
Milli Sel.'ia gençliğe 
glnliik em~i: 

Soysuzların ortaya koydukları kötü 
örneklere nefretle, iğrenme ile bakmak; 

l~porlm~_!l--~~~kı ile dünyaya __ ~~_nek olmak.J 
av ..... a.._-r_sıa --~4JZZVWUW • <.aU.><au>WWW ...... ....-s:s«ıa 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 
Ankara, 20 (TclcConla Başmu-\-

harririmızden) - 19 mayıs ba)T&
nu vcsilesile Milli Şefimizin Türk 
gençliğine ~oylcdiği hıtııbe, yalnı;: 
rnillctımız için değil, tıcle bu da
kıkada bütUn dünya için bir ilham 
kaynağı olacak kadar ulvi ve 
kuvvetlidir. İsmet 1nbnü tam şef
tir. Bu sıfatla hadiseleri en geniş 
cepheden karşılar, en uzağı gö
rur, l'alnız görmekle kalmaz, de
rındcn derine duy;ır ve duyduk· 
larını en duşündurücil ve coştu
rucu tarzda tfade etmenin sırrını 
bilır. Onu dinlerken; mukaddes 
ınıııı ateıten kopan sıcaklığın ruh
larımızı sardığını muUaka hissede
riz. 

Milli Şefin Türk gençliğinden 
lsted fı şudur: 

Ahlfıklr, çalışkan, ümiUı ve 
ku.vveuı olmak ... 

Ismet İnönü ah.lak ideali üze· 
rinde ısrarla durmığa sebep gi:>
r-ü~or, ı;unkü ortada ahlakın icap

. la 
rına aykırı giden bir dünya var. 

Rıtlnat ıç nde bır zerre olan bu 
YcrY\iziin~. tabıatin en mükem
~el nümunesl otun insanlar, bugün 
hırb:.rlerl.ni öldiırmekle m-"•ul. 
cı - 1 ..._ 

ur er. Hırrp faciaları, b~:anla 
ahl(lkı Ozcrtnc yıkıcı ve acıklı tc
&'rlcr g0stcriyor ve bu kötll tesir
ler de hcrgün artıyor. Harbin 
~lfılarından olan darlık ve paha. 
lıhk, vücutlerden ziyade ahlfık 1 
üzerinde sarsıntılar yapıyor. Va
tanın geniş ve dar zemanlarını 
Yalnız kendi haksız zenginlikleri 
lç.n vurgun fırsatı bilen soysuzlar 
zuhur ediyor. 

İşte bütün bu manzara Ye bu 
kotii istıdatlar karşısında Mıırt 
Sclın Türk gençliğinden bckle
dıklerl vardır. Vurguncu soysuz
lara nefretle, iğrenme ile baka
caklardır, şuna iman edecekler. 
dır ki fırsat düşkünlerinin ve kÖ
lü ahllık örneklerinin yalancı 
tnuınıarı umduklarından çok kısa 
bir :ıaman tlitebılcccktir. Gençler, 
'rtırk milletinin neşcsSndc saadet, 
k<'derlnde felaket bulan tcmız 
8P<>rtmen ahl[ikının zaferine ina
nacaklardır. Ümlticrilc ve neşele
~ile büyüklerin hırslarına durgun-

} 

1200 tdlometre 11Z'aktan r:etlıi~n ooyrsklnr )ni'inll' ye \'~rıt!rken 

19 Mayıs bayramının 
dünyada akisleri 

Berlin radyosu 
dedi ki: 

19 Mayıs, Türk 
milletinde büyük 

kudret yaratm ıştır 
Molkova radyosa 

dedi ki: 

J 

Uk, muhakemelerine kuvvet ve· 
rCCc-klerdlT. Şaşıranların türHi 
<ıhlfık hezeyanlarına karıı; coşa. 
t'ak akan bir çağlayan gibi temiz 
Ve şeffaf kalacaklardır. 

Bu ideal mücadele için Türk 
Ccnçliğinin dayanacağı yer var. 
:•r. O da; bugün insanlığı saran 

Harp a teşini n Türkiye 
kap ı ların ı yalad ığı bu 

günler de Türk gençlig" i 
Millf ~ef, Ebedi ~f'ln mu\1akkat kabrini 7.iyarf't edl.ror 

her tecavüze mukave-,-----:".'----------------
mete karar vermişti r TÜRK KARA SULARINDA 

Bomba da vası 

-"" Atır ceza relsl 
s-..i T...., Ağır ceza mll;hkemeiı Azasından 

ı:roın Biilı.c 

Ağrr ceza ur.asından 
Reşnıl Bayrıınıoı;-ıu 

C. Müddeiumumisi . 

iddianamesini okudu 
P av 1 of, hazırlanan trajedinin en korkunç 
aktörüdür-Yon Ribentrop'un Türkiyeye gelmesi 
haberi üzerine bir suikast tecrübesi yapılmış - · 

450 nci maddenin tatbiki istendi 

Ankara. 20 (Telefonla) - Bu· 
gi.in saat 0,30 dıı Ankora su ikasd
cilerlntn davasına devam edilmiş. 
tir. Büyuk b r di r. leyicl kütle:;! 
sabahın çok erken san ti erinde 
mahkeme salonun~ doldurmuş 
bulunuyordu. 

İdd ammenin okunacağını du
yan halk Adliye blnasının önünü 
doldurmuş, bir.aya g rıp ,sıkanlar
dan l\1Uddcfumumfr. n suçlu ı;;ını. 
lanlnr hakkındaki talebini öğren· 
mek lst yorlardı. Hntt6 Kornllo! 
ve Pavıor hakkındaki talebin ağır 
veya cloıha hafır olaca~ı noktnsı 

ükrindc blrbiı'lerile bahse glri
:ıcnlcr b'le vardı . 

Bugün mahkeme stılonunn ön
de Süleyman g rd . Onu Kornilof, 
Pa\'lof ve Abdurrahman takip et· ' 
ti. Reı.s Sabri Yold~ş. aza Emın 

Büke ve Reşat Bayl'aınoglu yer
lerini alınca Müddeiumumi Ce
mil Altay e:;as hakkındakı muta· 
llıasını bild receğı nl söyledi. Kcn
disır.e söz verilen Mudde umumi 
kalın bir dosya hiillndek ı ldcilanıı

mesln tam ıki buçuk saatte oku· 
du 

P-.n·loC dlnl~mlyor 

Müddeiumumi esa5 hakkındaki 
mütallııısıı:ıı şahitlerin 'iadelerin
den, Siileyman ve Abdurrshma
nın itiraflarından bulduğu dC'lllle· 
n? istinrıd f'lıircrek okurken Pav
lof elindeki kalın \'C kara kaplı 
bir kitabı karıştırmaktaydı. Bu 
hale dikk~t <'den S!lbr' Yoldaş 
t.crl·üma n vasıtasile Pavlofa .sor
durdu: 

- Ne okuyorsun? 
Pavlof b!raz şaşırmış b ir tavır· 

la cevap verdi: 

. 
( 
~· 

:uliddeiumuıni Cemil Altay Abılurr.ılurnııı ·uyman - -

Kornilof 
- Bu kitapta bulumın şiirleri 

okuyorum. 
Reis Pavlo!a şunları söyledi: 

----~-~~~~~~~~-
müddet sonra tekrar dosyalarını ı 

- Burası mahkemedir, kıtep 

~IAlar fçınde fedakarlık brarlle, 
:ıclye ve sportmence durumile 
~: Yerde riayet gören Türkiye 
'-\llnhuriyetidir V(! btr de T\irk 
gençliglnln sağlam istikbalidir. 

