 

1 engel olan1az. Bu dedikodular ba-iZ- l.8'11 o dereceye varır k ; ya snin 
ff:5ı ir ıün beylerden , ağal•r- bulundugunuz yerde artık mem
l:ii!> dan bir kısmının Dıyaroı: - le kete fayda1I olam1~·acağın1zJ. ka
!tirin 16 kllometre cenubur.da < .•• ) 1 naat_ getır.erek b~ka bir tarafa 
kOyünde bir toplantı yapUklc;rını: n~klıniz: . ısters ' n~z. _ yahut ta hÜ
haber aldık. Bu haber biz: h c..· te 1 kumet sız_l d~ığ . ~ırmek zorunda 
hayrete dü~rmcd!. çunkü bu a· k~lır. Sıkuyetçı.cr de b 'r tehhkeye 
, ı h'"'" beklemcdıkleri bir z . _ du,meden muratlarına erm ş olur-

Mensucat 
fişleri yarın 
dağıtılıyor 

Yerli Mallar Pazarları tarafın
dan halka tevzi ed:Jeceğinı evvel· 
ce yazdığımız mensucat fi~lerl İa'.';e 
meınurları tarafından yarın evle
re dağıtılacaktır. 

M ünevver, buııüne kadar, 

köylüyü hakkıylc Uıruya_ , yaz a n : 
~~-a~~.::d:ab:ı;ı;ü:~k~~:ı~ Behçet Kemal ÇAGLAR ] ı 
!ete mer.sup mazl'llma. actr flbl 1 
acıdı, ya onu bir iptidai insan ı 

fL-11 arpta mtı4UJ·Ie mukabele bir 

ır-tJ der('('Cye kadar kolaydır: Si

,_.il halkı bombalayanlann sivHtrri 
bombaJanır; esirlere fena moamele 
edeuln esirlerine fflD& moamele edl· 
lir; gaz kullanana. gaz. kullanılır •.• 
Jo'akat. ,.,1,11 ve mnumi hayatta mis· 
Uyle nıuko.bele her zaman b&stt ve 
mlhnki.in değildir. 

c am ar. ..., ' a y · · _, · 1 k 
ı oi.nda hatır v~ hayallerinden gr. 1 r . erınıze gt=ter. vaztye ı av-
l,~! :ne<İtkl~;. asla ihtimal verm~- ra->'.'ıncaya kadar rahatça kötü i,_ 
c.ıt'eri bir tarzda ardıardına ~ "'. C'll Jerıne devam ederler. 

Hamlet davasını 
temyiz mahkemesi 

nakzetti 
~.- r.__,er~n tesirile sersen,le«m ı :j l'!l. Bu, her memlekette, her mı.- n<'t· 
... ı.·t:"- .,.. t ld b b 1 ı 1 Hamlet dôV<Jbının Temyizden 
:ı•kına donmücrlerd . Üzerler; ·ıd e eze en er ~ oy e o age mıştır. 

"'I "I B t ı k: h t gelen nakız kararına Ertuğrul 
baskına u&:ramı.ş dü.şman hali \'3r- u sa. Jr arı yazar en a ırıma ge- ~1uhsJnin ve Tallt Arte-mehn iU· 
dı Ve h.nu .. z kendilerini toplv. a· len \);.r ."akayı anlatmadan geçe.. 

ğ razı üze-rınc her ikisinin Peyami 
cak zama'l bulam.amı~Iaı·dı. M d.ii m;ytce lm. sara aleyhine açtıkları d-avt'llar 
k;f\.·vet ve vasıtaları da eller•nder. Fra_n.ııe.n ı r. etık l ve meşhur ctim-

hurrPıe:!erır.den Poıncare'nın hah. birleştirilerek asliye seklzinc l ce-
rıı:11mışi.ı . Bu sebeple v ;lii,yetin enı za mahkemesinde bakılm1şt.1r. 

ralar•:nda okwmuştum: Geçen umu-
r. : yet v-e huzurunu bozabilc.:t-k Durul:!l'Y'la esnasında suçlu Peya-

1 mi narp :çindc bir güo. mebuslar ~·· 
n1ahiyelte filli hareket erde bu- mi Safa, Zeyyçd Ebüzzıya, Cfhat 

mcel~inl'ie dış s.yiset hakkında 
lunmıya cüret \'e ce~rPt eden1 .. l· Baban nakız kararına uyulmasını 

gürül!l!lü konuşmalar oluyor. l\.te-
• t: rdı Ol~a o~.ı klisik usullert!. s'·mlılerse de davacı :'lluhsin Er· bt.lslar. Ylınanl~anın İhliıf devlet- "" 
ı:areleri: başvuracaklardı. Yan! · ~ tuğrul ve Talat Artemeltn vek:Ii 

lerin~ katılmasına ecgel olan kıra! 
ıı :l.t ve ıftıra '-·olunu tutacak1d' rt.r. İh M kb'l B k k ~ Kosıarıti1"\e kar~ı ~iddetl' ve zecri san u ı en na lZ ararının 

ffalkın sırtır.d:sn gcçinmej:i adet bo 1 t ı~·-~ b ı tedbırlere ba:svurulmamış olmasın_ zu ması il 'C'l..Nuue u unmuş. 
\"C !>an.at edinen kimseler mert o- t ds.n şık3yet ed;yorlar. Yunanista- ur. 
lamazlar. Di.i~anlarile karşı kar· na kar~~ çok yumuşak davrandı. Duruşma davacıların avukatı 
sıya geçip haklaşmak ve dertleş- ~ını ileri ~ürerek Başvekil ve ııa. tarafından tahkikştın gen!şlctilmc
tnek ce~arctln i göı,teremezler. Per- riC'Y ... Nazırı Briand aleyhinde a- si hakkında verecefJ yazının tel
de ~rkasında çalışırlar, karanlık· 

tır .:.Ozler söylüyorlar. Yakası a- kiki için başka güne bırakılmış. 
larda !ürünürler, hasımlarını ar- çılm .d ·k küfürler 
kadan vu~·mak fır::::at ve imkfır.la. savuruyorlar tır. 
rını ararlar, beklerler. B.r de (İf- Mer ı .s.c ı z ahat vermesini istiyorlar. 

Fakat Brand ortada yok. Bulun- Para piye-sinden çıkan 
t.ıra ediniz, ftira ediniz. muti.ak b·r 

ma~ı11~ ı htimal olan yerlere telefon k.. k d 4 

11 bırakırgı.nız:) sozunLin sırrına ope ovası 
vakıftırlar. Kuyruklarına bastınız, ed:yorlar. Yok, yok, koydunsa bul. 

Bunu:o üzerine bir mebus ay.:ı""a 
:neşru olmıyan menfaatlerine do- a. 
kundunuz \'C yahut ta ellerinde, kalkarak: (Brlan<fı ne diye $Urada 

burada arayıp duruyorsunuz, o 

Eczacı Salih Necatinin, kendi 
haberi ve müsaadesi olmadan kö
peıt:.nı kullandıkla-rı k;in şair Ne-

en kötü mak~at ve isteklerinin soğ_ 
!anmasına yarar bir maşa olmağı şimdi Prens (J .. . ) nin karısının clp FAzıl ve Şehir Tiyatrosu mü-
kabul etmecJ:niz mi, hemen bu si- koll:;ırı arasında ke~f çatıyor, gi-

1 
dürü Zeki Coşkun aleyhlne açtı-

!
. h 1 1 R 

1 1 , . 1 d dın-z, orada bulursunuz} diye ha- ğı davaya dün asliye sekizinci ce-
n et ~arı ır ar. esm ş•erın z e ğ 

b
. 'h t kt b , ırıyor. Prens Yunan hanedanına zada bakılmı~tır. 

ııvguruuz ır cı "° yo ur, ne e•S . 
• h ı h t d"l t k mensuptur. l\'lebus bu sOzlerlle Brl Necip Fazılın yerine gelen avu· 

'
1
·ar. U8kut~ .ayak.~nıdz~ 1

11
uza bö~ and'ın vatar.ının hayati mentaat-1er va l mum un ur. em Y-

1 
_ . . katı İhfıan Mukb:l Ben, köpeğin 

1 bı ld .. .. k dah t slrı· ı erını bır kadı"'n aşkına feda et- b!r talebe tarafın.dan tiyatroya ~e-e r yo a yurume a e : kt ld · • 
\·e tehliktsizdir •. !\füsbet vakıalar kmiepe· o uğ_uu l mlatetdıyor. Halbu. tirildiğinl, tiyatronun bir BeledL 

1 1 oıcare.n , n ana ığına göre a· ·· · ld ğ bl g,ustcrmek !uret.ıe yopı an ihbar ar 1 h. d _ ye muessesesı o u unu, naen· 
. tab' · t hk'k t . d·ı· ey m e çok ağır s<lzler •öylenir aleyh köpehin Beledly~-n •·ten-hzerıne ıı a ı a :cra c ı ır. . . . .. .. • & evç l.'.) 

So d ld ğ bu ıftıralar llerı surulürken zavaL m<'si ıazım geldiğini bildirmi.,.ir. 
nun a masum o u unuz. mey- 1 B . d k .. h . 1 ' •• 

. ı rıan ço mu ·m o an bu me.. M hk d h ı dana «;-ıkınca hem slz mevki!nızde _ . _ . a eme. avaıun şa sa açı -
k 1 h d ğ t k d selen' hallı ,çın uğraşmakta imiş. madıg"ını, köpe•ın 1·stendig"inl bildi. a ırsın1z, cm e e er a ma d . . . . .. 5 
kultanmamışlarsa muhb•rler müC· Bunun_ gıbı, btz ı m agaların sözü rerck duruşma başka cünc bıra-
t l 

. . 1 ı geçen koyde yakt.ılıtları ntPşln du- ktlmı~tır. 
erı c~2u gotur er. . 

B -~ 't'' .. k ~f k . t manı da çok vakıt geçmeden çık- o· 1 
Uu!u an O ur~ ÇO .. ah Şf aybe • ı mıya başladı. (Arkası Y&r) niversite giriş şart Qrf 

name er umumı ve mup em ·r C dair: 
~ekılde tPrtip edilır ve husu i h· - · Bar <' Üniversiteye gırecck talebeler 
yatınızı ilgilend?rir Ba,,kalarının iç·n Klavuz adile bir eser neşre-

şeref ve haysiyetleri, r.amus ve if· ı Koza mahsulüne devlet d:lmesine karar verilm~tır. Bu 
teller de işe karı$lırt1ır ki hiı~ bir eserde Üniversitemizin herhangi 
f•Yden hab<rler; olmıyan bu za- fiyat koyacak subesine girecek talebelere girış 
\'aıJıları korumak düşuncesıle in- şartları ve hazirlayacakları evrak 
ceicmeler yapılamzsın veya caiz Yeni yıl koza mahsulüne devlet hakkında, Universite kursları . 
gorülmesın, Sadece ş;kayet olunan tarafından fiyat te!'>b:t edi.Jmiştir. Cümhuriyet Halk Parti.sinin yar
mPmur hakkında zihinlerde şüp· Köylü için tittminkiı.r görülen dımı, 1*yli Tıp Talebe Yurdu, 
heler uyansın. Diyelim k., ~·z. ~m- ' kozalar kooperat ı fler vasıtas:Je Ask:ert Tıbbiye ve Yüksek Mual. 
mc hizmeti gören mevki ve ma- l fabrikalara verilecektir. llm mekte-plerine girJı 5artları hak 
k.ımların, canınızın .stedıği, key.f1- Bu karara ıôre tüccar ve mu· kında malClmat verilecektir. Eser 
nizın dilediji gibi hareket etmek. ! karrerciler koza satamıyacaklar- önümüzdeki hafta içerisü'Kle çıka-
oturup kalkmakta serbest o!duğu- dır. cektır. 

gibi güçbela ve zOYbalfkla ıslaha 

muhtaç sar.dr. 
Burun tikamiUian ve göz ka

pamadan geçHem.tyecek kirlj ve 
kwrıın kıvrım köy sokakcıkları
nın etrafında kendi an'anesini-n, 
kendi kültürünün, kendi kanı.. 
nın h~zineleri yattığını kaç köyü 
gezen münevver aklına koyabil

di; sMbretmesini, katlanm.asını ve 
murada ermesini bildi? 

Bir zamanlar, köy yeşil ve şen 
bir yer; köylü gamsız ve külfet
siz bir insan sayıldı.. Bu görüşü 
realist ve sert bazı tesbiiler ve 
tahliller, a:ltiist etti. 

Büyük romancı Yakup Kadr i, 
köyün münevvere karşı taş du· 
vara benzeyen big&neligini bü
tün çıplaklığı ve acıbğ i le mey
dana koyunca; bazı münevver
ler, yine itin ucuzufla saptılar: 
Bu korkunç manzaracfan duyduk 
1arı ürpertiyi ve utancı bir yana 
bırakarak, köylüyü hakir görü
yor, bitmiş gösteııiyor dtye bu 
büyük Anadolu çocuğuna çat..__ 
cak oldular .. 

On üç • on dört y<tjına kadar 
köy topraklarında yahnayak gez.. 
miı;, köy dereı..rinde çmlçıplak 
yıkanmış, köy defirmeninc eşek 
sırtında buğday götürerek nöbet 
beklemiş, bir kaç senedir yaptı· 
ğı yurt gez.ılerlDde köy'Ulerle 
düşüp kalkmış ve nihayet mu
kaddes v5zlfesi icabı bugün köy· 
lerle haşırr.eşir olmaya başlamış 
bir eli kalem tutan insan sıfatile 
köyü anlatacağım: 

K öy> çocuklarının yüzünde

ki kertiş kertiş kirlerden, 

duv&!"larındakl kat k:tt tezekler
den, bakışlardaki durgun esne
ylşe kadar, her şekli ve halile, 
kabuj!una çekilmii, bizim dünya

dışın alhnda bir manevi mamu
reden haber vermektedir. Boşu· 
r~a harcanan gayret ve faı.iletle

ri, hayvanlara yalak olmaktan 
kurtarılacak milsle<ına lAhltler, 
üstüne tezek yapıştırılan duvar 
taşları oımaklan kurtarılacak 

müstesna kitabeler gibi çekip 
ç1karmak, silip sarmalamak! Bu, 
her babayiğltin !<Arı delildir: 

Bur.nuttuzu düşürecek kadar 
kokuya, dirseklerinize çıkacak 

kadar ç&.mura, alnınızın ortaeına 

raslayana kadar recmedilmeye 
tahammül edebilecek misiniz"' 
İmanı ujurur.da uyuz olmayı 

minnet sayan Eyübün sabrı biz_ 
de var mı? Hi.ç değilse nesillerin 
ıhmali ile beslemeleri ve dostıa· 

rı tarafından bir bir terkedilmiş 
Eyiibe dönen köylüye e!lnizi tik· 
sinmeden, saygı ile uz.atabilecek 
mlsiniı? 