Mılli Şef, hıtabcsinin son kıs· 
lllında sportmen vasfının yüksek 
manasını tarif ediyor. Bu tarif 

Londra ha!kevinde 
merasim yapJ/dı Bir motörümüz 

daha torpillendi 

ve saire okunmaz. 

karıştırmağa başladı ve bu dos- ( ] 
yaların arasın~an Yere düşen biri I Rus • Alman 
kfl#ıdı kcndlsıne veren müboş re b bl 

( Devamı ~a. 4, Sil. l del + ar ---

~~;:de ~ıılnız Türk gcnçll~lne ve- An.kara, 20 (Rııdyo Cazetesı)
la n gUzel bir ders değil, insan. 19 mayıs Spor ve Gençlik hayra· 

r orasında hüküm sürmesi lA- mı yalnız yurdumuzda kullanma. 
~ıın Selen ideal milnasebctlcr ve mış ecnebi memleketlerde de le. 
k aktki barışın tabıi temeli hak. hımlze dostane tezahürata vesile 
ıncta Yilksck b.r işaret sezmek olmuştur. Alman radyosu da dün- E atan t " .. müreftebafı .. 
i~~ r. Bütün ınsanlnr, İsmet kil neşriyatında pek ~amimi bir mo ~run SOQ 

Bu emre itaat eden Pavlof bir 

Yurtta fay dalı 
yağmurlar başladı 

~~nunun anlattığı manada sport. dl kullanarak demiştı: ki: sal im lğneadoya ç ıktılcr 
. n olabliseler birbirlerinin ly... «19 mayıs 1910, Türk mılleti. 
lıklcrlni bcnlmse~cler, birbirlerinin nln kalbinde gelecek günler iç.~ TUrk kara sularında yine bir te- ı motörU top ateşine tutmuşlar ve nl· 
eksiklerini h , 1 b' bi 1 büyuk kudret yaratm~tır B ı cavtız Mdlses! olmuş ve 300 tona. yn. ! hayet bir torpli atarak batırm~lar
rlne saygı oş ~ors~ er,t l ır r el - kudret Türk asker ve dtpiom .u kın bir bUyUklUkle bir Türk motörU l dır. 

~ıntakalarda yağan yağmurlar 
köylülerin yüzünü güldürüyor !. 

Har kof' ta 
Alman taar
ruzu başladı 
Bu kesimde büyük 

bir tank harbi 
devam ediyor 

lı k • sevgı ve o erars al a ... 1 hU\•i tı h 1 hAa d 1 it 
ıı rnıığa nlışs.lar kAinatın küçük !arının enerjik htreketlerile Türk j . ye meç u ·~"'9 en za 1 tara-, Alınnn en son haberlere göre bu 

COe,·amı a. 3, U. 4 de) •§• l mılletınln lst khilın. kurtarmış V<' fınaan taarruza uğ'ramıı;tır. motör (Doğantepe) motörUdUr. Bir 
· _ (Oe\amı SA. S; ~U. s teJ § lDenızaltılar suyun yUzUne çıkarak müddet evvel Bulgarfstanda blr 11_ 

---- mana gitmiş olan rnotör, yfikUnU 
~o·-..,_-,,...--~.·-

boşalttıktan sonra geriye dönerken 

Ankara, 20 (Telefonla) - Devlet Meteoroloji umum mUdUr
IUğünden bugün aldığımız mal6matn göre, hububat için beklen 
mekte olan yağışlar yurdun .muhtelit bölgelerin'dc faydalı ola
cak miktarlarla ewelki gtin, dün ve bugUn düşmüş lbulunmcık· 

muhtelif cinste ylllc Yükliyerek 18• 

tnnbula doğru yola çıkmıştır. Do- J 
ğ111ıtepe ınotörli gece lb'lleada a,.çık

lo.rından geçerken hüviyeti meçhul 
bir denizaltı gemiyi torpillemiştir. ? 
Doğantepe Zekeriya Pcfsln idare

sinde ldı Gele'.'! ha bcr!erdcıı ruılaşı:

dıl!'ına göre gemi mlirellebatı kAmı 

tadır. 
Esasen daha bir mUddet lçinbuğdny bölgelerinde toprak ru

tubetinin mahsulü idare etmekte olduğu şu sıraJarda bu yr.ğ
nıurlar hiç şüphesiz mahıml için çok faydalı olacak ve topro.~n 
rutubetini müsait bir şek!lde tak\•lye cd...::ektlr. 

Bu y~ğışlar buğdaydan gayr! yaz maltsulleri için de fayda
lıdır. Dünkll ve bugllnkU vağı~lar cenup ve ct"nubu şarki böl
gelcrinl hen~ tutmamıştır. 

Alman taa .. raza 
Baııraada 
başlayacak 

Moskova, 20 (A.A.) - ıc ızı. 

. 
• l.ı 

Ankarnda yapılan ııpor ı;'<.i&terllrrlnılc gençlerin l\Ulli Şef'e eenplan : Dalma huJr. 

. 
~·. 

IP.n sağdır. Hepsi lğneada civarında ~ 
!taraya çıkmışlardır. 

Hıidise ıhakkında tahkikata baş

lanmıştır. Motör mlırettrbatının bu- ) 
gün IJclınmızc gclmckrı bekknmek- J 
tedir. 

Bu bö~e erin bir nydanberi ara.eı kesılmlş olan yağışlara ihti
yacı vardır. Bursa, Konya, Ankara, Tokat vllAyetlerlne ve 
Tro.kyaya, Tosya, Polatlı ve Miiba son gUnlerôe mebzul mik
tarda yağmı~ bulunan yatmurıar köylUlerlmiz! son derece se
vludır:m~Ur. 

Yıldız gazetesinin cephedeki mu. 
habirl Harko! kesiminde yeniden 
bUyük bir tank muharebesi cere
yan ettiğini haber vermektedir. 
Almanlar, uçaklarla ôcsteklerımiş 
tanklarla bir mukabil taarruza 
gcçmiş11'rdtr. Rl.l'llar, 81 tankc 

CD6vamı sa. a: Sil. io; ~-<r> 



'VATAN 
21 - ti - o.ız 

D<er<ebeylRIK ve, __ Şehir Maltayalnişan.Hayır, 
t@prak d8vaso H b I . 

• - • " aHearıkeartıevz•·. ili nı·şan verilmeli ....,. 

Yüz dört misafir Bir casusun 

Yazan: Cemal BABDAKÇI 

- 19- 1 kılar doğurur : Bu ışı yaparken bu 
hakıkat.n gôz onündc tutulması 

B iıan ımparatorlarının fakir valnız maksadı saglıyacak ve haL 
halkı, koylulerı zulümden kın zih nlerinde ve fık rlcr nde 

~~~:~;:~~:~7ı~ı , ,~:ifa":dası; üç değerli, üç şereflib~l 
incidir. Maltada çektiğimiz iki senelik ıstırabı, 1 

Pazartesi gününden J 
itibaren 500 ton pirincin ( kendi payıma helal ediyorum ı 

ifşaatı 
A j:uıs telgraflarında yine Ital· 
~ l umn iç durımıu hak.kında 
haıı haberler 'nr. Son gi\nlerde, 
hu haberin bir Jı:q il sıklaştı. 

J.lfc ıulınd:ıld ~mcrlka me,·ıııu:ı

sındıı ~ıkan bir ~azı, - ı1aiıııa lhll· 
yatla ka~ tledllıııel;; şartile • ltal~ n· 
nın lı: cıurıııu hnkl,ıncla dikkate de· 
ğcr ııtalllmat 'ermektedir. Hu yaıı 
iki sene ıtnl~nll ı hulunıııu~ \C bir 
de\ lct hesabına l'n'u~luk etmiş hl rl 
tarafından ~ nzılmı41tır. Fakat ca· 
,u,,un ı .. mı 'r.rllmenıekte, yn1.1 .. ı 

tevziine başlanacak C _ , 
\. -- ~ ~ ....-...-............. ..., 

Inşc mUsteş3rlığı iaşe mUdUr!UğU- .-.sıwasır.-v~..._..,. 

k t ı geni r, ra- bundan sonra bu ha\'alıde dcrcbey· 
aldırılar.dan ur ar P ·o , . , 

k lst g le türlü ı ğln aşıret teşkilatının tekkele-
hata kav'tl turm e 1 ' · · 

1 ba Olduklarını nn. tagallubu 1, hUkumet nüfuwn-tt>db r ere şvurmuş , 
iki 1 dan blrınde 1 dan başk nüfuzhırın ayakl kala· bundan eVW! yazı ar 

lehrtm\ştim. Bu tcdbırlerden men mıyacagı kanaatın ı ycrleş~ırccek 
ul f Zları kırılan kbkleştlrecek sayıda \'e oncmdc 

raatlerı boz an, mı u . . 
1 d b kıslll hudut kımsder n naklılC' ıktlfa olunması 

Dınatos ar an ır • . 
k k da d('\'lct n duş. luzum ve h<Je<:tın ııstune çıkılma-( ı<:ına çı ara ora • 

~ 1 ·ı bi 1 m·ış hukirmetleri ması, lçt maı fayda sımrlarının n-
ı. an arı c r eş • 1 , B 
,
1 

vhlne harıcketc geçmişti lçtL şı maması lazım ve zaruri ld . z 
ın • durumla:cı ıtıbarılc o Dınatos· de bu liızum ve zarurete ayak uy· 
'arın h~f tlM'ı demek olan biz""' · durmuştuk. 
mUteb .. ·u~'- • r('ıc:!Pri e , ~ .ı l has J'andarmıı dairesine da. 

ne göııderdiğı bir emırle halka tevzi 
edilecek olıın pirinç miktarını GOO 
tona çıkarmıştır. 

Halka piri~ dağıtımına önUmuz. 
deki pazartesi gilnll başlanacaktır. 

yoğurt, krema 
Vekalet 

Peynir, 
fiyatlarını 

tespit edecek 
baı.ııarı da !S)ıının b .. 3 ...... asını, \'et edilirken başka bir hıid se şe. Tıearet Veklllctı sUtten yap1lan 
ukun ve asa)' sn yerıdcn kuruL hir h !kının hayretini üzerine çek· maddelerin fiyat arını biz.zat te bit 

m sı 1 hedC'f tutan harc-ketlC'r es- m ştı: Uzaklard n da\•ul zurna ses. etmeğe karar \"erm.ştır. 
n ı;;ında sınırlarımız dı ın.1 kaçarak .eri geliyordu Bunun ne olabtlece. \"ekıllet tarafından her nrvı pey· 
dorl.ıu ı tt fakın oralardakı unsur· ğ ni merak edc.'nlcr, s "lc.'r n geldı· nir, yoğurt, krema flyatı .. mnın esııs 
ıarlle el b r.ığl etmışler, hukQmC't ğ . tarı: flarn dosru koşup gldınce şehrimızdekı alft.kadarlarıı bıldırıı. 
..ılt•~ htndc zar rlı çalışmalara ko- erkek, kadın, çoluk çocuk, atlı, c- mfştır. 
Hl muşlardı Tam bır yı. nra ile şekh, )aya b nlcrce kb) lünün sn- BugUn toplar.acak olan fıyat mU· 
vukubulan bu hfid scler arasırda- bahın inen kııranlıgında şeh r ka· rakabe komlsyonundıı sUtteıı mamul 
k ek ksız benzeri k h,ıyretc de· pıları onur.de toplandıklarını gor- n1addclerln fiyatı görllşuteeek ve 
ğer degı! mı? müşlcrdL Bu ko.} lülcr tiırlü oyun- nlikllyc masrafları ih\ve cdılerek 

Bu adamlard n ıçcrıdc kalanla· ı lar oynuyorlar VC' durm dan yaşa· kendi fıyatlıırı tesblt olunacaktır. 
rın dcı hukümetin g ırl~tığ ve gir_ sın cumhuriyet, kahrolsun dere- p d k h 
'ı<'Ceğ bfiyük ölçude ıslahat teşeb- bcylık dlye bağırıyorlardı Soran- İyOSC an Çİğ a Ve 
bu:slcrıııciı.•n urkerck a) nl yolu tul· 1 ra beyler topladığı, tagallübü to-' oyan la r 
maları, bn teşebbüsler neUccsız yıktıgı ıç· n Sc\'inçler..r.i, teşekkür· P' 
bırakmıya kalkışmaları d mu bek. !er ni huk(ımete arzetmiye geldik. Bölge ıaşe mUdUr!UğU mUhim bir 
IC'nC'bılırdl. Boyle yaptıkları tak. terini söylüyorlardı. Fakat bunlar mal toplama hareketi üzerine tetkl· 
dırde se hem kcndi!er ' hem de bir takım beylerın ve ŞC'yhlC'rln bu katta bulunmaktadır. 
memleket bUyuk zıırarlar.ı uğrıya· gün ıoplanacağ\r ı b.r gece lçınde Bazı kimseler kah\'e sauşının dur
c.ıktı. Dc\lctın dış ve iç emnty etı nasıl duy muşlar, koylcrı şehre ik - gunluğu llzerlne kahvecilerin elinde 
tehi keye düşecekt . H r gur alınan den on saate kadar uzaklıkta bu· fazla mıktardn kah\'c kalmış olma· 

l d • h ld h · d t lanndan bilistifade piya.,ad n çiğ haberler, bu kuvvctlı ve tehlıkel• un ugu a c ep ı c aynı saa -
htimaller n gerçcklt'şmcsln i ör lC'- te buraya nasıl geleb lmlşlerdi. kahve toplamağa başlamışlardır. 
ınek, memleket• ve 0 yurttaşları Bunlar merak edllec k şeylerdi Çığ kah\•enln uzun mllddet daya.

1 kotu lıktb tlerdcn korumak içln doğrusu . Örfi dare şehre girme- nacağını dUttlnen bu adamlar~n stok 
hemen gereken tC'db·rler n alınma. ler. e musaadC' ctmcd ğı iç n nkşa· j y.apmalarınıı meydan \·erılmıyecek· 

1 bir uıruret halın(' geldigıni 1 ma kadar knp~.ı rın dışır.da kaldı. tır. 