Şu hirl Mısırda, biri Yemen
de kaybolan oğullarına gözyaşı 

dökmekten ve yine de şükret 

mekten kalmayan esvabı liyme 
lym,, göilcr! pcl pel köylüyü 
dinlerin takdis ettiği Yakup ka
dar azız bulabilecek misiniz? 

O, artık Eyüp olduğunu, Ya· 
kup oldutunu, bir milletin veli
nimeti, bir Allahın kulu bılc ol
duiunu unutmuş, bir hayvan in· 
styakilc yalnız toprağa ve ota 
sarrlmış olab'.lir; kendi aslını 
hatırlatmıyor diye siz de unuta· 
cak, in.kir edecek veya gıfil mi 
kalacak~nız? 

Köstebek yuvasından pek az 
farklı damın altında, bir devşir
me terbiyesi görüvermekle şa
hane kubbeler kuracak 1'1imar 
smanlarrn yaı;ıadığını aklınıza 

getirebiliyor musunuz? 
D:li yüz - iki yüz asgari ihtı· 

yaç ve iptidai vasıta kelimesin
den ibaret kalan şu zavallı kü
mede bir iman ateşite cezbelen
digi, bir irfan merkezinden nur 
aldığı zamsn mukaddes kitapJarın 
telkin ve tesirinı bastırabilen bir 
üslüp ve edaya kavuşacak Yu· 
nus Emrelerin bulunduğunu he
saba katabiliyor musunuz'! 

T ozların, kirlerin, tezekle

rin, kerpiçlerin arasına 

elinizi atacaksınız, sadece bula· 
şacak ve boş çıkacak, yine ata
caksiııız, yine boş ve kirli.. Bu
nu on. defa, yüz defa yapacaksı
ıuz. Nihayet elinize ırk1nızın cev· 
heri, an'aneni:tin ipucu geçecek .. 
Bütün beşeriyetin günahını üze
rine alan Mesih gibi, köyden bes
lenerek okumuş ve şehirde dü
şüp kalkmış nesillerin ihmal ve 
tezyif günahlarının cezasını çek
meye,, köyün. d;bine sığındığı 
tepeleri birer ( • ı Golgota gör
meye hazır mısınız? Siz! clbc-ttC' 
anlamayaoaklar, elbette hor 
görecekler, elbette bir çık;;rınız, 

bir dubaranız olduğuna hükme
decekler . Hakları yok mu? Bu~ 

rala-ra asırlardır yalnız çalıp çırp
mak, yalnız sürüp götürmek, 
yalnız alıp yutmak içirı. uğran

mamrş mıdır? ... Hepsini hepsini 
hoş göreceksin:z; köyden hasta
lık aldıkça, köyde kirlendikçe, 
mahpesinde Ben bunlarla bir 
suda nasıl yıkanırım?» diye sız_ 

1anan raybi, dejenere ve iman
sız Oskar Vayld gibi değil; • Oh 
Yarabbi! İşte benim asıl vaftiz 
suyum bu. Öz kuliarınla, öz kar· 
deşlertmle bir suya dalıp çıkma
yı bana nasip ettiğin için şükür
ler olsunıı d :yebllen imanlı, iz-

(Devomı Sa. 4, SU. 3 d•) •+• 
mıza yalnız mecburiyetler için -------------------------------

~;~~;~~~~~-me;~~ ~::ıı;noı:~ ~~ 1 '?ala . ..., 41Jem; 
Bu kabugu gorcnlcr, bu ka. _ -- -~ ........... ar: .. ~ 

buğun .acalp ve çirkin rn.anzartıt- -

Ne denir, haklı! ... 
S on derece öfkeUydl. Sura.hn· ı · SOGUKTAN SICAGı\ 

dan cf'üllen bin pa."f'& otecaktt. 1 Bel'line g-öro Ahnanlar Kerç yarr-
- Ya1m ned:lr bu ytnaa '! Ne oka. madaernı blr cehennem haline getir

sile ürperenler, ardrnda ve ..,J_ 
tında k~plumbağa gibi, kar.ı so· 
ğuk, biçimsiz ve bi·ttal bir uzvi
yet bulunduğunu zannederek da
ha temas etmeden ürküntü geçL 
rirler. Oyse ki köy, sedefi cılk 

ve çirkln, bir "fSlz mckllr. Ha 
kestanenin dikenli kabuğu na YOnMo! df:re eonhtm. 

- AJWı 'IJıelôsrnı ''entn, kuflura-

mişler. Almanlar Ru topraklarını 

eeıilenneM .llMtne Ketlrerek, Jllk1erial 
dondurmu' olan Rus kıfpndan intikam 
aıhyorlar, cbtzl soluktan dondururlar 

kOyün murdar dışı ... 
cıya. kız-dmı ... 

- Ne o ı.zıa. RU kaı:ıldadı '! 
- OMID -..0tyett yol<... Çihdıli 

tıyat1& palll rmı<ık mutabık luıl

ıkk. 

mı, bU de sıcakRtn bunaltalın1 da 
rör8futler!> dt;,ü-ncesile hareket e<li
yorlar g-allbıa. 

DEJl8 VEREl'UI DEll.KE:S 

Tramvayda ayafmu-u. lte8aıl ve 
özür dilrn1etf dahi külfet ı!lıaJ'8.n. 

sa~·gısna kn:arak mtsHyle mularbe
ıe eder, biz de onun ayafma basar 
\'C ö:ıür dUemede-n .reçtp pıteriz. 

Gel gelelim, bacajmlttt aman Jru
duz köpeğin baeağıru -=anma 
Jmk&n " .. r madır! •• 

Bir yazıda hakarete uıtraalt nıil
liy le mukabele ederek biz de o yazı 

sahibini tahkir eder "" l>a ..ı.ıqıe 
mukabele yllzUnden, icabmda, bir 
uzlaş.ma ve bir daııra sukuta temın 
edeblllrlz. Fakat, ket;fyi k1IZO diye 

yuttura~ kasaba mi8Uy1e -• t 
lede bnlunmanuz kabJl J'W'idlr!' ... 

Bir nıuzlpl!kle ı,mıı.ı - _,.. 
vaktlmlzıf kaybettlrea bir &rkad&fRI 
aynı şekilde bir uizlftde, 1,kd boz
mak ,·eya "'aktitıl ka.)~tttnnelr ko"' 
laydır. Ukin, ~n cti911aıu
mızı tırttkhyan yankesldnJn ,.... 
-;ant.asanı mi!'-llyle mwkabele ~Ja 
elraboklupna g-eti.rebUJr MtJ)z ve 
gettrl1'8ek bile onan X'!ndekl ~ 
nrmızın i...-lndeklnl karşı1ar Mt'! •• 

J-Ier ne sebeple okır!'ia. okanı ltizt' 
bir tokat ''orua, Hazreti ı. ınti" 
rltlerhıden olmsAlığ-ıımn; için 5Q!l<i 
yana.tnr.na uzatmaya lüzlll'l'l ,rö'"' 
meden, biz de bir f;(ıka.t ..,ı.Meblll· 
riz. Bunu y-bHlrlz aına, eokal<" 
tan geter~ oprımu ~ 
konduran güverelnlR üıstüne N.1111• 
edebiltr mtyi'Z"! ., 

81.-ı&da blMiMU>z<ie .......,..ta C" 
kannadıp ,apka•tyle flbn! oeyrel
memlze engel olanı• önöwe ~eboi" 
Ur ve çıkarmadığlTArı ,._pka ~ .. 
den f!bnl rahatça _.eım...- ,,.., 
nl olabUlrtz. Fakat, llç kallı ııtt 
apartımarun üı:.üooll kat pencer<' 
"ıinden Ufitümlne bvlaşık suyu ct6' 
keoln te~ine nasll çtlnp ı. btJll' 
şık su;yu dökebllirlz ! .. 

Kışın karlı bir ha>"ada geçttfl~ 
mPJ-'d&nln.rdan blriode, birlııill _;; 
l'1rdoğu kar topu bılşımtZ& 

ed•""• Merııel<, blı de bir kar " 
yapıp o &damın başını hedef tııf" 
bUiriı.. Lakin, yazın sulanm_., 
bir zanıan~a geçtljtmtı mey.ıaıı:; 
don birinde, gü~ndllz ve ge • 
güzel .. uadı!'ı stıpürg .. lnden ııol 
kan biitlio tozu ynttuğumuz ~ 
lik !~('isine tta~ıl misliyle nuıP""
edebtliriz ! .. 

Görülüyer ki si\·U ,-e lllJMSllİ Jt" 
yatta mfa.Jiyle nıukabelf'lerl, ~ 
mJııııllyle nwkabcleJe.rı kadar .,.-

detıJ !.. KÖR KAV~ 

Anatomi enstitüsüne 
r.uz babadan mir~ kalma bir çift- llavaların mü~a:t aitmest koza 
1 k deg.I, her hareketinizi kayıt al· mahsuttınün iyi olmasını temin et
tır.a alan korkunç zinc:rıer oldu- m'ştır. 

Bu sene yün mahsulü 
verimli olacak 

Bir eski ve em881siz mamure
nin beş - onı taş kırığını üstüın

dek i yen: viranenin duvarlar1n
da· görmekle, bir iki lahit parça
sını hayvanı sula<hkları çeşme su
larına yalak olmuş bulmakla «bu
rada herşey bltm1';tır. O artık ka
zı yapınaya ınahal yok. Meydana 
cıkarılacak. temiz]erıip saklana· 
cnk birşey kalmamış kil• deme· 
ye d;Umtz varabi~r mi? Biraz 
cidd'yetl olan b:r arayıcı ve in. 
celeyic; böyle bir hükümle ora. 
dan çtk:ıp gidebilir mi? Bun.ların 
karşısllnda dUşürrüp durmaktan, 
söğüp sa)'!ftaktar. da birşey çık· 

maz! Viraneyi kazıma-k, toprağı 

eşelemek ve mamureyi oldugu 
kadar meydana çıkarmak ve 
* restorc11 etmek lizım defi1 mi· 
dir1 

- Pelcl öyl&J'M' ~ 
- Ca.aum, 111nıe.rhyah tam üç ha.f

ta. old11... Bugtin llllltlaka •erecekti, 
ı,hndl utarmıtadaa yanna diyor. 

doçentlik imtihanı 
Dilhn:lızin ciinıle kaideleri hakkında . . ndC ti 

bir de1"8lai okuduğwn Ulunay: 1 Dün Anato~ı Enstıtü!fU ı'O(' 
c:unu, o makamları J ~al edince Satıs haziranın haşır.dan tem
artık kendin:zin değıl umumun ma muzun s<muna kidar devam ed<'
lı bulunduğunuzu arılıyan, farke- cektir 
dC"r.lcrd-ensin1z ve her sözünüzü. 

Bir katil on sen~ye 
mahkum oldu 

her h~rıtke-tin:zi bu kanaat ve inan 
cınızın .caplarına uydurmıya dik
kiit ve itina ediyorsunuz. Bu hall
nlz, o adamların hakkınıı:da en i!
renı: ve müstekreh isnat ve .i hbar· 
larda bulunmalarina, kulaklarl do
hı ded·kodularla doldurmalarına 

Ka:-o~mpo~ada metresi Muzafferi 
öldüren Ahmet Çınarın duru:tması 
dü.n bir:nci ağırcezada bit.rilmiş. 

Ur. 

Yen. yıl yün mahsi.Uü yurdu. 
muzun muhtelif böltelerinde elde 
edilmeğe başlanmıştır. 

1 

Ilavaların sıcak olduiu yerler
de kırkım ameliyesi baflamış bu. 
lunmaklidır. 

İktıFal Vekaleti tarafından Arı
karaya dav'et olunan Yün fabrika· 
tör1erinin ihtıyaçları te-sbit edil
mi~tr. 

Bu senenin yün mahsuJü yalnız 
Zıraat bankaları tarafından satın 
alınacaktır. 

- Allah Allah l>lr g1btdeu ne ~ı-

kar! 

- \'akııl bJr 'Şf:Y ~ıkınaz ama Anııe· 
rtka. on bin tıoohlık koca. gemiyi eek
""" öç g'lhule lntllrlyor, ufacık bh- i•
ka.rpln ~-. .... ı lı+r (llln4e ı•aprtma. .... 
lt DMf 

«Pek ufak !jok'e değişlkltklerloe ba. nınmış profe.sorler ne~dtn~e, tı•" 
. rd ~-~• do"" • kH 1 mal anatomc do~er.tlık ımti .,.. zı ee..-az ll& ır .• ~~ e.·11 e . 1 ı .. 

ne _ AJıımet kap.yı ('aldı • cüm~fnt yapılmıstır. Anatom~ asistan )1:,.. 

• Çaldı Abmet kapıyı _ şekU'Kle ya- zıl Noyan doçentlik ımtihanını 
or&nk tti~ ohnaz. Ama - AJunet l ıanmıştır. ~ 
kapı~, taldı - yerıoe · kapıyı Ahmet 

1 

,,- - T A K V İ M 
çahh _ denilerek fiil Ue mefuliln yn~ 1 
Jeriı>i ~- hatA ""~'lm&u 14 MAYIS 1942 
dlyo<. ı PERŞEMBE f 

BA.'IA SOR.<WUSANIZ... -.ce bu den. yo.nıı,tır. ~& AY 5-'- Gün 134 - HIZllt 1 
Ak,am relik-in d)il.oyW& ...,. eöml•leri bir tuata bırakalım, bu- R~'MI 1358 - MAYIS ff 

Jer otuyon ·-anda ..ıı:- ı.y. reıla cA.hmet kapıyı !)aldı• ııe cKapı- HiCRi 1361 - Rebiiilihlr ~f 
vu.ıan sayı sayalbılttrter mi!» diye yı Atrruet çaldı:. nın ınina1an arasın- VAıtiT ZBVALt •Viı 
bılr şeyler var. Vallahi bana sorana.- da Uyff lar'k vardır. Ulunay'ın ufak GÜNEŞ 5.44 

9·~ 
Kat.Un, metrest Muzafferin ken· 

dls.<ni bırakarak Gani ~-dında b~r 

ad•mla evlenmesine muğber ola. 
rak bu işi yaptığı anlaşılarak 1 O 
sene 19 gün hapsine karar \'eriL 
m'şt:r. 

:\1ahsu1 m:ktarı teabit eriUd klen 
sonra, fabrikalara. ihtiyaç nisbe
tinde \'erilecekt:r. 

K 
rtle o 

öy, hayatı, an'anesi, çalış.. 

ma derecesi, iman bağla~ 

viran kabuğun, o berbat 

1uz ktbnes ha.Y"·aalarının yem sıkın-, bJr dtişttneıeyle ı.u lartn bulacağına öGLE 13,10 .f, '' 
t..,.dan ywnurtlamaia halleri kal- emJnJm. iK.INDİ 17,06 
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AKŞAM 20,19 12· madı, nerede kaldı *\ayı Mya.eaidar! Tath~rt ,,O 
YATSI 22.08 ;,.,, 

Olülerin ekmek 
vesikaları 

M enlleketimlzde lfm.Ua tefrit 

yaııyana. yUrür. Bazı lf.ler, 
düıt1·anın her y~rl t('tn örnek sa,lıJa
<·a.lr kadar 1,yl g-lder, bıtzıları bln1rr<"f' 
f'M' ev,·ftkt ihmal ve ~ahlf)'Jlz.Hk Jçtn

<k" L:alır. l,yl Jilrii'.\·f'n l~lerin arka~n•· ı 
dw. himmt-t .. abtıbl bir adJlın mı var
dır. Yok~a iyi yürU)u' bir takMn te-ı 

Yd:Uftt-rin bir araya gtlm~lnden nıi
dlr, hunu kMtirm~ g~·tür. 

Bir do..tumun bana anlathkına. gô
rf" .,on zamanlarda ,a<tma7. bir lnU· 

u.mla l~llyf'n bir ı, 'anhr ki o da. 
öltilt"rtn l"kmf'k ,-er.lkalarını ~er1 al
maktır. Bir adan1 Ohinc:·e di.in.)·a l)e
rllr a.J:i.ka. .. ı 1.f'oooUm~inln ilk ahin1etl, 
mahallf' ~k4,·i,lnln kapt~a gf'IIJJ ülli
nün ekmi'k ,.~Ckao;;.ırn 1'>ten1{fd ,.P 
\Mika bulunup \trHn1ec:likc;-e df'fnlnt 
alt n1ua.me!enln "ürlH11Nne.,ldir. 

\ 'azlff' ,·a..ı:lledlr. Ra:ı:rları ülmetı:ıe 

bf'rabf'r ba,kaları l('in harat deı,·am 

f'dr,.. l"akat f'\tndf" <,:enau olanlaTın 

ka111"1 onund,. t"hn1ek \'etillca,ınuı Ja
ıJe .. ı h;iu go tf'rllrn 116rar '" itina.)·•! 
ı;-ciru!'lt'f' irt"Wln kendi kendine ,<;ylfl 
dii)lhıhynr: •Kf'~kl her t'!t(" hu dert"'
,.ede fntiLanı ,-e itina jle \111lff' ~ö· 

rutJ..e ••• » 
SERÇE 

SONMIYEH ATES 
Tefrika No. 54 

Üstadın Cini sıkılıyol, b•n•: 
- Neler söylüyorsun Per;han' Hoca

na neler t;:;nat ediyorsun. Kulaklarını çe_ 
keceğim . Sen yalnız, kendi hislerin.o ve 
buhranlarının tes?ri altındasın. Bir de 
bana ıo::or ... Benin1 de asabım ne k2dar 
bozuk? Dunder.berl Adeta hastayım. 
Hatta, dün iç.c Fana söz verdiğim halde 
a:elemed:m. 

Zayıf bir ümide düşerek üstada soru· 
yorum: 

- Ney niz vardı üsto.dım" Her halde 
mühım b;r şey olın ... sa gerek .. 

Ostad gülün1süyor ve ban.a: 
- SOyle~m belki "en de güleceks n. 

Fakat yazılarım A:ıtabın1l çok bozuyor 
Dün, it nalarla yctiştlrdiğiın bir kahrı.

manı öldürdüm. Bu kahr~man, hakik<J
teıı ölüyormuş gib; benı müteess:r ett: 
Perihan ... 

Ne bahtiyar kahramanmış o" 
- Öyle sOyieme Perihan .. • Bak sen 

de )·azı hay~tına ııriyor~un. Senin de 
ba~rna gelecek. Senınlc o zaman konu· 

Yazan : ismet Z I YA 

~aciğım. Nasıl romanına başladın ını, 
getir de okuyalım Perihan ... 

üstadın, bu son cümlcsınden sonra 
rengim atıyor, ayaklarım titriyerek kal
kıyorum. Piyar.onun üstünde duran ro
manımı alarak üstadın yanına geliyo
rum. Adi bır kap üzerinde büyük yazr
larla: 

SÖNMİYEN ATEŞ -
ısm ~ yazılı bu defteri üstada uzatıyo

rum . Üstad drfteri bana iade ediyor: 
- Yc.zılarını, senin ağzından dinlemek 

ıst.yorum. Zahmet olmazsa oku ... diyor. 
De(lcr•n birinci sayfasını açıyorum ve 

okumıya başlıyorum. Ara sıra göz ucu 
ır üstada bakıyorum. Fakat çehresin· 

den bir .şey nl:ı:ııak mümkün dce:il. .• 
Pek ciddi ve pc~ h;,,ırekcis''.z ... Yirmi o
tuz sayfadan ibaret yazı b:r çeyrekte bi
tiyor. Düşünmesine vakit bırakmadan üs
tada ~oruyorum: 

- Romanımı r ... sıl buldunuz üstadım? 
diyorum. 

ÜS tat, c;ddiyetindcn şüphe edilmiyc. 

cek bir lisanla: 
- Çok kuvvetli, çok hararetli, hemen 

hemen benden iyi yazdıgını '.ddia edece
g m. Çünkü ben, tarihle uilraşa utraşa 
yazılarım daha ziyı;.de realiteye kaçıyor. 

- Alay etmey:niz üstadım. Bugün için 
değ'.!. takat belki zamanla ... Feyiz gü
neşin'ızin kararcti karşısında olgunlaşa 

olgunlaşa iyi y•zabileceğim ... 
Üstat, biraz düşünüyor ve sonra: 

- Romanında bir noktayı t~nk:.t edc
ce(::im Perihan ... 

- Memnun olurum, üstadım ... 
- Başka muharrirler, kahramanlarını 

ş•şirdikçe şiş:rirler. Sen : ~e. yerden yere 
çalmışsın. Buna sebep ne? 

tlıtada açılmanın tam zamanı... ı..a. 
kırdılarımı iyice ~rek söylüyorum: 

- Ah .. Üstadını ... Bu kahramanın rıe 
zalim ve hain bir tip olduğunu bir bil· 
seniz .•. Bana hak verirsiniz ... Ona, ro
nıanımda çok büyük bir ceza tertip et
tim. Etrafında olup bitenJ.er: da ha iyi 
görebilme.si için onu, kitaplarından u
zaklaştırıyorum. İyi değil mi üstadım ... 

Üstaı, kıskıs gülüyor. 
Suat Ilal.ttc bu,un her zaınankinden 

ba;jka bir hal var ... Hislerini saklamak 
istemesine rağmen, zaman zaman heye. 
canlanıyor. Bazan eözleri bir noktaya 
dalıp kalıyor, bazan düşündüğünü söyle
memekten mütevellit bir !ç sıkıntı~ı için· 
de bocalıyor. 

Mavi ve licivert. ı·e.nklerin kalbe ve 

Asaba, sükO.net verdiğini söylerler. Hal
buki ben. üstadın gözlerine baktığım za
man kalbim alevler içinde yanıp tutu· 
şuyor. Bu düşük kapaklı gözlerde bugün, 
bambaşka bir e.lsane var... Bu gözler~. 
bütün tehlikes:nc rağmen öpmek öpmek 
istiyorurrı.· 

üstada soruyorum: 
- Romanımdaki kahramanın tipini yi 

tebarüz ettireb"lmiş mlyim üstadım? 

- Daha şımd.iden belli olmaz ki ... He. 
le roman biraz jl..-les;n. Fakat seni hak
sız görüyorum Perihan ... 

- Neden üstadım? 
- Ya bu adam hislerınl ifade edeınl· 

yor ve bu yüzden de ıstırap çekiyorsa ... 
Ona bu kadar fazla hücum etmek doğru 
olur mu? 

- Romanıındaki kahramanın hı!iölcri
nl tfade edememeslne imkan var mı üs. 
tadım? Etmek tstem·yor. Bclkı günün 
birinde. benim için mukaddes bir ihti
yaç olduğunu anlar!Ja .. · Belki o zaınan ... 

Burada duruyorunı. · · Üstada :ideta 
kı1.aralt: 

- (Deli söyler akıllı dinlermiş) ... Be
ni daha fazla • öylctmeytnlz üstadım A
leyhimde hükümler verd recck itiraflar· 
da bulunmama müsaade etmeyiniz, di
yorum. 

Üstadın canı sıkılıyor, ka~larınt çata-
rak: 

(Ark .. , Ylll'). 

, İMSAK 3,40 

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

~VKôS~~ 
Fırında kaba1' ,,ı 

il" IE" vve1'1 ciln bir bakkakl• ~ 
~ pe-ynlr göztime uı~tJ. ,. 

umandır be,)"'flZ peynir gö~ 
tim ve yememı,uın. se ~ 
biıyUC'tk bir parça aJdım. ~e ~ 
('e hemen ()("ynll'den bir par(• tıl' 1 
rek yedlm, y('dlm ama ta.dıııı-" rl 
beğemnedlm. Kuru, ya.,·an ~ ~~ 
tadı Yardı. &111 ki ıma11ıoır. .,rol'~ 
hrnim beğrnmt"dlğinı. J:'ibl ('ır __,, 

1 da beğenip yeml)e<·tkler<fl, ~ ;~ 
paro ,·erip üz.eııerek aldı*111 1'r 
sürünüı> gidecekti. şunu ::ııal ~ 
yapıp berkesf' yedlrınek ç•r tJıl :..J 
,,undün1 '8 bulclu:m: Bııg0° ... ~ 

dıl•·· 
&akız kaba~ı aldım, dolrll bir , 
~·ağ' ,.e so,·anla ı•lşlrdht1 ': ııı: ,_-;' 
tçlnt• boo;>alttırn. '? kıı~ık orı·nlrl tJa J 
bulan~ yaptım. bela:T. ve~.,,~~ 
lıyarak buJan1acın l\·ınc Jli• :.,1 
Tepsideki kabağın Uzt~l~f' Si:l,lf 
fırana koydum. :sar gıl> "'eırifldt -
"ofraya ,·erdin1, tadı tuı:u k. Jf~i 
le güı.:~I bir )·emek aldll ~ 
yendi. ı;\f 
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V A T A N 

li3l3i·l:li3tf1J.!11:t4:l~313JI ! 
Askeri durum Bir müvezzi, mektup 

İki ayrı alem 
(lleı}I 1 mclııle) -§. 

sında dünyalar kadar ferle var. 
~ticeyi gor:memek için göz yum· 
mak da ki.fi de~ıı. göı:ıeri sımsıkı 
bağlamak lazım .... 

ro;,;;ba~ SiYASi iCMAI 
L.ew-v- - - - - - - - - - - - - - - - - ' G h b. - - ~--~--~ıavwuıuna~ az ar ıne 

içinden para çaldı 
<~ ı jncde) x - Hatırımda kaldığına göre, de. d 

mart 942 tarihinde Asrnalrmeseit· dl . Süleyman eski ifadesinde Niya. OğrU mU ? 
Kerç meydan 
muharebesi Çaldığı parayı gişe memuru ile poy 

( Ya.zan· 1 eden müvezzi A dliyeye verildi 
1 İUU BORAN 1 ; Kula (HU6USi) - Kula kôylü· ı t.<ı ııefi Naci meseleden haberdar 
----- ----- -- lcrıııden birı askerde bulunan oğ. olur olmaz derhal gişe memurlle 

(B9p ı lnoide) «ıt Juna beş lirayı postn hevalesıle şerıkl olan milvezzlin ve lüzum 
tamamue kaybedip etmedNderinJ, iki göndereceği yerde görderdlği mek gordüğü bazı k imselerin ıfadelerl. 
taratın ~ecek ~ ~ tubun zarfı içine koyup ağzını ka. ni almıştır. Gişe memuru ifadesin. 
tırdıktaa tKlllr& aah~ pattıktan sonra zarfı posta bede· de: Mektubun ııcrlkl bulunan mü· 

lklnunJa beraber, ..-arebealn ille beraber gişe memuruna teslim vczzı tarafından oçıldığını, zarfın 
Yedi ıttndtır de'\ıun eeıme-ıae a.kdır· 1 etmiş. Bu zarfın ıçlnde para oldu- içinden çıkan beş lirayı müvezziln 
ı>a, 1'118lar yenl Ahnaa .ııiJAllları kar· tunu &l"Jayan posta müvezzllerln-1 aldığını ve bunun bir buçuk llra
şııııncta da mukavemet röııte~· den biri gişe mcmurile müstere-

1 sını vcrdığlnl ıt lrar etmiştir. 
ıtır; onların DMredecetl teW1t1 oka- ken zarfı açmışlar, mektup zarfı-! K 1 Post !l ğl 1 YUll(>.ıya kadar· Bu8 ayıpları• ait nın içinden çıkan be:; lirayı her j u .. a a §e 