goster'yordu. İlk alınacak tedbir lar. Nıhayct gonderdlğlmlz bir ar. Petrol tevziatını 
de derebeyler le aşiret reislerinden kadaşın fısıldadığı bir kaç ~~elim.e 
muhtemel hareketler ve lçtim·i üzcrıne davulları, zurnalı;rı oııler ı· mahalle birltkleri 
mevkllcrl dolayısıle zararlı olabile· ne katarak neşe ve sevLnç içinde 
ceklcrln ve şeyhlerın garp vllayet çek•! P gittiler yapacak 
er ne gönder Jmelcr . hiç olmazsa Bu hfıdlse vilayetin hC'r tarafın- Nahiyelerde te{'kıll de\'am eden 1 
ı lahatın sonuna kadar oralarda bı. da oyle ruhi bir ha\'.ı yaratmıştı mahalle blrllklrrınln idare heyeti Iis
rakılmaları olab lırdi. k nak ller kErarlaştırılan eşhasın leleri tamamlanarak \ ılı\yete bıtd.rl-

\"C akrabalarllc şurada burada kal. ıecektlr. Beykoz kazasındaki bUtUn 
Martın Uçüncu gunU sabahı, D.· mış taraftarlarının, hükCımetln bu halk dağıtma. birlikleri le!Jkll edll· 

\&rb kırhlar uykularından uyanın. mu mcleslnc karşf gelmek şoy e mlitlr. Kaymakamlık petrol lc\'zıatı. 
ca merkez ve kazalarda yuz dort dursun. ııgız açmalarına dah ı m· nı ilk olarak bu bırllkler \•asıtasllc 
kişının jandarma da rC'lerinC' mı- kan kalmamıştı. yaptırmağa bfllamışttr. 
saf r edilmiş olduklarını gormüş· (Arka1Jı ,·ar) b ki 
lcr, anlamışlardı. c. Ranlakçı Dün c iyot ve 

İki )UZ b .n nilfus arasından se- hububat tüccarları 
çimiş yalnız 104 kı ı: Butun o pa- Hamlet dôvosı 
t rdılar bu b r avuç kimse ıçln mly- d d fopJondılor 
d!? DC'n Ic-b lir. }'akat hizumsuz, 1- ı evom e İyOr dUn 

Bat;llyııt Ye hububat tacırlerı 
(•apsız şldd<:'tler her vak l kna ysn Homlel davı;sımı dün de devam Ticaret Sanayı odasında l<endi ara· 

cd im ştır Geçen celsede Talat ıarında hararetli mUnaka.şalnra sah· 

Şimendifercilerin 

harbi 

Artemelin 'e;kilı a\'ukat İhsan ne olan bir toplantı yııpnuşlardır. 
Mukbıl Brn, tahk•katın genişle. Toplanbda hUkQmctln yeni mah
mes hakkındaki talebini yazılı sule el koyması llzerlne geçen sene· 
olarak 'ti ld receğıni söylemişti. den artan stoklnrm tesbitı üzerinde 

Bu defa Pe) aml Safa tarafın· ı görllşUlmUştUr. 
dan yazılan yazının edebi bir ten- DUnkU toplantıda tacirlerin dilek· 
kıt mahiyetinde olup olmadığının 1 !erini müdafaa ed~ek ''e Tıcaret 

1 

edeb ~ata men.sup bir vukuf ehli \'ekı'Uctı ne daımi temaslarda bulu-
tar~fından tayını r. ıstedı. nacak bir komite intihap edilmiştir. 

Peyami Safa ve müdafii Reşat 
Kaynar, Tııifıt Artcmcl.n vekilı ta- r-TAKViM-) 

21 MAYIS 1Ş42 H arp dlylnc>e hatıra crphcde rafından geçen defo tevsıl tııhkl. 
kat \'e ehlivukuf talep edilmediği 

çarpışan ta~) arclcr, tanklar, p .. "RSE:\18 .. . ve dava mevzuu değişmediği e _ •• •. ·• .. . 
toplar, ııl,\Bdeler gt·llr. Halbuki Al- hetle bu isteğ n reddini talep et· Ay 5 - Gün 141 - HIZIR Hi 
ll'Manların Rus3adıı açtıkları harp tiler. Rl')Iİ 1358 _ l\IAYIS 8 

Yazan: AKA GÜNDÜZ 
a ngıllz Kralı, Akdcn!zin 

O göbeğindeki minlml nı Mal 

ta adasına b r n·şan verdi 
Bu adacık ıkl yüz seksen b• n 

kadar nüfusu olan kuru bakla 
kadar b ir yereeğlzd r ki dünya· 
nın çoğu nC' ıdügln , bilmez. Fa
kat bız Turkler asırlardaı.bcr 
blhriz. Hele 1018 mutnrekesln
den sonra orsdn .ki upuzun yıl 
ç ı dolduranlaı· dah:ı iliğinden 

bıi rler. 
Ülkeler nde gUneş b t.mayan 

memleketin Kralı Malta adasına 
metinliğinden, cc;.:.:ıretlnden, ta· 
hammülünden, dayanış gücUnun 
çel •kllğinden ötürü o nişanı ver
di. 

Üç yJldır; iki yuz seksen bin 
çolukçocuk, yuz otuz milyon
luk hazır ve sllahlı bir çift im· 
paratorluğun arasız saldırışları.. 
na gık demeden. göğüs verdi, 
karşı koydu. Böyle bir adacıga 

da nişan degıl ya, can bile ver -
lir. 

S ingapuru püf diye ahın, 

:Fransayı paf diye yıkan, 

Doneçe şıp diye varan, bütUn 
Avrupayı hıp diye ezen, Mata· 
bandan Girit yolile Sırenanlğc 
hop dlye atlayan siyasi dostları. 
mızın da bu mlnlc'k adaya birer 
harp madalyası verecekleri as
keri mertlik adına çok umulur. 
Şu ikinci dünya harbinde kim 

üç gün hava torpll•ne dayan· 
mıştır? Fakat Malta denilen şan 
ve şerefi ebedileşmiş odacık ilç 
sene ve uç senenın her gününde 
otuz kere buna dayar.mıştır. 

Dunyada tam kahraman ve 
akla sığmayan ıstıraplara tahrım 
mul eden mlllctlcr, sndece sayısı 
çok olanlar dcğillerdlr. Böylece 
bir avuç insan da o lhtışamın en 
yüksek tahtıra çıkıp oturab!llr. \ 

Ben l\'Ialtanın yalnız taşını 

toprağını değil, ıçyüzilnü ve psl- I 
kolojisinl bildiğim için diyorum 
ki l\Ialtaya verilen bir nişan .. 
llayır! Üç nişan verilmeli. 

1 - Tahammul n işanı; 

2 - Ahlak ve fazilet nişanı; 

3 - Yılmazlık nişanı. 

Birinci madalyayı nıısıl hak 

ettiğini cihan biliyor. 

İkıncisi azçok bir sırdır. Bize 

vakit vakit şu veya bu beldenin 

ahlak ve faziletinden bahseder

ler. Maltııyı heps nden üstün tu· 

tarım. Şu bakımlardan: 

A - Maltada sarhoş yoktur; 

B - Maltada fuhuş yoktur; 

C - Maltada hırsız ve- kat.l 
yoktur; 

D - Maltada bayağılık yok.. 

yancanın hakim olduiunu sanır· 
lnr. Boş kuruntu ... :Vlaltız dil in
de yüzde on ıtalyanca yu \'ar
dır, ya yok ... .Nüfuz edemcyışl· 
nln sebebini İtalyan düşmanlı. 
ğındJ aramalıdır. ~ngll zce ke
limeler Maltız d line ancak yiiz· 
de on, b:Jemed!n yü~de on bir 