1 
g şe m:mur~-

Ş imdi b\ittin iş, iki rıcvl usu1ün 
yarattığı farkı ölçmekten ve ona 
göre bir takım yanlış gldislcrl dü
zeltmekten ibaret ... 

ten geçen bir §alııs, sivil polisle. zlnln 938 senesinde t~tanbula gel· 
rin dikkat nazarını çekmiş ye bu dlğinl söyleınl.ştl Lutfen cskı ıra. 
adama hüv.yet varakası sorulmu§- dcsı okunsun. 
tur. Adam, hüviyet varakasının Söze karı~n l\füddeıumuml mu. 
olmadığını söyleyince, üzeri aran· avini Kemal Bora: 

Çiftlikte geziyoruz. Bu 14,000 mış ve belir.de çıkan bir tabancı> - Bu olamaz! dedı. Çünkiı Sü· 
dönümlük ç .ftlik, pancar tohumu büsbütün şüpheleri uyandırmış ve leyman 939 §Ubatır..da Türklyeye 
yet!ştırmek içın kurulmuş. Gübre bu suretle adam tevkif edllerelf g·!miştir. 
yetiştirmek için bir çok hayvan Emniyet müdürlüğüne getir.imiş.' Bu sefer Koro lof. SUlcymana 
bcsltyor, b ir taraftan da memur. Ur. Orada hüviyeti tahkik edilen ' bir sual tevc.h etU: 
larının ve ı~ilerinin yiyeceğine phsın Sovyet konsoloshanesi şo- - İfadesi okunan $8hitlerdeıı 
kafi gelecek kadar istihsalle de förlcrinden (İvan Meczup) olduğu Ce1lıl, SUleymıının bavulu alırken 
uğraşıyor. anlaşılarak serbest bırakılmıştır orun :ıskerllk hatırası olduğunu 

icap eden ' 'erde artezl'-·en ku· t a J\lf d ğ d " " v n .eczubun, Pavlof zann ıo söylem şt r. Bu o ru mu ur? 
yuları açılmış. Su bol, hayvan, tevk·!i varit dcğilcfü. Çünkü z Avukatın müdahalesi 
ekin herşeyin mukadderatı müm- bıta daha evvelinden PavlofuP Siileymrın, böyle bırşcy sôyle.: 
klin olduğu kadar kontrol altına konsoloshanede olduC;unu tesbl1 mccllğlnl tası· h edince Abdurrah
alınmış. Koyunlar, iklimin şıdde- ederek icap eden t<·db.rleri alınır manın ıwukııtı Şakir Zl~·a söz ala· 
tındeıı korunduğu için senenin her bulunuyordu. rnk bir ııoktrı~·ı ts \'Zth etml'k iste. 
mevsiminde yavrulayorlar. İkiz, Evrak okunurkeı' Korı'ilof so· •. 1 d d .. 1 d 

lr 
· • . .. dlğlnı, gcçea ce se e e soy e iğ 

r&k.kamları ihtiyatta karfılamak ikisi kendi aralarında paylaşmış.. ı le muvezzı hakkında kanunı takı-
11oiru elar. Malla~ Mtı6ctılli tk !ardır. ı bat yapılması lç'n MtiddeluınumL 
o zamaa doi'RI olal'ak ....,.,...aktır· DürUsUüğıle tanınmış olan pos·' liğe mtiracaat etmiştir. 

Uzak doğu cephesinde: 

....,.,....... MtırmD deatz ma11are
•-.M1e fiV\ dce blldlnniŞ ok]aldan 
A~l'l;k- kayıplel'ılll• doiıalef1111· 
da ısrar ectıyodar. P911at .ı.poaıar 
0 böipde en hmlll tik• _.. elan 
\'enı Kaledonya'1S ..ar !)lb,.... 

U Z a 
h ' a r I • 'ı tiçUz doğurmak istidadını göst~ren alarak bu evraktaki Pa'lllofun kon. giul tiskilp konsoloshanesln!n is. 
a D l koyunlar ayrılmış. Gübrelerden soloshanedc bulunduğu evveldcı tnnbul zabıtası kadar vasıtalara 

il • r b 1 tam istifade temin edilmiş. tcsbit edildiğini bildiren ıbarc :ılr. i mftl.k otıımıyacı;ğından mile kkil. 
---..: Çiftlik, sütçülük, bağcılık ve tekrar okunmasını talep ett i. Bı• hakkınd:.-ki "ddialarının bir kıy· ı 

peynircıl!kte en llerı usu!lcrl tat- t~lep. yerine getır.ldiklen sonra da meli olamıvııcağını, konsoloshur.e. 

Çin askerleri, blk ediyor. Makinelerinin hepsi Kornılof: nin bomba hfıcl!seslnden sonra tc. ı 
~etkım.lı, her birinin yedeklerı yer- - Ben. dedi, bu ibareden !l:U s.r altında k. !arak m~üm raporu ı 

J 1 
1 yerınde. ·· manayı çıkarıyorum. Pavlofun kaleme almış olacağını söyledikten apon arın Sırf iş bilmek ve herşcyl yolun-! konsoloshanede olduğu suikast hft. sonra zabıtamız• överek: 1 

hllflanhr. BurMı, bMtta ~· 
nlt(eı 8&0&)1t He de ...,.llT ve Hll• lngil izlerin yakında 

taarruza geçecekleri 

bildiriliyor 

da 'dare etmek sayesinde temin 1 <lisesinden evvel tesb't edilmiş... _ B zi bekliyen emn yet teşkt· 
ardını çeviriyor edilen bu tnttzam, insanın içine Pavlof da: lMının emniyet verici raporu çok 

1 

Khlıitr. Hutıi, pHp pldlti iddia 
~n .ı..,.. lılttl& nıcı.man o n· 
la""'- nte\'CUdlyeti nna lııı9cke INU· 
nıı,tır. 

rahatlık ver!yor. J - Acaba, dedi. Ben konsolos' mühim b.r vesikadır. Adalet ve 
Hayvanların bakımı cihctıle de hanede olduğum hangi tarihte tes.. müekkll 'm nemına zabıtc;ya teşek-

şeker fabrikasının çirtllği, bir ör· bit edilmiş? kt\r ederim. 
~k işletme manzarasını gösterL Re s: Dedi ve P:l\'lofıı. da hilcum ede-

Blmtanvada .ıapen ııel cenahı 
l'uıtaan • eyaletinde ~-~ 
k'Wletıertne kartJ. ç..,-KIDI ..-.ı 
boyHca tualuıMI t;aarnlZA S~r. 
ftır d• ÖW'A!kl y-.ıınnııla ,ıapoala· 
rın ~11 Qln httlı:ıuneünte ilerle-
mek iWedlklerlnJ .... u1Mıettmizl 
MiY1enıJıtUk. BelD9 1Mı ........ ~ 
btıı 1 rtd>IH rlz: 

Cemıp dolu (la ile cemap Çlalıl 
Mareı,aı Çan-Kay.şek ._. kaim&-

"'· Japoaıara lrilyök ~ ~·
Yor. Bu yüzMp .ı~ en·eJce ele 
IC~nnlıJ okh*Jan ,,...ı clotu Çla 
He 111-..... • .. '" Çini, Sfyam ' 'e at......,.a 
arası'"'• kara muva•lıas• ._.ıa Me
ıtılyCWf&I'. Denlzllen JUlldl)'at ,...mak 
:OrUDda luıhJ'orlU' • ll9lllM*l ceRll 
otu Çinin ve ce-p Çlldll Jlltllietle 
bıı bliyök ~ilikten ~. 
,\'ollarclan ,.e ,~ferlerde• lıetifa· 
dl' f'deceJder, cWta Nr çıek zell&in 
kaynaklara Nll&p oı.cMJar ve .... 
)et )(~ Çan-..,...,,..1 hiiımil· 
tün zayıf dll~rcttr. 

StokhohD, 13 {A.A.} - Svcnska 
Tagebladetd gazetesinin Roma muha
ltirl, ltalyan askerl mlişahltlerinin, 

Ingilterenln Mısıra ehemmiyetli mlk· 
tarda asker, hava ve deniz kuvvetle
ri gönderdiğini tesblt eyledlklerlni 
bildirmektedir. Müşahitler Ing'ilizle
rln pek yakında Mıaırda yeni bir ta
arruza geçmeleri ihtimali olduğU ne
tice&tne varmaktadırlar. 

Gemi inşaab 
rekoru 

Amerika 83 günde 

bir gemi i nşa ediyor 

Bu sene 1.5 milyon ton 
gemi yapacak 

NeYDU"4 13 (/\·()·) - Amer. 
kan cemi inşası, 83 cünde bir ıe-'"~ Japea _,. iıelıMniiii Y8iiiiali 

"Yaıtıttnde Derlw* let-e la .... 
lıea sebetll bqdar. Cfıltap 41o111 (»iMie 

"" iinemH ltmaaıar .ıapoa1arıa ella
dNllr; fakat btınlann Çmtc·Ktnc'e 
kadar uzanan seni4t hlntertandı (in 
•ırılıılan taralı1141an mtWaf- edil· 
ııırktedlr. Hlntflıııtana yörtlıMek, Al'· 
ruııada MRn'erln de ı,ine yarar; fa
kat uzan deniz nakMyatDe Japon. 
ların hard<Atı idarede ne kadar lt'liç· 
ltık c:eket'A'kl 9'1klrdır. Bu ltllıarla 
Japonlarnı c-.enup dofu Çinde de 
" ._..lı bir hazırlıktan 11onra taamı• 
ıe~mclttl l'e önce Çla mt'llfıleMnl hal
le 1,'lllııtmaları kunetle n1ahte1MI• 
dlr, 

1 
mıyı denize indirmek suretile bir 
rekor kırmış bulunmaktadır. 

JaPon ı.o1 ce1181Haa «eHwee. J,...Utz 
kıtaları Hint Blnnan)a hudııdanan 
80 kilometre kadar dofu8una çSU· 
~işlerdir • .Japon kıtaJan takip etUk
Crinden Jflnt hutladuu varmaları 

çOk ııünntyecektlr. Japonlar MeV· 

ı·ut kul "l'etlerile hiç ollRUM A8Nıll1 
\ ftl'ıyettne l'lrmtye l'e buradaki eelrl 
kAn·an yoluna da kesmtye ....ı-. 
1'akl ,..__ ardır • .Japon ııol cenahınm ...... 
dlUk bö 1 ll'"""'" 

l e bir l'Wfe almı' ohnuı 
""da temeldir. 
~ 

Almanya gaz 
kullanmıyacak 

bu (tte,ılhıchle)ıı--c 
!'er 4~11de hareket et.miftir. E
baırtarı!~etıkler böyle bir harekete 
tUnIUtunU Alman kimyagerleri lla
h&Yrctte b ~ecek ve dtlnyayı 

Al ı. a.nlLC&klardır.> 
manlar ~I 1 

Londra, 18 (A r • ıy<trlar 
n,,_,, · A.) - Reuter· 
--un 111.l&hf t · 

ötrenlldltine g~e tar bir kaynaktan 
d ure Aknan 

an ~hlrıt gazlar ya durma. 
almakla nıet&'Uld; kar,, tedbirler 
1 nglltcrede alınan t~ Bu tedbirlerln 
(' ıınr olmıyacaıı lrler kadar mu 
Almanyanın çok ~~edilmektedir. 
gaz imal ctUtı maıt~m ı:a zehirli 
dıfına göre bunl•-'-- de sa1u1. 
bn- - -... !hiçbiri ııornı 

gaz maııkestyle lealralz aı 
mıyacak kadar ku'llvettı ... ~ır&kııa. 

"""& ı ld lr. 

Bu sene lnıa edilecek gemilerin 
15,000,000 tona balıg oıtıcstı söy. 

lenmektedJr. 

Bu, ileride icap cttiii takdirde 

yükseltilecektir. 

Ad mira 
takımı 
geliyor 

Viyana takımı Galata 

Saray ve Fenerle 

karşılaşocok 
Ankara, 13 (A.A.) - Fenerbah. 

çe ve Galatasıırayla maç yapmak 
(lzere geleei!k olan Vlyananın Ad
mlrıa 1akımı, 26 mayısta hareket 
edecek ve ağlebi.htımal 29 mayıs.. 
ta İstanbulda bulunacaktır. 17 ki
şiden mürekkep olan bu kaf le ık! 
JtlilbümüzUn mümesslllerl tarafın· 
dan hudutta karşılanacaktır. 

Raıit Ali idama 
mahkum oldu 

<BaıJ• 1 inekle) X 
bu hUkümler vcritdı. ÇUnkU verilen 
ceza1arda. hUkQmetln menfaatleri he. 
def tutulmuştur.~ 

Bir Alman radyosu da Raşlt Ali ile 

KudUs mUrtı&lnln demeçlerini tekrar 

etm.ış, Yunus Sabavı, Fcllml Salt ,.e 

Sehnan'ın idam cdıldlklerını blldir

mı.tır. 

J aponlar, Hindistana 
yaklaşıyorlar 

Çunkiııg, 13 (A.A.) - Çın teb
liği: 

Japonların gerilerinde faaliyette 
bulunı:n Çın birlikl-cri, Japonların 
Mandalay ile l.9şlo ve Bahmo ile 
Mylttynıa arasındaki mUnakale 
yollarını kesmektedir. 

Yunnan cephesinde hiç b~r de· 
ğlşiklik yoktur. 

Mekong ilzerındc harcktitta bu
lun.an Japont.ar, Kovnglun'a var
dıktan sonra, şimdi Mongho'ya hü 
cuın ctınektcd!rlcr. Diğer bir Ja
pon kolu da, Monıpalay yolu üze. 
rind~n hücumdadır. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Birmanya. 
da Japonlar Hindistcn istikametin· 
de ilerlemektedirler. Bazı nokta. 
lardan Japon kuvvetlerinin Hin. 
distana girdiği söylenmektedir. 

İngilizlerin vaziyeti çok kötü
dür ve tutunabilmeleri imkansız 
bir hıııle ıeı1'iştlr. 

Domei ajansınu gôrc, Manda. 
lay'ın 230 kilometre doğusunda 
Şahpanz şehri Japonlar tarafından 
işgal edilmiştir. 

Canberra, 13 (A.A.) _ Avus. 
tralya J:iava Nazırı, Japon ileri 
har<!ketıne son verllmcdlgini ve 
Avus.trnlyanın ha!A bir lııtl!A teh· 
l.ke.sı altında olduğunu söylemiş. 
Ur. 

Tokyo, 13 <A.A.) - Port Mo
resby ve Port Darvin'e karşı ya· 
pılan hava hücümlarında 100 düş. 
man uçağı tahrip edilmiştir. 

Yen! felhi, 13 {A.A.) - Bir. 
~anya ngilfz tebllğl, Japonların 

mayıs sabahı gün dolarken 
Shewegyi · k tiki . ne arşı taarruza geç· 
hn~rıni ve İngiliz kuvvetlerınln 
ş • Yenyen şima1indekt mevzi. 
lere çekildiklerini bildirmektedir. 

Bugünden 
itibaren telefon 

10 kuruş 
Yarın yeni posta 

ücretlerinin tatbikine 
geç.liyor 

Bu sabahtan itibaren şehir da. 
bili telefon ücretieri 10 kuruşa 
çıkarılmıştır. Postanelerlc d'ğer 
umumi görüşme merkezler.nde 
badem:ı 10 kuruş mukabilinde gö· 
rüşUlecektır. Yarınki cuma günür.. 
den itibaren. de mektup ve tel. 
graflara y.apılan zamlar tatbik 
edilmcğc başlanacak, şehir dahili 
ve harici mektuplardan umumiyet
le sekiz buçuk, telgrafların keli. 
mesinden de Uç kuruş ilcret alı.. 
nac.aktır. 

yor. 

Bu çlftl:ğ;; Devlet İşletmesinin 
çi!tliğ.ni uuktan gördükten ve 
Lüleburgaz Köy Enstltilsünü de 
ziyaret ettikten sonra gezdik. 

. Bu üç ayrı mekanizma, bana şu 
h•ssl verdi ki ortada çok lüzum. 
suz, çok manasız bir israf var. 
Paramız az, yetişmiş unsurumuz 

az .. · Eğer fılan ve fa len dairenin 
kendine mahsus benlik lddiaları 
gösteriş arzuları olmasaydı, üçU 
de devlet paraslle kurulan ve idn· 
r~ edilen bu üç işletmeyi bire in. 
dırmek pckAla mümkün. olurdu. 

. Seker fabrikasının çiftli~! ken
dısi. için pancar tohumu ve saire 
yetışt.~rmekle beraber buraları için 
bir numune zıraat ışlctmesı hizme· 
tin'. görür, Devlet İşlet.mcsın.n ara. 
zisı sadece buraya bağlanır, fazla. 
sı satılır, bir tarafa da Köy Enstl· 
tüsü için bir bina yapılarak, ço. 
cuklar bu mamur çerçeve._ içinde 
hem çalışır, kazanır, hem de öğ
reneceklerini öğrenirlerdi. Böyle 
olacak yerde Köy Enstltüsu, suyu 
olup olmadığı lptidadan ara:;brıl· 
mayan dar bir sahada çırpınıp du. 
ruyor. Eğer arada 30 kilometre 
mesafe bulunmasaydı veya nakli. 
ye \'asıtaları temin edilebllseydi 
bu çocuklara Şeker şirketinin çift· 
llğlndeki imkfınlardan istifade et
tirmek ,.c h iç olmazsa bir öyün 
yemeklerini orada yedirmek çare. 
si bulunurdu. 

Dairelerimiz, a.> rı ve rakip birer 
memleketmişler g ibi tek başlarına 
iş görmekten, ayni maksat etra
fında ayrı ayrı ıddla!ara girişmek. 
ten ve israflara atılmaktan ne za. 
man kurtulacak, devletçillğın asıl 
manası ne zamıın anlaşılac;k ve 
ne zaman tatbik sahasına geçecek 
memleket ölçülcrlle tam bir iş be: 
raberllil ruhu ne zaman kurula. 
cak? 

Ah.met E1ain YALMAN 

Nakliye meselesi 
hallediliyor 

(Başı J lneide) il 
fasında yirmi gUnU geçmlyeceklir. 

Bu işler ıçln verilecek ücret vllAyet 
fiyat mllrakabe komisyonu tarafın
dan t.esbit: olunacaktır. Bu hususta 
Ticaret Vekı\letlnce bir talimatname 
hazırlanmıştır. Karar, neşrinden iti
baren tatbik edilecek, tıer mahallln 
nakil vasıtaları ve ta.,ıma kabiliyet
leri tesblt edilerek bunlara iş ve ça
ıı,ma mllkelleflyetl tahmil edilecek
tir. 

Bu mllkelleliyet vatandaşların ken-
di işlerini sekteye uğratmıyacak ve 
yapacaktan işe mukabil rayiç fiyat 
Uzerlnden kendilerine Ucret verile
cektir. TlcAret VekAleU bu karara 
dayanarak bilhassa iaşe maddeleri· 
nin naklinde istlfade edecektir. 

- Sarahat yok ... 

Dedi. Tekrar söz alan Pavlof: 
.. - Benim hatırımda kaldığına 

gore Meczup konsoloshnnerJn ö
nünde tevkif edilmiş. Acaba .nere· 
de tevkif edildiği yazılıyor mu? 

- Asmalımescltte ... 
- Acaba bur::.sı konsoloshane-

nln yanındaki sokak mıdır? 
Reis: 
- Orasını, kendisini ziyarete 

gelen Sovyct memurlarından veyn 
b~şkalarından sorar, -anlar. Ben 
b lmem, dedi. 

Pavlofun, sözleı .. nin zapta gc"i-
JI • 1 ,,. 

r mesın rica etmesinden sonra 
reis Sabri Yolda$: 

Bavul meeetesı 

- Bavul me~Iesi içln Adapaza· 
rına tal.mat yazılmıştı. Oradan cc. 
vap geldi. Ayrıca bomba hfıdlse
sinden sonra Adapazarında bulu· 
nan şahitlerin alınan ifadeleri uı

bıtado kalmış. Bunlar dn geldi. 
Size okunacak. 

Dedi. 
Şahitlerin okunan ifadelerine 

göre Aciapa:zarında bakkallık eden 
CelAI Şen, aslen Priştfnelldlr. 
1930 senestnde Türkiyeye gelmiş. 
tir. Gelirken beraberinde 7 bin 11· 
ra kadar para bulunuvordru. Bak
kallığa başladıktan so~ra sermaye. 
si artmış, şimdi 20 bin liranın sa· 
hıb! olmuştur. Kardeş! Ziya Şenin 
~arısı Bergüzar hastalandığı için 
1938 senesinde memleketi olan 
PrişUneye gıtmlştlr. Orada bir se
ne kalmış ve avdet inde de, içinde 
kendi eşyaları olan eski mukavva 
bir bavul get•rmlştlr. Bergilzar, bu 
bavulun İstanbulda Tıekslmde ber
ber Süleymana verJl.cceğlnl söyle· 
m'ş, b.lahare Ccllil da. mal almak 
için İstanbula giderken boş bavu
tu beraber götürmüş, Taksimde 
Süleymsnı aramış, bulamamış. 

Bavulu tekrar Adapazarına ıetlrc. 
rck dükkanına bırakmıştır. On 
bes gün kadar sonra Süleyman. 
Adapazarına çıkagelmiş. CelAI, 
kendisini evvelce tanıdığı Sülcy· 
ınanın bavulu istemesi üzerine 
"Yahu, demiş, bu bavul boş. Ken
d isi d~ bir lira etmez, zahmete )'a. 
zık değil ml?D Süleyman da: cıİçln· 
de eşya olm.ası lfızımdı ... 11 demiş. 
O da: 1<Yok11 deyince Süleyman 
bavulun kend.slne askerlik yadlgA. 
rı olduğunu, ayrıca Adapazarına 
hemşerllerini görmeie geldljinl 
söylepı!ş ve bavulu almış. gitmiş. 
Ce!Alln verdifi ifadeye göre, kt!n
dlsi bu bavuldan bir aralık ıüphe 
etmiş, kenarını çakı lle açmış. bu· 
nun mukavva oldujunu ıörmüş. 
tür. 

Z iya Şen n Berımann sisleri 
Gerek zabıtadaki, gerek mahke

mede verd:klcri ifadeleri okunan 
diğer şahitlerden Ziya Şt!nle, ba· 
vulu getiren Bergüzar da, CelAlln 
söylediklerini tekrarlıyorlardı. Yal 
nız Bergüzar, bu ifadeye, bavulun 
Prişt'.nede kendisine, kardeıl Kah. 
raman tarafından verfldllini ve 

M 
. BUtUn htanbul'un alkışlıyacağı artınik mesel es· - Filtn ~eserı Bu Akşam Muazzam ve eşine az 

11 Süleymana götürmesi söylendlflnl 
ilave ed '.yordu. 

Pavlof sordu: 
mühim safhada 

1 
1 LBu akfam saat 

9 
da 1 p E K tesadüf edilir buyuk bir B A M B A D A - Acaba Bergilzara ba•;ulu kim 

anın hafvekll muavi~~ı ~=:lele) :evsimln en bUyUk film zaferi macera filmi \'ermiş? .. 
0
fK•I <tUıtlnl fakat bu vazıyeu.';: c ıı,..,.,., •u<Jle.,. yüz bini..-- •-·- -·...,... ._,.

1 
HAklm' ~y~~=~:ıı1~~~n~.:.~~ndan do- e oorduRlanon .,tulrakl !le çevrilen N I K K A R T E R , • s~;;ha~a;::~ı vermiş. Başka bir 

l'tmek l<;ln Vllfl'ye mUracaa~~ntını ellde L A R 1 n Süleyman, şahitlerin ifadesine 
ı·ı lı\zım geldi""! ı e e- c bl 'ti ı :ıt bildi k tını- blldırmış~ı; :::~k\:ko7e· A R p ı ~ ı R K EN E N s o N M A c E R A s 1 ~ ~:~~n: ~::ı~·~~vulunr~:ş :ol. hUkQmetı Marttnlk ng on 

1 
Y duğunu bllstyd·m, oraya kadar 

da Lavaı ile mll&ak m&.'!eleııl hakkm· 'ntrkıc;e ei:ldU zahmet ed•p gitmezdim. 
atemedltlnl ~tkça :~7ınne ,~fmek Hi~bir filmle kıyu kabul etmı. r..rarıa d ı ...... ı. .... Pavlof, Su"leymandaı1 Nıyazı· nın 
içi .ı d .., olctutu yen mu 0 u mu_,. uol' maamma... Meraklı ve lteyeunlt ..ıı--•·r n .,.m ! ya Robertln bl t anam sahneler, barpler, _,,.., hangi tarihte 1star:bul3 geldlj:nln 

kan teki nerinı kabul ;-atm Al mert- dehfet veren vak'alar .. Bollerde: Am rlk es veya Not: Filmin 13 k1111111 blrd- ~ALTER. PIDGJ:OS - sızıın DUNN \ - FLORENCE RICE sorulmasını lstemift!r. 
e ahların dotrudan do- "" .ısyrw.a MJKJ MA.VS N Silleyman, Nlyazı'nln 1939 ""'n--

rek te a• uya ha. S-terlle< ktl · • · • umarah koltaklann erkf'fldf'n aldınJması _, ... -
• Se;meieri ltaımı Selmek&edlr. 1 •e r. r~ ola nnr. Tel : 44289 l si dustos sonlarırda fstanbula gel 

•••••••••••••' ~-•••••••••~~-- d ğini sö~lcyince Abdurr•bmanın :-:J••••••••••••~ avukatı Saklr Ziy11: 

rek: 
- M:ıhkt•mede türlü m izansen 

Jer yapan Tavarlş Pavlora şu nok
tanın ihtarını istiyorum, ded i. E
ğer bir daha b ze hıt:ıp ederken 
~ahslyata geçecek olursa hakkındt• 
kanuni takibata glriııeceğlz. 

Avukat burada, telefonun a~z· 
liği yüzünden geçen celseye alt 
muhnkeme tafs !Atı gazetelerden 
bazılarında. ker:disinin de Pa\•lof 
:-'bı hukukçu olduğuna dair blı 
ı;öziln yazıldığını, böyle birşey 
;oylemediğini belirterek Pavlofun, 
cez.a muhakemeleri tısulü kanu
nundan bahsederken gaflar yaptı. 
ğını, Adeta bir tab!roame okur gi· 
bi tavırlar takındığını, suçluların 
mahkemede sabotaj yaptıklarını 
ileri sürdü ve: : 
Pavlofun ok•ması yaunaeı bile 

yoktur 
- Pavlof, dedi. Söylediği gıbl 

ne tarihçi, ne de müelliftlr. O , al. 
dığı emri yerine getirmek için kA1' 
ıddla ma1camlarma, kAh vesikala
ra, kAh ifadelere hücum eden b·lf 
insandır. Hattt .Pev:lofun dotrudU· 
rilst okuması, yazmaaı bile yok
tur. Ana dilini dahi blhnemekte. 
dlr. Notlarını yanlış tutuyor. Ar· 
kadaşı KorniloC, huzurunuzda Pav 
~ofun yazılarını okuyamadıfını 
&öylemlştir. Yukarıda da söyledl
iim gibi Pavlof bir müellif dejil. 
dlr. Elimizde bulunan SovyeUer 
Blrliğtnın resmi neşriyat !lste&ln
de Pavlofun Jsmi yoktur. Tabii o, 
huzurunuzda namı müstear kulla. 
narak kitap yazdığını söyllyetek-
tir. 

Avukat bu izahından sonra Le• 
n!n ve Atatürke alt bir kaç cilmle 
okuyarak iki rejim arasında mü. 
him bir mukayese yaptıkt11n son. 
ra sözüne nihayet ver111lştlr. 