okulabllmiştir. 

Maltız dindardır; sarhoşluğu 

giinah sayar. Maltız dövüşü bil. 

mcz; çünkü dovüşeni görme

miştir. Maltada fuhuş evler. var· 

dır, fakat yabancılar içindir ve 

yabandan gelme dişilerin evle
rld.Jr. Tabii enderın:, istisnasını 
katmıyorum. İstif halir.de yaşa. 
yan bir ycrciktc iki yıl oturan 
ve görmeğe çalışan bir adam sı· 

!atile hırsız Maltız görmedim. 
Adam öldüren Maltıza gelince .. 
Size şu gördüğümüzü anlatmak 
yeter: 

B lr gi.indü. Şimdi mebus 
ol:m Yemen kahramanı 

General All sa:t, göz pro[esörü 
ve 1918 mUtarekesinde milli 
kongre reisi General Esat, esk 
İstanbul mebusu sosyalist Nu
man usta zlnli çıktık. Hükumet 
meydanındaki kahvede oturma. 
fa gid yoruz. Adliye dalresln ,n 
önü öyle kalabalık ki torpil ııt

san yere düşmez. aAcaba Mal. 
tızlar yine ihtilal mi çıkardı?-ıı 

diye düşündük. 
Kalsbalığın sebebini ıır.ladık: 

Bir adam, karısını, hf!r nasılsa 
kötı.i bir işle yakalamış. Hususi 
silahı olmadığı için edepsız ka· 
dını ekmek bıçağllc dolramış. 

Son mulfakemesı ğorulüyormuş. 
Ktrar verilmiş. Bcract etmiş. Ka 
ı 'li omuzlar üstünde evine ka
dar götürdüler! Cinayetten kur-

.,aılc<'i' 8. K. h:ırfleıile lmzalnnınıo: 
tulduğu, kar ııını suç iisti.\ yak.· buluıımııktaılır. 
ladı[tı çln değil, hayır, sadec-. l':ızı çolt uzun olcluğ"u i~lıı ı-n 
{l\Ialtada otuz şu kad r yıldrın. önemli kı~ııııııı lıulıhıı etliyorum: 
berı cinayet mahkumu yoktu Jtal~anııı iaşe dımııııu pek fena· 
bu da ahlfık dışı cinayet ışleme- laşımştır. Kıtlıl• rınarelerl gorUI· 
dığinden beract ett .) diye ' ııırğe b:ışlıınw;tır. Ikl sl.'rıc harp 

Maltalı fak irdir. Kömur, dol mi\ddetlnce -;ıkıntı durmadan ıırt· 
durma boşc.ltma ışçıl g!, reı çp~r- mıştır. Zlruat ıı:u.ırlığı, · Alman)& 
lık eder, fakat bayağı dt'ğlld l r. rıın et lhtl) ncırıı karşılamak lizer< 

Vesaireye gelcl rn: Cermen ineklerin lllzde otuzuna el koy· 
Kralı dikbıyık Ke) zer kaçtı ıııııştıır. U:ô~ mıcr, bu trdblre fena 
Türk dilşmar.ı Avustur)a. teme- halde l<-zını'<l .. rdır. 
ltndcn yıkıldı. Moskof Bolc;c\' k )ll"miekete Alııınıılar geldikten 
oldu. Yani, Mutlefıkler tom !ionrn ltııl~aıılıırın hoı:nuhıuıluğıı 
ınanas. lc muzaffer oldular. İn· on ılrrN" ıırtııııştır. 1'onıad3 ıtııl· 
gllterenin en muzaffer, en kor- yıınlar Almıınlarla yun.) ana tranı· 
kunç zamanı... İşte bu zaman. , ayıı blnnı('lt JstcmeınektedlrJer. 

da dl ki iılkelerinde güneş bat· ınglllz ale.) ııt·ırı afl~lcr, a 111,ıarın· 
mıyan Brltanya İmparatorluğu- ılıın tılr ltaç saat içindi.' ılu\'arlardıuı 
na kı:rşı Maltacık syan ettı : soldilnıeı.tcdlr. 
Hürriyet lçln ·· Jtnl.rıı hlr tnraftıuı açlıktan ki'· 

Z ayır düşmüş bir hüküm- 1 ranırkcn l ,ı;llcrini ele Alınan~ a~·ıı 
, ermcldellir. '\it 1111., blnclen faz.la 

darlığa karşı herkes syan 1-:çl Alıııan)adakl f~brfüalara nak· 
edeb.llr. Balkan muharcbesırıden ledllmlşlrrıllr. 
sonra bize yaptıkları gibi. .. Fn· ıngllll ham tnarruzlan llal)an· 
kat tam manasıle harpten mu-ı ıarııı manC\l.).ıttıııı fena halde ıtar!I· 
za!Cer çıkmış blr kudrt'te isyan mıstır. Nuııoli bu taarruzlardall 
zordur. İşte o gun Maltızlar, tıu; lik ziran gunnlistı:ir. Bir lll'glliJ 
Türkler gibi hareket ettiler. B z hlH'lmıunun ertesi ~ünU gldlct 
Sakaryada dövüşürken, Maltız. l\·uııoli)<' ı:lden '"ısuo; denizaltılar 
lar Valelta'da bomba savurdu·! ib liııc ait bl\) lik petrol hazneı;tnlrı 
lar. t,ııu:ıııılk ~ nııılığıııı tesblt etmiştir· 
Şimdi gelelim iddiama: ın~lllı.ler, başkıt bir hücumda ılıı 
Mal taya verilen bir nişan.. l.lb~ aya giden tno:ıUnr lı;ln kulla· 

Hayır! üç n şan verilmeli. rıılıın hl\ylıl< lıazııelPrılen beş aıtı•w 
' nı tahrip ctnıi>:lerdlr. Kahra .... anca tahammül ni~a. d• 

"~ lııgillz filosunun !111 ıyubatın 
nı verildi. Geriye kaldı ·ki nl. Ccno\R\I bombardımanı Jtalyanl•· 
şan. Jklnc;sı beynelmilel ahlôk ru çok. tc .. ır etmiştir. 144 kişlıılıı 
ve fazilet nişanı. Bunu bulü'l illılUğü H' '!-1'! kişinin yaralandıl' 
milletler el birlig.le vermeli. blldlrlldlgı hııldr C'aı;,1s 400 den faı· 
Üçiincusü de hürriyet ve ıstık· la öhi, hine .) akın yaralı tesblt et· 
Hl nl§anıdır. Bunu da b'z TUrk- ıııl'ıtlr. ıo; .. 1ırın baıılı<'ll elektrik pn· 
lerle ·blzım g bi hürr.~ct ve 1.s- tralı, bl;\iıl. kuru lıınuı.lar, bü.)lil' 
UkHıllcrinı kimseye '~rmiye . • · gııı. ııetrol tasfl~ehancsl, tanart 
ler, \'ermek istemiyenler ver-

1 
yllpım '\no;aldo binaları ağır ha~r-

mell. , Jarn uğramıştır. 
CcnO\ a bonılıardımanından tııl 

Gala. XA!@ın 
giin sonra Barı dolaylarına ınell 

lıaraı..litcüler su benlllnl uı,:ur.rrıuY 
• " bl" Jar \'C Uıırlyl M!klz gün ım~uı 

rakm,şlardır. Bumlan sonro t•aaW 
lar nle~'lılnc .. ıddetll lıir savaş açıl• 
ımş, f;knt o~lar yine lşlrrlnl glW 

nıeğc ıııu\'nr!nk olmuo:lıırdır. il" Hasırın canlanışı 
V aktlle mesirelerde J·cre yayı. 

lıp lh;tünde şekerleme yaııı· 

lan lıaııır, ya,·aş yavaş ortadan kal· 
kryordu. H1111ır yapanlar hMırın ölU· 
me doğ'ru gltmMI ka"ısında kendi
lerine bılı,ka işler bulmafa başlıllı

Jardı. Fakat ecel gelmeyince ölün· 
meı.. Hasırın da henüz eceli ~elmc
mlfJ: lhrıu ... at fıfyaı11a111 ambalajında 

kana\1',-e , ·e benzeri ~yler kullanı· 