Pavlof, avukata bazı sualla- sor 
mak istediğini, mübayenet oldutu 
için Abdurrahman•n ifadelerinden 
bazı kısımlarının okuttUl'ulmasını 
istemiş ve demiştir ki: 

- Milddelumumi muavini Ke· 
mal Bora, benim fQioğratımın ı 

martta Abdurrahmana gösterildi. 
lir.i geçen celsede sö;rlemlrtl. Hal. 
bukl Abdurrahmanın ifadesi alı· 
nırken 28 şubatta fotolrafımın 0 • 

na gösterildiğini, İstanbul zabıta
sının kaleme aldığı zabıt varaka· 
ıında yazılıdır. Şayet Kemal Bora
nın söyıedlği gibi fot<>trafım 1 
martta Abdurrahmana gösterilmiş_ 
ıe manav MehmeUc çıralının ifa· 
deleri yalandır. 

Reis Pavlofa şu suali .sordurdu: 
Bu ifadelerin tercüme61nl alma

mış mı? ..• 

. - Aldım. Yalnız Kemal Bora 
ıle zabıt varakası ar"QSlodaki mil
bayeneti isbat edeceğim. 

- Bu müdafaaya taalhik ede' 
bir noktadır. İd.dia henilz yapıl· 
madıjı için mildafaaya Ct!çile. 
mez. BllAhare ister söyler, ister 
yazar, tercüme ettirir dinleriz, 

PavJot: ' 
- Ceza m~al<emelerl uaulD kanu. 

nu bana aynen tercüme edflmt,tlr. 
147 ne! maddeden anlachfıma göre 
m Ubayenetıer görntecek ol uru mv.. 
nun, bazı evrakın okuıunMını lstlye· 
bilir. 

- Bunlar okundu. Sekaen defa o-
kunmaz. 

- 28 tarihli ifade okunmadı. 
- KendlBi tercümesini almılf ya ... 
- Yalnız Kemal Boranın itiraz et-

Utı bu kısmın okunmasını istiyorum. 
- iddia mit.kamı böyle söyliyebllir. 

28 şubat tarihli ifadede Abdurrah
man, Pavlof'un fot.ogra!ının göet,e. 
rllmlş oldutuna d&ir bir ~t bulun. 
dutunu t>iZ bWyoruz. Aynca evr&Jcı 
da bir bir tetkık edecetlz. Şıındi vak. 
timiz \'ardır. Bu söyllyeceklerlnl mu. 
dataaaına saklasın. 

(Dnaml: Sa. ';...Sii. 1i tie) = 

Yınan: M. R . ZAL 

n ki mll,\onlu.lc bir Alman lnrvve-

Unln taarruza a-eçUtllNI dUr 
Aınerlkadıuı habuler geldl. Ba ..._ 

~rler tıwıamlle doJra s-ıkmadr, fa
kat dota <ıephesinde Hd taraflı faa. 
llyetlf'r a.rtmı~tır, bunlar sün seç
tlkç~ lıı:ıla~a<'ak \ 'C heklenea Ukba· 
har taarruzu şeklini alacaktır. 

Rugün Alman ukeri mubarrlrierl 
de itiraf edl)t>rlar ki Rae Of'dma. 
nun mahl'oldutuna l'e ancak diktin. 
fülerl kahlıttna ılalr geçen ıııeoe De
ri ı.UrUlen tahmin l'e ibnftler yer
!017.dlr. Ruıı orı1usu kendini ~ 
yeni müdafaa •haları l'Öır,ade geür. 
ıııiştlr. Alınan o"IUHUDun INZ de 
RmıyHıla karııııa.,tıtı \'Mlfe l Nl 
ılt>..kl 'a:t.lft'.illnılf'n ai'ırdrr. Ralbalq 
ı\lman orılusıı, \atııta ve ......_. 
ınAneH ku\w•t hekmıından ~ 

ı;tmedcıı l;.\·i tılr halde detUdlr, llu'· 
hin u:ıamseı \ ' I' RU9 ovalanllda p
ı,:ılrlhm kııt Alınan lı:avvetlerinl ~ 

Mr!'mıştır. 

Jhı hakıından .Alntanlann lle9tir
mf' tılr yoldan giderek ,,_ 1-mn 
, . .., ~'lldınna lmkt.nlan a.nyacaldan 
14()ylentyor ki bunun için de l'U ~ 
hı hatıra r;ellyor. Amr.rtkaa ve lnıt· 
ll7. kaynaklanndan l'ekın llaberiere 
l:Ö"· Almanlar h&ı4>1n .,....._ ....ı 
tayyare l'f' tank ııil.Ul•- d&yaaarak 
ılllf'r tarafı gani a\·lamılflana flm· 
dl ılfl p7. BilltJıtle dofu cepbeıllnde 
bir gl'dlk açmayı cm,ünmektedlrler. 
llattii ÇörçU NOn nu1*unda bU llltl· 

malin üttrlndt: durmuş ve Almaa· 
lar Ru11Jara 'karşı böyle bir llDlb 
kullanmanın lllflllUHyeUnJ \Perlerlne 
alırlarsa lnl'lllzlerln de AlmaDlara 
karf1ı ayııı 8i1Ahı kullaaacaiı•ı teb· 
dit yollu ııöyl(lllltı,tılr. 

Harbin şimdiye kltclar olan lfet
lert yetl~mt,-orm111 gibi lıılr de Jtal
yanların llabeN,l•tanda yaptıkları lf 
tekrar l'dlHr ,.e gaz llllMıı ela oıta1a 
karıtırl!a medeniyetin lndlar kara
rı ,·erıH~n" bti"'n blHöne 11ııUııDal 
n'nnek <'&İZ olal'aktır. 

BRkalon. Almanlar pz JaeıtNDe 
.,..ıamak met>uDyet ve rtıııldıd ......, 
alacaklar mı! 

Lr Bal• Almaa ) 
_ bar111 _ _._ 

(Başı 1 n.ritle «/> 

lçlne alınan dilfman ltıwvetleıtnin 
yok edilmesile bitmiştir. 
Düşman ıımruye kadar fO bin

den fazla esir, 197 tank, 590 top 
ve 260 tayyare kaybetmlftir. Dun. 
dan başk·a çok miktarda askeri 
m11lzeme alınmış veya tahrip edil· 
mittir. Kerç ist!kametinde yenilen 
düşman bakiyelerinin takibine de
vam cdılmektedir· 

Yarım adanın sahil b6lıeeiade 
mu~rebe tayyarelerinden mürek. 
kep teıkiller dtin 4 küçük nakliye 
ı~misinl batırmışlar ve bir çok 
küçük gemile!'~ hasara uğratmış· 

lardır. -La.ponyada Alman - Pin kttaları 
için muvafhklyctle neticelenen 
muharebelerde düşman lAlhi böl
ıesinde 24 numlan 10 ma~ ka· 
dıtr 1 1 binden fazla ölü vermiflir. 
Şimal Buz denizi sahilinde ve 
Murmansk limanında muharebe ve 
Stuka tayyıtrelerl gemıleTe yap. 
tJkları taaM'Uzlarda bilhassa mu
nffak olmu~\ardır. 8 bin tonluk 
bir tileple küçük bir vapur tahrip 
edllmlı, 4 büyük nakliye ıemlsile 
bir k11ç muvasalJl ıe.mleil ciddi ha· 
sarlara utrahlmı,Ur. Diler bazı 
gemilerin de tJıhrlp edilmiş olması 
muhtemeldir. Donanmaya meıısup 
ıemUerle lşbirlıti yapan mubare. 
be t.eyyarelerJ bundan başka şı.. 
mal burnu bölıesinde bir düpnan 
denlultt!llnt batırmışterdtr. 

.. Wılllt 
Moekova, 13 (A.A.) - ~t ge. 

ce yanlı tet>titl: 
Kerç yarrmadMında fiddetll çar

pı,,mılar olm\JftUT. Cephenin di,ter 
keıılmlerln4!e önemli hiıçblr 1fllY yok· 
tur. 

Evvelden billdirlldiğl gibi A.Jmerılar 

38 defi!, 60 uc;ak kay~r. 

11 mayısta 42 Alman uçağı dQfa. 

rilhn~tUr. Biz 16 ~k kaybettik. 

--...eJ Rmya;ra p11fw 

Alman ~ududu, 13 (A.A.) _ Ak· 
denizde Alman hava l<uvvetıerl ko· 
ml.itanı Mareşal Von Keaselrlng'in 
ltalyayı terkettıtı ııöylenmektedir. 
Akdenl.adeld Alman hava kuvvetleri 
ıırıevcudunun diğer ecphelerı takvtye
ye Yardnn için azaltılacatı .sanılıyor. 
Diğer taraftan Rornmel'in Libyayı 

terkettltl ve Ruıı cephesinde Jcomu
tanlıtı alabilf!Cefi zannedJlmfıktedfr. 

R•lar merkezde mftllhn l"1' yer 

lf&'al etti lt!r 

Moakova, ıs (A.A.) - Kraanaya 
Zvema gazetesinin bildirdiğine söre, 
Sovyel Birllltlerl, merkez cepbealnde 
mtıhlm bir dllfman mevzüni alınlflar 
ve 639 uncu Alman piyade ala)'l lle 
bu alayı deatekllyen 3885 inci l.lkba· 
har tümeni blrllklerlni ~eri plıddlrt· 
mu,ıerdir. 



VATAN 

r&;;;'h~l KIZILA! CE~iYETi 
\_,_,, __ .,_.. ,.., _,,_ -1.. Umumı Merkezınden: 

(Başı 3 üncüde) = 
Pavlof bundan sonra. Tayyo ile bir· 

likte tabibi adlt Behçet Tunay' ın ve 
iki Albay tarafından ha.zırla.nan ra
porlarm okumnasını letemif ve rei
sin bunların tercUmeeini alip alma
dıg'ı sual.ne cAklım> diye cevap ver. 
mi.,tir. 

Pa.vlof zabıtlara. itiraz. ediyor 
Pav1o!, ayrıca mahkeme zabıtları· 

na yanlu, geçen 'u üç noktanın da 
düzelmeeini istemiştir: 

l - 8 n.cı dosyanın 3 Uncu sayfa· 
sının 10 uncu satırı f(>yle olmu': cYu
goslav komünistleri olarak TUrkiyede 
propaganda yapıyorlar>. Halbuki ben 
t bu adamlar komünist maskesi altın. 
da Sovyetıer Birliği aleyhinde bulu· 
nuyorlar. Yarın da Halk fırkası maB
ke~i altında Cümhuriyetin aleyhinde 
buluna.caklar:> demi.ş:tim. Onların yüz. 
terinden komUni.et maskesin in mah
keme ta.rafından kaldırılaca.tını limit 
ediyorum . 

2 - Zabıt varakuının 55 ve 58 r.cı 

sayfalarına ifadem şöyle g~miış: 

cTUrkiyenin hakiki dUşmanlarr kaç· 
mıf, saklanmış ve keşfedilmemi~ler· 
dir. Bunların gayeleri komünistlerin 
otoriteatni kırma.ic:tır .> Halbuki bu 
~ÖZlerimi:n ~yle olması lAzımdı : 

ot.Tahrikçiler, demokrat memleketlerin 
gaddar düşmanıdırlar. Dolayısile bun
lar, demokrat olan TUrkiyenin de 
dt1'manıdırlar. Onların gayesi, yap· 
tıkları suikastin komüni1itler tarafı n· 

dan yapıldığını göstermek ve bu ağır 
suçu Sovyet vatanda.,larının Uzerine 
yıkmaktır. Bu suretle Türk makam
ları ve TU.rk ef.kArıumumlyesi mUva· 
cehe&inde Sovyetlerin itibarını krr· 
mak, tarihi Türk • Sovyet dostluğu-
nu yıkmaktır.> 

Bei'\ln ihtarı 

Pavlof. 3 Uncü noktayı düzeltmek 
fçin söze başlamadan evvel reis Sa.b· 
ri Yoldaş, tercüman vasıta.sile ona 
~unları söyledi: 

- ).fahkeme siyasetle uğ'ra.,ma z, 

yalnız suçluyu arar. Şayet .suc;lu bu· 
tursa mahkQm eder, bulmaı;sa beraet 
ettirir. 

PnloC, 3 lln.cU noktayı da şöyle 
dtize!W: 

Sual ve cevapla.r fU ııuretle eıra· 
landı: 

Kemal Bora - Pavlof başka mem· 
leketıerde konsolosluk memuru ola· 
rak Ç&IJ.fmıf mıdır ? çaıı.,tı iSe bura. 
tarı nereleridir? 

Pavlof - Türklyeden başka hiçbir 
yerde koııeolosluk memurlufu yap. 
m&dmt. 

Rei8 Sabri Yoldaf- Sovyet memu
ru olarak ba~ka bir yerde bulunmu~ 
mu? 

Pavlo! - 1929 senesine kadar :nu· 
&llimlik yaptım . 1926 ya kadar tarihi 
tetkikatta bulundwn. Ondan sonra da. 
Harlciyeye geçerek hariciye evrak 
mahzenlerinde tetkkat yaptım . 

Kornilol, burada söze ka.rı~arak, 

tercümanın Pavlofun sözlerini iyi ter· 
elline etmediğini eöylem~. Reis: 

- Bıra.kınız, demiştir. KendiSi söy· 
lesin. 

Pav}of, hiçbir maksatla Rusyadan 
harice styahat yapmadığını bikhrmlş 
ve Kemal Bora ikinci suali sormut-
tur: 

I\lüddehımwnlntn Pa.v1of a suan~rl 

Yurnaliyef kimdir'! 

Pavlo!, Yurna1iye! isminde birisile 
tanı~ lŞ mıdır? Tanıştı ise beraber 
nerelerde çah,mıştır." 

Pavlot - Ben böyle bir ~oyad ı bil
miyorum. Bu isim Sovyet ismi mi· 
dir? 

Kemal Bora - Bu adam bir Sov
yet memurudur. 

Pavlo! - Onu tanımıyorum . Aca
ba bu isim Yurmuyot olma.sın? 

Reis - Belk i odur. Onunla tanı'· 
mış mı? 

Pa.vlof - Evet, o benim hem~erim 
ve dostumdur. Kendi.sile beraber mu· 
allimlik yaptım. 

Reis - Nerede ve ne zaman": 
Pavlof - Sta ı,ehrinde ve ~rkl Si· 

beryada 1929 .senesine kadar beraber 
çalıştık . 

Rcla - Hıııriçte çalı~tın ız mı? 

Pavlof - Hayır! 

Ktmal Bora. - Pavlof Ruı;yada.n 

harice çıkmadt~ını söylemit olması. 
na ratrnen l&tfen kendisine bir kere 
soruJeun. Sotya ve Romada bulunmuf 

- Doeya 8, sayfa 10 da cTroc;kbıt- mudur'! 
terin gayes'i, bir sınıfın hlkimiyetini Pavlof - Hayır! Bulunmadım . 
tesistir • diye yazılı. Ben böyle bir şey Bu cevap üzerine Kem-al Bora, şun· 
söyl-emec:hm. Abdurrahmanın ifade· tarı söylemiştir: 
sindeki cbu suika.stle proletaryanın - Pa.vlofa tevcih ettiğimiz sualle· 
Werini temin edecekler> SÖZilnil ile· rin cevabını almıf bulunuyoruz. Tak· 
ri stirerek Abdurra.hma.nın bu ifade· dir buyurursunuz bu sualler sebepsiz 
ııile kendisini ve hocaJannı meydana ve yersiz olarak sorulmamıftır. Tsh. 
çıkarını' olduğunu, bu beyana.tın kikatın bklayetinderlberl bize kendisi. 
Troçktet1er- ve Sovyet dü,manları cep ni muum bir ilim adamı hUvly"tile 
hanelı.finden aıındıllnı söyledim ve tanıtmak 1çln marla çahf18.11 Pa.vlo· 
ııave ettim: Gayeleri Sovyetlert lhtl- CUn hakikatte ilmi etudlerden ba.şka 
18.1 mücahidi gfbi göstererek bUtUn !Jeylerle uğr&fbğını anlamak 7,or ol· 
ciıharu. 'korkutmaktır. Halbuki Sov· m~a. gerektir. Verecefim izahat az 
yeUer bir sınrfın hAkimlyeti için içti· evvel kendisine tevcih edilen sualle· 
mat bir harp değil, bir vata.n harbi rln mA.na~ını tebarUz ettirecetf gibi 
yapıyorlar. BugUn 26 devlet m.eya. teyidi halinıM: ileride bize Pa.vlofun 
nmda milieUerin namus, hürriyet ve .ş11h.'\iyeti hak'kında da kaU bir fikir 
istlk1Al1'eri için çarpılJıyorlar, dedim. edtmnemtze ya.rıyacaktır. 

Reis Sabri Yold"": Muttali olduğ'umuza göre, Pavlot 
- Biz rejimlerin veya Sovyet hU· bazı haricl memleketlerde bulunmuş. 

kt)metinln ne maksatla. çalı~tığını tur. EzcUrnle Pavlof 1925 seneeinde 
aramıyoruz, dedi. Tekrar ıöylüyoruın. Romada kon.90losluk masörü olarak 
Mahkeme siya.seUe uğraflTlaZ. Biz ç&lı.,trğı ııra.da. o tarihte yine Roma· 
bomba e~lusunu arıyoruz. da bulunan ve tesbit ettiğimize na· 

Pav1of sözlerini bitirince MUddelu. z.aran ismt Yurmablyef olan Sovyet 
mumt muavini Kemal Bora, Pavlofun i memuru ile birlikte komtini.!Jt isyan
Abdurrahmanın ifadelerini okuttur-ı ları çıkarmak ve fa.ı,izmi devirmek 
mak istemesinin reddini, raporlarda için çalı~mıştır. Bu tarınten sonra da 
anlıyamadığını söylediği yerlerin ve 'Pa.vlot, Salyada Edelya. kilisesinde 
&lbaylara alt raporun okurunaRını ta· Bulgar kralı Borilıe kar1'ı tertip edi· 
tep etti. len autkaat ve kezalik 1937 senesinde 

Mahkeme heyeti. kısa blr mtlza.ke· yine Sofyada Bolfevik aleyhtarı Slo. 
reden sonra, dosya muhteviyatının vo gazetesinin sahi'bi olan Sotoneviç 
haftalarca çahşılarak maznunlara adındakı zatm evine koyularak pat· 
tercüme ettirikUtlnden ayrıca mUda· !atılan ve evin harap olmasile bera· 
raaıarını hazırlamak için do'iyai arı ber gaz.ete sahibinin yaralanma.sı ve 
yeniden tetkike de imkAn bulacak· karısının ölm,sile neticelenen bomba. 
la.rından bUtUn bu talepleMn ek.eerl· bMiaesi mUrettiplerindendlr. Pa.vlı> 
yetle reddedlldiğlnl bldirdi. Cun eaaslı ı.,tıgal sahasını olduğu glbt 

Kemal Bora söz: alıyor karakterini de teısbite yarıyacak olan 
Tekrar söz alan Kemal Bora, Pav· bu hususların allkalı memleketler· 

k>f'a bazı au&ller tevei:h etmek iste· den ve saJA.hiyetli merciler va.sıtaalle 
diğini ve 'bUnlara Pavlor'un teker te· 1 getirtilmesi bu mühim noktanın ay· 
t<er cevap vermesine mUsaade edil· dınlanmasına imkA.n verecektir. Bu 
mesini mahkeme heyetinden rica etti. husu~ların tahkiki hakkında karar 

r 
BUGtiNll ti PROGKAM 

SABAH 

7 ,30 Program ve memleket 
saat ayarı , 7 ,33 Karı;ık prot
ram (Pi.) 7,45 Ajans haberleri , 
8,00 Karışık progronı (Pl.) 
8,15 8,30 Ev;n .aatı. 

ö i';LE 
12,30 Program ve n1emletet 

saat ayarı, 12,33 Şarkı ve tür
küler, 12.45 Ajans ·1aberleri, 
13.00 13.30 Şarkı ve türküler 
programtr:ın devamı. 

AIŞA.M 

18,00 Program ve memleket 
saat ayarı, 18.03 Çıfle fasil, 
19.00 Koııuşma (Dış pal:\il:a ic
mali) . 19.15 Dans müz.ği (Pi.) 
19,30 Meml<ket saat ayarı ve 
Ajans haberleri, 19,45 Yurttan 
SC.iler, 20,15 Radyo Gazetesi, 
20,45 Hicaz makamındon şar

krlar, 21,00 Ziraat takvimi, 
21 110 Koşma ve türküler , 21,30 
Konuşma (Kahramanlar saati) 
21,45 Orkestra, 22,30 Memle. 
ket saat ayarı, Ajans haberleri 
borsalar, 22.45122.50 Yarınki 

program ve kapanış. 

ittihazını talep ediyoruz. 
Tercüman, müddeiumumnln stsy. 

lediklerlni kendisine tercllrne ederken 
Pavlof, gülerek bunları not etmı., ve 
h:lkimler heyeti karar vermek için 

mUzakere odasına çekilmiftir. 

X11rar 
On dakika sonra tekrar yerleri· 

ni i'J&al eden hAk:mter heyetinin 
kar.arını re~s Sabri Yoldaş, şu şe

kilde bildirmiştir: 
Tahkiki talep edilen noktaların, 

dava ile bir alakası bulunmaması
r.a. eaasen maznun Pavlofun ek bu 
işlerden muhakeme altına alındı· 

nın bildirilmesine göre bu işler

deki alAkasının zan ve tahminden 
ibaret olduğu anlaşılmasına, kaldı 
ki bu işlerle alakası tahakkuk etse 
bile bu davaya hiç bir suretle te
sir: olamtyacağına mebni talebin 
reddine ekseriyetle karar verildt. 

Karardan sonra s?z alan Müd· 
de iumumi muavini, esas hakkın. 

daki idd:alarınt bild.rmek için do~ 
yanın Müddeiumumiliğe tevdiinl 
•stemiş ve bu talep mahkemece 
muvafık görüldüğünden muhake
me 20 5ı 942 çarşamba günü 13 ü 
15 geçeye bırakılmıştır. 

!Kemal Boranın talebinden anla. 
şıldıgına göre iddia makamı önü
müzdeki çarşamba &ünü iddiana· 
mesinl okuyacaktır. 

Amer ikanın maruf Dupont Fabrikasın4an getirt ilen muhtel if 
ebatta altı dilzünesı bir pakette 

RONTKEN FiL MLERi 
satışa çıkarılmıştır. 

Talip olanl a rın on beş gün zarfında İstanbulda Kızılay Satış de
posu müdürlüğüne, Ankarada Umumi merkezın1lze müracaatları 

18 X 24 Eb 'adıntla düzünesi 6 Lira 
24 x 30 " ,, 9 " 30 x 40 " " 14 " 

lnebolu l3elediyesinden: 
Inebolu belediyesi ittaiyesl içın 24 - 32 beygir kuvvetinde çift silin· 

dirli ve altında lAstik tekeriekli arabalı bir adet motoPomp alınacağ"ın
dan bu makineyi vermeyi tekli! edecek olan firmalar bu baptaki tediye 
~artları ile fennı evsaf ve 'eraitini öğrenmek üzere tekli! mektuplarını 
ilA.nı n hitam müddeti olan 20/ .5 ,- 9(2 gUnUne kadar Inebolu belediyesine 
göndermekle şartnameyi bedel.!lz iateyecekJcrf Uitn olunur. 

<5276• 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı - Proje, şartname ve ke$fi mucibince Anlcara bira fabrikası san· 
dıkhane i nşaatı lfi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Keş i f bedeli ci.8.774..96 • lira, % 1,5 muvakkat teminat c3659Jo li· 
radır. 

3 - Eksiltme 22 15 942 Cuma gllnU "aat 10.30 da Istanbulda Kabl.
taşta Levazım şubesindeki merkez mubayaa komisyonunda yapılacak· 

tır . 

4 - Proje, ~artname ve ke~if sözü geçen şubeden ve Izmir ve An· 
kara b~müdürlUklerinden c.245 • kuru~ mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 30.000 l> liralık bu kabil inşaatı 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale gU· 
nünden 8 g11n e\.·veline kadar umum müdürlUk inşaat şubesinden vesika 
almaları ıa.ztmdır. 

6 - Eksiltmeye g:receklerin mUhUrlU teklif mektuplarını kanuni ve
aa..ikle ~ 7,5 güvenme paruı makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamesinin F. fıkra.~ında yazılı vesaiki ihtiva edecek olan kapalı 
zarnarını ihale günü ek.Biltme su.tinden bir saat evveline kada.r mezkttr 
komisyon ba.kanhğına veya Ankara Ba.şmUdtirlüğilne makbuz mukabi· 
ıtnde vermeleri lAzımdır. C'516S) 

Devlet Demiryolları İlanları 
SamfJun • Çar~anba kl81llında seyahat edecek yolcuların beraberinde 

getirecekleri parça halinde.ki e4Y&larına mahsus S. S/ 2 No. lu tarifenin 
ücretleri değlftirilml.ştir. Yeni UCretler 10. 6 1942 tarihinden itibaren tat· 
bik edilecektir. Fazla tafai;At için iata.syonlara mtiraca.a.t edilmelidir. 

Tarllll musiki 
konseri 

İstanbul KonRrvatuart tv.rlhl 
Türk musiki heyeti İstanbul elhe
tin<le ilk defa olarak 16 mayıs cu
martesı akşamı saat 21 de Emin
önü Halkevinde bir konser vere. 
cektır. 

Davetiye ve programlar Em.:n. 
önü Halkevmde tevzi e<lilmekte
dir. 

Anadoludan Ses 
(.,..,ı 2 nelde) •+• 

anh ve asil Dost.oyev&k i gibi 
müsterih olabilirseniz bu sırra 

ereceksiniz.. Yalancı ve ıa:reti 
fecirlere, doğu taslaklarına kan
mayı, yönelmeyi blraka9ilir, bu 
esrarlı ve aziz geceden eşsiz sa
baha giden yolu tutabilirseniz, 
geceyi yakarak, yıkar1ı1k, erite
rek sabahı getirebihriseniz ne 
mutlu .size! .. 
11::5) u, öyle ağızdan dolma 

~ şevk ve ce-sar~tle, beş • on 
parlak nutkun veya manzume· 
nin telkinile olmaz. Bunun için 
ın ... rwnak, sevmek, dallanmak, 

c3395 - 5469> 

İnhisarlar idaresinin 
bir tashihi 

Gazetenizin 7 / 5/942 ta r lhlt nU.sha· 
sında c:Ispfrto ve Isplrtolu Içkiler~ 

başlığı altında intişar eden ha.herde 
bir sıfırın unutulmasile hasıl olan 
yanlUJt gazetenizin aynı sahlte ve su. 
tununda a.şafıda bildirildiği şekilde 

tashihi rica. olunur: 
<Konyak, likör ve emısli ispirtolu 

içkilerin Inhisar resmi haddinin u
garı 60 azamı 100 kuruş olmayıp 

1000 kurut olarak deği~irilmeei he· 
yeti vekilece kabul olunmuftur.> 

Fiyat murakabe memur
la rının ôni baskınları 
F ı yat Mürakabe memurları dün 

Divanyolu Tan pastanesinde ant 
b:r arama yapmı§lar ve içeride bir 
çuval nohut unu bulmuşlardır. 

Un mue.adere edilmiş, dükkanın 
blr h.dfta seddine karar verilmiş· 

tir. 

Askerlik İ şleri 
İL AN 

Fatih Askerl ik şubesi b•§kanlı. 
yanmak, 1'bcldeden geçmek lA. ğından: 
zım .. Bunun içln eski mezheple

Canlı ve cansız nakil vasıtala

rının 942 yılı sayımı aşağıdaki 

günlerde Fatih Askerlik şubesi it· 
tisallndeki meydanlıkta 'M. M. mü
kellefiyeti komisyor.u huzurunda 
yapılacağından sahiplerinin mu
ayyen gür.lerdc nakil vasıtalarını 

bütün yedek teçhizatlarile birlik· 
te getirmeleri, getırmiyenler hak. 
kında kanuni muamele yapılacağı 
uan olunur. 

r in çetin riyazet l mtihan:l.arını 
geçirmiş, yeni rejimlerin aman· 
sız terbiye sistemile yuiurulmuş 
olmak gerek. Eşref saatler in ve 
ı treti hamiyctlerin nazlı ve gös· 
terişll hamleleri bunu başaramaz. 
Her köyün yamacında Teb şeh. 

r inin akla gelmez çetin sorgu
larla yolcuları imtihana ' çeken 
canavarı duruyor ... Her köy, b ir 
Samsundur, Mustqfa Kemalin i 
bekliyor. Köyün öz oğlu olduğu
nu isabt etme-k, köyün bütün is· 
yanlarına göj:üs germek ve so
mnda k&yün atası olmayı hak 
etmek var ... 