Jamayın"a bu 1' l~la haf>ıra raJbt>t 

·Dilnynnııı .aOJnacak hali iııı;anların 

sinirini oozduiu gibi lı:l.\alarııı ıJa 

mı .,in irini oynattı? JWyle dalga3 a 
ıli\şföıümUze ne mü na 'erlleblllr '! 

VAZiFE ( ?) BAŞİXDA 
:'ıaray meydanında bir bakkal dilk

klinına girerek çaldığı eşya3 ı taşı· 

,\'arak duruma getiren bir hırı;ız., dük
kanda uyuya kaknı,, uyanmadan da 
dükkan saJıtbl gelince ~akayı ele 
'crııı!ş. 

Vaıifo ( ! ) başında uyuyaııın hail artnu,. 
\'aktlle keyif ehU ha5ıra rağbet budur. 

götıtcrlrlerdl, 'timdi de lıJ ehli C"i»8tc- Rf;KORLAl't Dl\'ARI 

rlyor. 

Hatası da\abı, anlatanın boY11 

mı! 

KÖR KAVI 

Mahrukat 
meselesi 

Bu yıl odunun çekisınıf1 
yedi liradan fazla 

olımyacağı tahmin edi/iyO~ 
Ticaret Vckfiletl şehrimlzdc kU~. 

tur. 
tarzında en ağır \a:ı:lfe şimendifer- Mahkeme, Talat Artemelln 
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C'Here diı~ıektedlr. Gc~;en k'ış Al· vukatı tarafından ileri sürülen VAKİT MY ALt •:&A:ııt l l~anyanm muht~if bölrelerlne 
ınan ,ımt>ndlferdleri insan kudret!- ehlivukuf talebi esbabı muclbesl. GÜNEŞ 5,37 !1,12 E - Vesaire ... vesaire... t>ft'ffnblre bir ııncak datra ı yayıl· 

SOGUKTA.~ RICAGA 
Amerika, rekor di~ a.rıdır: t:n bıi

yük tan·are orada yapılır; hlr gemi 
en çabuk orada denize lnılirilir; fin 

büyiik harp tahsisatı oradadır ... llilı. 

Jan mnhrukat ofisinin faaliyeti ll• 
~tekında dUn vıUıyetten malumat tJ 

nln ~tıınde p;a.)ılacak işler )apmıya nl \art gordilğUnden Sıddık Sa· ÖGLE 13,10 4,45 • mı'! 'e sıcaklık g-ölgetle !<ıfır Ü!ltUn· 
mec:·hur olmuşlardır. Bir defa Ru la- d İKİNDİ 17 08 8 45 o rk itıbarile Malta.vı hırs- ·'e elll be~.ı bıılmu~ •. Hatırlardadır ki 

:Se\'yorkta gaf l.'S de tehlike işare
ti \"erilml,, saat 15.01 de de tehll· 
kerıin g'1:tlğl bfldirllmlş. 

m ve Ahmet Hıımd· Tanpınar an .ı. , , u 

rın gcnlıJ hat~nı iman standard mJteşekkıl bir ehi \'Ukuf seçerek AKŞAM 20.25 12,00 Uyan Berberi sınıfına ko· I bir iki ay enel l!l\~I bir ııotuk dal. 
hattına ı,:e\lrnırk ı.orlıı bir işti .• on- )azının heyet umumtyesi hakkın. YATSI 22,18 1,54 yarız Konustukları dolln kayna. ı-aın sarmış, termometre ba:r.ı yer- Rekor llletlne sadakat nlimune 1: 

Bir dakikalık tehllkt. ra kı' l>ll'!lar ııa,ıaımıl beıatar bir· İMSAK 3 30 7,05 Aı Simali Afr·ka arapçasının ı ıerde 1>1f.ırın altıada elli beşe dli.J· birinin arkasından gelm! .. tır. Ru,. d izahat alınması iç n duruşma.; ı; • 

b k b kt bozme;sıdır. Çokları orada !taL mö'}tü. Nakı 55, zait 55 ne detnek! .. 
hatları, Almanların o mükemmel ıo. •y•ı-•a•,o: •a-g•l•ın•c-•ı•r•a•··ı------=::::::::::::::::::::::::::~---------------------------------------------, komoUflerlnfn a~rhlını ta.,ı)'acak 

Tatlısert 

kadar tıaklanı dek!ldlr. l"onra Alınan 
lokomotifleri \lın:ııı iklim şartları

na Köre ) apıhn"J'lır. '°'U tıılttnıbaları 

\e IHı\a rtrenlerl harl~·tedlr. Kus ln
ı:ı tıumca hanları ııathi tedbirlerle 
korumak mıiınkıın olııınıııı-:, N>a ... tı 
tertibat ) aııııı göndermek llızmı gri. 
mı,ur. 

Ru,.Jiadakl Mı alma tertibatı ı:ok 

ııc) rP.ktlr. Alman lokoıııotinerl bu 
kadar rne!lafe~e gore )apılnıadığı 'e 
1.aten Ru~lar lllf'\ cudun de bir kıs· 

mını tahrip ettlii l~ln ~eni tcrtlbat 
kurmak lazım Kelmt tir. Yapılan .) e· 
nl tertibat ııo~kta lştemC"nıl':, zaten 
Ru~)&da J,uluııan u ne\llerl. Alınan 
ktkomottnerln" uy.c'lln çıkmaını';'tır. 

l ı;til hu:t. tutnıu-: neohlrlerin buzunu 
kırarak !IU almak 1.arıırf'ti bellnnl-:· 
tir. Rıı t:snada teJ<erlekler, kollar \e 
şaftlar buz. tutınu~. hunlar her defa
"'nda balta ile teıniıh·nınl"ltlr. Rus· 
'adak! l~ret tertlbtııtının ıla iptidai 
\ e ldfa~ ct&iz olduğu göriılınu,ıur. 

Ru cihetle Alman sana~ 11, A iman- 1 
'anın iki hll~ Uk1lıtlinde nrııı.I dahi
l indeki hatlara .)f'nlılen ra~ ferşet

mf'k, ı..,tan basa ;>eni tertibat kur
mak, trenleri' ııu vagonlan katmak 
:ıer11ada kaJmı,tır ki bu şartlar al· 
ttllda Ruııyadakl ,ımendlfer cephe· 
ini bll~lı .,.,ına 'e rok zorlu bir "eıı· 

ile dıye kabw etmek kap etmi!'.tır. 
SERÇE l 

SÖNMIYEN ATES 
Tefrika No. 61 

- - Nedc:n o':ıcak, hala anlamadın mı 
ıı) ol?.. Bu karıya tahammul etmek her 
babayiğ tin horcı değ l d..: ondan ... 

Durl,>e oradan uze atılıyor. 
Haktkaten yenir yutulur şey de· 

g ı . Buz çiçeği mubarck ... 
Mazl(unc, DUri)en!n sözilnü kes yor: 
_ Çıçekler 'n haysıyetlne dokunma ... 

Her ç;.çeğin kendine mahsus bir koku
su, b r reng. ve kıymeti vardır. Bu kız 
ad~ tcı baldıran otunn benziyor. 

Dürtye Mazlômc ile yarışa çıkıyor: 
- Baldıran otumın da b:r kıymeti var 

Mazlümeclg m. Bu kadına ben bir is m 
buldum. Şahc er ... 

Mazlôme tcl{ışln: 

- Ne? 
- Devedıkcnl. .• 
Kocamla Mazlümc kahkahalarla gülü. 

yorlar. 
'Mazlüme bu Is mden pek hoşlanıyor: 
- Desene, eşeklerin ylyebıleceği tat· 

ız tuzsul b r nebat ... Devcdıkenı ... Ne 
ı:üzel fsım... Ynşa Dürrlyc... Tam, bu 

Yazan: ismet ZIYA 

kadına yaraşacak b·r isim ... Sonra Nıhı.t. 
da dönuyor, asabıyetle: 

- Fakat kabahat kimde? Sende ... 
Bcklırken ne guzcl mis gibi ya51yordun. 
Hayatını bu kadına bağladın da sanki iyi 
m t'ttln? 

N 'hat cevap ve:-ıyor: 
- Adam seı de ... Zararsız bir nsan ... 