Evet: Köy, en kötücül insanla. 
rın yerdiklerinden daha pis, da· 
ha iptidai, daha menfldır. Pisliği 
dışındadır; !ptid•ll.ğ i yeni tekni
ğe göredir; menfiliği, münevvere 
imansızlığından. ileri geliyor. A
radaki duvarı ba4ını vura vu ra 
yıkacak ve g:dip köy ruhunu fet
hedecek babayiğ'\ nerede? Ne 
az iz köylü! ne miskin köylü! ne 
hassas köylü, ne vurdum duy· 
maz köylü! Sadece köylü! Sa· 
dece meçhul! Miz.oıhta nüktesi ve 
millete sevgisi birbirinden üstün 
Nurettin Artamın tercüme koku
yor diye tenkit edeceği tutma
sın: .,Köy, bu meçhul-. ... Onda 
aranan ve verilmek istenen her· 
şeyin aslı ve kökü var. Toptan 
keş!. Mustafa Kemal yaptı; şlm
dı her köyün ayrı keşfi gerek ... 

• 
(•) Golgota: 1sanrn üstünde 

çarmıha gerildiğini iddia ettıkle
ri tepe. 

Fatih Merkez ve Fener nahiye. 
leri: Canh ve cansız vasıtaları 14 
perşembe, 15 cuma, 18 pazartesi 
20 çarşamba, 21 perşembe; Kara'. 
gümrük n•hiyesi: 22 cuma, 25 pa. 
zarte.>i; Şehremin i nahiyesi: 26 sa
: ı, 27 çarş3mba; Samatya nahiye
si: 28 perşembe, 29 cuma. 

lf 
Eminönü Yerli Askerlik şubes: 

başkan1ığınd•n: 

Lv. Tğm. Ali oğlu İbrah;m tn. 
al 326 (53138), topçu Ttm. Ha. 
şlm oğlu Şerefettin Aker 329 
(525-05), veteriner Tğm. D ikran 
oğlu Sisat 307 ( 17799), piy~de 

asteğmen Tevfik oğlu Ahmet Refi 
331 (47480). piyade Tğm. Ham ,\ 
oğlu Must•!a Nail 313 (14137), 
P!yndc Tğın. İbrehim oğlu '.'laci 
31! (9994) , 'l'bb. Tğm. Meh. Şev
ki otlu Meh. Necat i 326 (45079). 

Bu subayların hüviyet cüzda~

larile blrLkr~ acele şubeye Jlelme
lerl H3n olunur. 

Sahibi ve Ne,rlyat MüdürU 
Altnıel Emln YALMAN 

Vatan Neşriyat Türk Ltd. ŞtL 
Vatan Matbauı 
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Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

İC AB IN DA GtlN DIE 3 IA ŞE ALI N ABİLia 

lngillzce tıbbt, edebi kitaplar 

kira ile verilir. En yeni mecmu· 

alar burada. satılır. 

Sirkeci Adliye binuıı ka11ı

slJlda, MJma.r Vedat Caddeol 

No. 19 

ZAYİ - Ortaköy İaşe memur
luğundan, Fatma adına almış oldu
ğum 3 adet ekmek karnesini zayi 
etlim. Yenisini alacağımdan esk:lc· 
rinin hükmü yoktur. 

Ortaköy, Yeni Bulgurcu S· 
No. 63 de Fatma. 

Çocuk ha.stahkJarı 1Wüteha8sısı 

Dr. Nevzat Ziya 
Haeta1a.rmı her g11n ~aat 14 

den sonra Csğ'aloğlu Halk Par· 
tısı binast kar,ısında Zeki~y 

;ı.partımaru B ınci dairede kabul 
eder. 

I 
Türkiye 1 Ş Bankası Uı;klidAr As liye i kinci Hnkuk HA· 

kimliğinden: 934/2038 
KadıköyUnde Bahariye caddesinde 

Nailbey sokağ'ında 26 No. lu hanede: 
sakin Fatma Hayriyenin kocası Be# 
yoğ"lu Hnrblye Belvü gazinosun<Ul 
müstahdem Abdullah Sudur! (Abd• l 
aleyhine 28/ 5/ 935 tarih ve 93~/20:J8 
No. lu ve oo.,anma kararını havi 118.# 
mın bir sureti M. aleyhin ikametı:;fl# 
hının meçhuliyetinden dolayı tebliğ 

1 edtlememL,- olduğundan tebliğ mak3· 

Klfllr taaarnl IMNplal'I 1942 llu'amlJI pllıu 
~: 2 şu.ı. ' 11a;y.., a Atmoı.. 

:ı - •"'9•• arlklerln<le 7apoı. 

1-~ 
l ..ı.t - - = 2000,- lira 
a > ıeeo > = 3000,- > 
2 > 709 > = 1:500,- > 
a > ti08 > = 1.600.- > 

10 • ~ ~ ;;::; :.ii()Q,- • 

BULMACA 

'ı--ı-4--

' 

Soldan saga: 1 - Halsizlik. 2 -
Alçaklar; Daha başka şeyler. 3 -
Lisan; Pek az; Sanat. 4 - tıe: i ; 
Milskirattan olan. 5 - U!ıt. a~ac;. 
6 - Mey;tttirme; Hayv~n yemle· 
rlnden. 7 - Binilen şeyler. 8 -
Zamanın kısımlarından; l<ahn 
tüy. 9 - Tahtadan des ~ek; Bir 
böcek. 10 - Sevglll; Bir s>lAh 
10 - H{lyvan kundurası; Zarf. 

Yukarıclan aşağıya: 1 - H<1.zı?"
l~klar. 2 - Hakkaniyet UzE:re ha
reket eden· Okun arka-i:ışı 3 -
Gemi tam;?·lerinden; Evin kıs11 ;1· 
Ia.-ından. 4 - Kısa zaman; B.r 
nevi toO".'tıık~ B:r renk. 5 - T ilk:. 
nln başı , Yr;kluk. 6 - İ!Hve· Uza:.. 
i şareti. 7 - · Hamam; Bir n1Eyvt-t; 
Bir tara!. 8 - Şahsi; Aynı ~~: ya. 
pan. 9 - Ter.!':i: v ;lft.yet; Hovarda 
meşrep. 10 Uzak; .F'am ~l yJ . 

11 - İkrah ettiren; Blr r.ıevi top· 
rak kap. 

IMJNJlU BULMACANIN HALLI 

Soldan sağa: 1 - Gebze; Ya
ma. 2 - El.3.; S i; Re. 3 - Zamer.; 
Fizik. 4 - Aferin, 5 - E. Ü.; İm 
(mi); (S)epe (\). 6 - Fa; Ela; Tat. 
7 - Yüzü kara. 8 - Ara; Rfah 
(ha!r), 9 - y. M. (Yeme); Fara
iz. 10 - ~ıecalsizlik. 11 - Akın; 
Kj; Ta. 

Yukardan eşağıya: 1 - Gezme; 
Yama. 2 - Ela; Üfürmek. 3 -
Ban1 (y) a; Aza: Cı. 4 - Afi; An. 
5 - Esnemek; F (l)l. 6 - Lakas 
(sakal). 7 - Firar; Rik (kir). 8 -
İn; Arazi. 9 - Et; Fil. 10 - Ari, 
Parazit. 11 - Ekle\; Ka (ak). 

BORSA 
13 M AYIS 19t2 

1 Sterlin 5,22 
100 Dolar 130,70 
100 İsveç frangı 30,365 
100 Pezeta 12,89 
100 İsveç kronu 31,16 

ESH AM ve T AHVfLAT 

% 7 934 Sıvas - Erzurum I 19,85 

• 
• 
• 

108 
58 
26 

a 

• 
• 
• 
• 

= 4080.
= 2300.
= :;oQO,-

- aoGO,-

KARAR H ULASASIDIR 

c 42/ 797 

> 

• 
• 
• 

Milli Koruma kanununa rnu-

1 

mına kaim olmak üzere il:lmın bir 
sureti mahkeme divarıhanesine tatil' 
edilmiş olmakla mumaileyh Abduııs· 
hın 15 gUn zarfında temyizi dA.va. et~ 
mediğ'i takdirde hükmün kesbi kati
yet edeceği ilA.n olunur. 

halefelten İstanbul Fır.dıklıda Meb -;;;;;;;;;;;;========;;;~ 
usan caddesinde 36 numarada hur. r 
dacılık. ve çi~ic!lik tlcaretile meş· ı ı DAKTiLO ARANIYOR 
gul Mışon oglu Bohor hakkında 

İstanbul asliye ikinci ceza mahke- ı Fransıacaya hakkiyle vikıf l-'· 
mesinde cereyan eden muhakeme- tanbul veya Ankara'da çalıı~mak 
sl neticesinde suçlunun fiili sablt Uzere erkek veya kadın sekiZ 
olduğundan. Milli Koruma kanu- daktilo alınacaktır. 
nunun 32 .. 59 uncu maddeleri mu Isteklllerin TUrk ırkından ol· 
cibince yüz yirmi dört lira doksan ması şarttrr. Tahsil derecelerJnt 
kuruş para cezası ödemesine ve ve ~imdiye kadar çalı~tıkları yer· 
b ir ay müddetle dükkftnının ka- tere ait malOmatI muhtevi bir 1 
patılmasına ve bir ay 28 gün hetp· mektupla Istanbul Posta.hanesin· 
s ine ve hüküm kat'ilcştiğinde ile- de 722 numaralı posta ku t usuna 
retl suçluya ait olmak üzere ka- \ müracaat edilmesi. _) 
rar hulasasının Vatan gazetesinde 
neşredilmesine 11 / 11/ 941 tarihin
de karar verild i. «5478• 

KARAR H ULASASIDIR 

İhtikar 942/ 52 

Mllll Korunma kanununa mu
halefetten Büyükderede Büyük. 
dere caddesinde 1303 numarada 
bakkallık tlearetile meşgul Dlm 't
ri oğlu istepo K iropi hakkında İs
tanbul b irinci mı lli korunma meth
kemesinde cereyan eden muhake· 
mcsi neticesinde suçlunun fiil i sa
bit olduğundan !ı.iilli Korunma ka 
nununun 32 _ 59 uncu maddeleri 
mucibince yüz lira para cezası 

ödemesine ve bir ay müddetle de 
dükkAnının kapatılmasına, üç ay 

müddetle hapsine ve hüküm kat· 
ileştığinde ücreb suçluya ait oL 
mak üzere karar hulasasının Va
tan gazetes:ndc neşredilmesine 6 ' 
4 942 tar ihinde karar v<'rildi. 

c5489• 

Edirne c. Müddeıumumilığin

den: 942 ı 3~4 İlam 

Tesb;t edilen fiyatlan yüksek 
fiyatla zati madde satmak surctile 
M:ın Korunma kanunu hükümle
rine n1uhaL! hareketten maznun 
Edirncnin Umurbey mahallesinden 
İ!i:mail kızı Veli karısı 30 yaş:nda 
Fethiye Huysunlu hakkında Ed:r
nc asliye ceza mahkemcs:ndc ya· 
pılan duruşma sonunda maznur.un 
lsnad olunan suçu işlediği sab·t 
görülerek Milli Kirunma kanunu .. 
nun 55 inci maddesin ı n 2 nci fık
rasına tevfikan yirmi beş lira ağır 
para cezasilc mahkümiyetine ve 
harç tahsili ile hüküm kat'ileşti· 
ğinde masrafı mahkO.ma alt olmak 
üzere neşrine dair 21 / 4/ 942 gü. 
nünde verilen hüküm kat'ileşmek. 
le Hila olur.ur. 

8/5/942 

KARAR HULASASIDIR 
Ihtikll.r 42/ 10 
).fillt Koruma kanununa. nıu?ıs\e• 

,.ııo' fetten Istanbul Karaağaçta ırnr 1' 
caddesinde 16 numarada kah"'eci1

1 r 
ticaretlle me~l Rasim oğlu ce.ft 
hakkında Istanbul birinci Milll 1'~ 
runma muhakemesinde cereyan edCI· 
muhakemesi neticesinde suçlunun f ıı. 
11 sabit olduğundan ~Ullt J{orıııl'lr 
kanununun 21 • 55 el maddeleri ıı;~. 
ciblnce yirmi be~ lira para cezası ~c· 
mesine ve hUkUm katile1'tigtnde rJr 
retı suçluya ait olmak Uzere :K•...,. 
hulasasının Vatan gazetesinde ne .. ,t 
dilmesine 30/ 3/ 942 tarihinde :K9 t 
\'eril dl. c549<'' 

YAZLli'.iA GİJlECEKLEJtt: : 

BASiR aoLT111J 
we MOBILTA•IJI 
Her yerden ucuz Ista.rıbuJdllı 

f{O
Rızapa.,a yokuşunda 66 

AHMET FEVZI'nln 

ASBI MOBlr.f.J 
- 1vrae:azasından alın~ 

KARAR HULASASll>~ 
İhtikar 42 35 t<'~ 
Milli Korur.ma kanununa o· 

halef etten Sirkecide ATcmd3!rct ;e 
teli altında lokantacılık tıC" 11,}' 
meşgul Ahmet oğlu öm~r 0rv~· kında İstanbul birine : Mili• ~ «''~ 
ma mahkemesinde cerey<in ıı..ıtıl.I 
muhakemesi neticesinde. ~ııicı'rı.1 ı 
fiili sab:t oldugundun l\.1ıllı ı1'~6· 
ma kanununun 31 _ 59 ur.curta el 
deleri muc~bince on lira P

9 ı•iıer 
zası ödemesine ve hükilrtı. ıc,soifl,s~ 
ı:ğindc ücrı:.ti suçluyJ 81 ~ ta.ıı g•; 
ıı::ı:.>re kaı ar hulasasının vat 4 ·g'"' 
zetesindc ncşred·lme~ınc ;,.s.tı 
tarihinde karar verlld.- ' 