Bize mAnı olduğu yok ki. .. Alem yine ol 
fılem, devran yıne ol devran ... 

N hat coşuyor. Kadehlere rııkılar ko
nuyor. Bu sefer de kocamın şcreflnc içi· 
yorlar. Nihat, meze yerine cağdan soL 
dan buseler topluyor... Sonra kollarını 
ıklslnın de omuzlarından geçiriyor. Bu 
üç sc.'fll vücut b rl.ş )orlar, bir mi.iddet 
ses5ız, sadesız duru) orlar. Sonra, b rdcn. 
bire arpası fazla gelmiş beygirler gibi 
sıçrıyarak doğruluyorlar. Mazlüme sar
hoşluktan ı;üzülcn gözl~rin! daha zlysde 
sıkarak: 

- Sana b r şey soracağım N.hatçıgım. 
Bu kadın, hep böyle odun glb midir? 
Yol sa, huusiyclının tamah .cdilcctk ta. 

l'Sfları var mı? diyor. 
N.hat gülerek eev~p veriyor: 
- İliıhi l\.lazlüıne ... Bana bu aksam 

neler soruyorsun? Adam sen de konuş
mıya değmez k: ... Bırakın şu zavallıyı ... 
Mazlüm~ h ddeUe: 
- Zavallı mı'? Onun .neresi zavallı? 

Onu, benimle Dürriycye sorunuz. Öyle 
değil mi Dürrlye? 

Dlirrlyc, bana karşı olan kinini d.ş. 
lcrınl sıkıp gozlerkll açmak suret:ıe iz
har cd yor. Krsık ve ince dudaklarının 
arasuıdan: 

- Ahlaksız kadın... Sözleri dökülü
yor. 

Dürrl~ enin bana bu kadar ağır bir 
hsan kullanmasının sebebini şimdi an· 
ltyorum. Maz!Qme ona, her halde (hade
ııı,enln kızı) dediğimi söylemiş olacak ... 

Di.irrlye, işi daha ziyade iler; götilrc
rek· 

- Bu maskaranın mektepte bir tek 
arkadaşı yoktu. Onu kimse sevmez ve 
yi.izünc bakmazdı. Koca teneffüslerde 
bahçede bir b ... şına dolaşırdı, diyor. 

Mazlüme onun sözilnü tamamlıyor. 
- Mektepte ona, soğukluğundan do· 

layı (Dondurma) derlerdi, d.yor. 
Nihat, bu tabirlere kahkahalarla gillU

vor. İsmini ta~ıyan bir kadına karşı söy. 
lcnen fena sözlerden zerre kadar müte· 
esslr değil ... 
Dışard~n Zeynep geliyor. Elinde bir 

alay meze tabakları... Onları, masanın 
Uzerine ~·erleştirlyor. Nihat, Zeynebe; 

- G 0 t, içeri bak ... Perihan uyanmış 
olmasın, diyor. 

Zcync.'p, bulunduğum odaya doğru 1-
lcrHyor. Hemen sessizce divana ko;ıuyo
rum. Battaniyeyi başıma kadar çekıp 
horlamıya başlıyorum. 

Zeynep odada biraz dolaştıktan sonra 
tekrar çıkıyor. Ben de yine kalkıp kapı
nın dibine geliyorum. Büti.in hayatımda, 
tecessüsten nefret ettiğim halde ilk de.fa 
içimde tecessüse karsı iğrenç bir caz be 
duyuyorum. Verdiğim son ayrılma ka
rarını kuvvetlendirmem ve daha ccsa. 
retle tatbik cdeb.lmcm için koeamın bü· 
tün iğrcnçlıklerini kulaklarımla işitmek 

ve gözlerimle görmek istiyorum. Cözh> 
rlm, tekrar tülden dışarı kayıyor. Gör
diiğtim manzara şu: Kocam. Dürriyey 
kucaklamış vaziyette ... Sağ kolu da Moz 
lômcnln omuzunda ... Mahut Kürt karısı 
benden bo$ kalan sandalyaya kurulmus. 
Dudakları çürilk dlsler·nı gösterecek ka
dar gerg n ve miıtebessim... Kocam, 
Diırrıyeyi gıdıkııyor. Durriye bir takım 
kırılma ve dökülmeleri kocama nağme
ler yapıyor. N hat Mazlümeye dönüyor: 

- Su cilvel!?rl gorüyor musun Maz. 
llıme... işte bunlar, beni deli ediyor. 
Böyle nağmeli giilüşlere, kırılıs, dökil· 
lüşlere bayılıyorum. Bunlar• gel de bi
zim Perlhana anlat... Bir senedir daha 

(Arkuı var) 

mlştır. Vlltıyet lstenllen maıoın;.. 
hazırlamıştır. Aynı zamanda: ve • 
!ete gönderilen bir yazıda nıaıırı:. 
kat ofısl kararnamesinin henUZ ~ 
lfıycte tcblığ edilememesi yuzun4 

1• 
işlertn bir ınlktar geciktiği bıtdi1', 
mekte ve kararnamenin .bir an e.,.. 
tebllği istenilmektedir. .nıı 

Diğer taraftan dUn s:ıbaltte1 -
\'llAyette, öğleden sonra bcledıYedtJ 
mahrukat işi etı afında iki toP1~e
yapı1mış cl\•nr ormnnlardald ,.aı~,. 
tın tetldld ve istenilen şekilde d {iP 
ne konulması için mahrukat 0 

"' 

mUdUrU Izzct GUney'in Çataıcıı a" 
dolaylarında tetkik r;czlslnc çık111 t>ıl. 
kararlnştırılmıştır. Izzet cuneY tefi 
gün gezl"ine başlıyncak, cun1a1

111
u· 

gUnU de orman başmlldilrU 0!15 tlt'· 
dUrUnlln r;ezisıne iştirak edCCeı:ı.ıııı 

Husus1 surl.'ltc hazıı la nan d•ıcl 
va.sıt.alıırı Balgrad ormanıart';.ıseıcl 
60 bin çcld kadar odunu şehrırnl 
o!ıs depolarına getirecektir. p1'" 

Yapılan llk tetkikata ve he.s: u
ra göre bu ~ ıl odunun çektsı ye J(D" 
rudan yukııı·ı sat.ılmıyaca.ktır· ~· 
mUrUn kllosu da SC'klz kur!!Ştan ; 0,. 

ğı sntılabıleeektlr. Geçen Y1~ ı~r•' 
tarın çekisi el altından ylrını ıırıı• 
kadar satılmıştı. KömUrU 13 1'rııııııt 
tan bulmak çok gilçtü. ]t{ıı.; 111o· 
ofisinin fiyat Uzcrinde piyasa ~,.rdl 
zım rol oynaması f~iıı bol ınll< ııa~· 
odun ve kömUr stoku yapnıaA'81 dU· 
laması bazı vurguncu taclrl~~tıJı al 
şUndUrmektedir. Ofis kendi ı: r ı.c 
bölgesinde çalışan ameleye 8f ttt•" 
karnesı \'erdirmekte. koJaylıl< ~ıat' 
zot tedarik etmekte ve şa:;ıJJI ~ 
ga)Tuncşru surette halktan_, ... G"" 
kömUı~ para ı ıı.lma.nıasını tea--

lı.şmaktadır. 



!l • lJ - 9t'? 

Ei!&l·':ııam111:o:J#J!#J1 
VATAN 

BAŞMAKALJmZN DEV AH 

Milli Şef'in 
genç~iğe 

günlük emri 
Askeri durum ispirto V8 iSpirtOIU içkiler 
c~.:az:~.-;J hakkındaki kanun 

Uzak doğuda: 

B lrman;, anın -.1ııası llzerlne 

Japon - Çin harbi tekrar 
aıe,Jrntlll~1r. 12 \f' 14 mayı \C 

daha 80nra ~"fkan aı;keri yazıları
"'~• Japonlarm kendi menraatte
rt kılbı <'!ne karşı topJekCln bllylik 
bir t.aarnna g:trl~eklcrinl bellrt
nıı,ttk, 1..t>ndra askeri mıüıflllrrl 
ştnıc1ı "•)W)n taarruzunun ootnıılan 
<totn.,.. ÇiM karşı ya.pılaMtkı hak
kıQ!la t.hmtnlenle bUlunmaktadır
lar; ilk t»a ftlrrtınizl de~tfrmiıj de
tlll?., la,onıar Çin mf.l!if\IMlnl biran 
e''Tel bitirmek zcıranda(hrlar: bua· 
ıla lf!Ç lrahrlarn, g:lrdlklerl Asya 
toprakıannda uzun zaman kala
"'~lar. Hint - Blmıanya hududun
da A!L!l8nı Jı:enıın \-olunun k~llme
ııııe Çlmn kolu kan.adı hl'8bütiln lu
rııaıcaktır. Bundan sonra Japonlar, 
!t1ftl&lde Sarı nehir, dotuda Sek;r
•ac, cenupta JHncUcint , e ~ıyam 
\e C&rpte Blnnan,-adaıı taarruza 
f~fllrier. Cenup dotu Çini istJli 
:derJen.e, Alıyada ı-:gal ettikleri 
OJır~ıar üzerinde hlr ınu\aısala 

\e lrttı,.t ~k~~ kııra,ıllN!ekl('r· 
ıtır. Bu kara mu' asıılası, J&JIOD 

"'entaatteri için ha.) ati bir mesele
dir. 

9.::._ğu cephesinde: 

~ Mnıanıara l'tire JCttç yarımada
•nda 07 pl~·ade, S ıılharl, 4 7.ırtıh 

~IJfay) dan mürekkep S So,Jet or
IJ!lu Jmha edtımı~ H~ 150 bin ka-

dar • 
80 

eelr alınmllJhr. Gentı:Hii 25 -
'e U7.Unlufu 100 kilometre olan 

bir ıa · rıınadaya Rusların bu kadar 
lıUyük kU\"\et1 nndıart'bt' nwksadlle 
nasıl ıııtdırablldtklerlnf' akıl etıli
remec11k. Bu hal)erl JlıtJvatla kay
dettikten ııonra denlleblll; ki Alman 
ordutıu l9t.2 seferinin ilk uferlnl 
~el bir başlan"la ~~arefü~mlf 
bulunuyor. 7 a:ı:da ıne,dana getlrl-lr. • • • 

n n.118 ıntidıtfaa <"f!ph~I 7 gilnde 
~ •kıhn,,tır. 

lfarkor nıcJdan mııharebc!ıl dr
\am ~lyor. Londra, Almanların 
lfarkoran ıso lcllometre crnuıı <lo· 
fuııunda Barıtenko _ hum i!ltıkame
tinde taarruza getttklerlnl h:ıber 
\ erı,,·or; dünkii yazımızda Alman
!•rın niçin böyle bir teteltbüıote bu-
onrnaıtıklarından dolayı duydutu~ 

11
'117. hayreti Mtklanıamıııhk. Demek 

"""um 'e 7.Amllnı ancak 24 saat 
"<lrıra l'l\'f•rı,ıı hulnıu,ıar \'e bir ma
rıe, raya g'lrl~nl-:lf"rdlr. Hu hareket 
~are,al Tlınoı:enkonıın ilerlemiş 
0 1an <'enuıı cenahına ) oncltllmlııtır. 
811 Alman nıııkabll taarru:ıu şimale 
dntru .-eıı,ır.oc Tlnıoçcııko bir Al
ınan k114f8tnıasıııa dü,erek llarkof 
ıne~ ılan mılharri>eslııl taınamllc 
kal betını, olur. D. N. B. ajan.,ı, 
dUnku J aıırnııın sonunda ;,orduku
llıtıı; .._ı .. f'C\&ll \erir gibi ';'-OJle <le· 
ll'ıektedlr: 

• «Alman ordusunun müdafaa 
l&blyesı, taarruzun ilk .hızını önlc
l'llek için cephede bir ııçık kapı bı
l"akmak ve ııonra da yanlardan sar
karak bu karnyı kapatmaktır. işte 
li&rkor mU'harebesl şıındı bu safha
da bulunmoktadır.> 

7.aten bizim tahmin ettiğimiz. saf
ha da hu idi, Taarruz J ığ'ınatı ya
Pılrnı, bir ('f'phede Alman ordusu, 
=IJR taarru7.larına karşı yalnız <·ep· 

eden nıukan~ınetle iktifa edemezdi , . 
· enı manena taannu ile Alman 

OtıJ•-,.,,u f'Skl se' kulcf.y!I 
aııı.rıeıııne bağlılığını 'e 
tal ki ba,_rılığını tekrar 
0 IJYor. 

\e tabiye 
bu hll!ius
pı.tennı, 

lfarkor hlf'\ dan mllharebesl bU
~ Umu, ,.e şlddeotlenmJıııtlr. Mare,al 

1
1llorl'nko, re-nahlarını sağlam tııt

llıarn .,._., (!!(en sene Dln3 eper bo-

~~nda Ma~al Budyenl'nln utradı
akıhf!t" dıl~Ulr. Marflfjlll Bud-

l l'nl ..ı • 
.,.ınaı cPnaıhını ııatıaın tutma

ltıı.ı \ 
1 · e Almanların Gonıel Uzerla
ı en <' 
ın ena1ı taarruzuna karşı ko.>a-
'tıı:1iından çember Jçlnt' ıtüşnııl~tü. 
.\lttı OÇenko renup cenahına yaııılan 
\ an taarruzunu hem cepheden 
e h 

r errı de 8ta1Jno Uzerlnden taar-
.. 11ta Certnekle kartılı3ııblllr. Bu 
"IJrı-.. 
...... -•ıua bakalım Mare.11al Tlmo-
•<:l\k • 

o ne yapa<•ak ! 

Hükumet, bu maddelerin yopı'mostnı ve 

ithal edilmesini inhisar altına alıyor 

(BP,I 1 iBekle) *§* 
b'r zcrresı olan bu ycryUzUnde, 
tabıatın en mlikemmel ııilmuncs! 
olan lnsıınların bırbirlerlnl öldUr
meler 'nc, imkan ve sebep kal· 
mazdı. 

Etrafında s .. Jgı 1 hastalıklar hiı

kilm silren sağlnm bir bünyede 
mutlaka b r korunma ilksUlamell Ankar . 20 !Telefonla) l&pirto nun hükUınlerlnc gere seı besttir. 

b bcLrlr. İste İnönunün hıtabesi 1 \'e lsp.rtoıu ıçkller hakkındaki ka- Kanunun e11babı mucl esinde fazla 
nun lAylhnsı Meclis umumt heyeUı•e 1 al kolili ~kilerin satı~ının azaldığı milli bünyeyi tehdit eden .lğr~nç 

1 

se\·kedılnııştır. Bu Jl'lylhanın esasla- l929 ve 1930 senelerinde 3 mılyon örneklere, ahUık1n sedlcrlnı ~ ı~.
rma göre. her tUrlU ı.spırto ve ispir- küsur Jıtreden ibaret bulunan şarap- mnk stldadını gösteren hertUr il 
tolu rçkilerın yapılması, hariçten g.ı- çılıtın 10 milyon kilsur litreye yillt- a~~lcre karşı km·vetlı b!~ ak-

ı 
tirtllnıcst. yurd ı<.;ııııde satt:ması hU- 5e'J.mlş olduğu yazılmaktadır. 

1 
sulamele dclfllet eden bir şa~et

kOmetln lnhlsan altındadır. Yaln:z Ayrıca IAylhada şarapçı . ığı hlma- tır: nynl zamanda yarın . Turk 
her tUrlU şaraplarla mey\·• şarapla-' ye eden bir çok esaslar da bulunmak- mili.etini bekl<'ycn ulvi ınsanca 

1 rının yapılması ve satılması bu ka- l tadır. vazıfcl<"re J[lyık olacak ve bunla-

ı( Uza 11, ar il l 1- il ar it ı ____ 
Japonlar Çine 

taarruz 
ediyorlar 

Müthiş 
bir rekor 

Amerikada 30 günde 
muazzam bir fabrika 

inşa edildi 

rın hakkından gelecek bir hale 
yüksclmcğc çalışsın d ye Mılli 
Şefin Türk gençl.ğlne verdiği bir, 
günlük emirdir. 

Ahmet F.tnin 1. ALMAS 

ltalya 
Korsikayı 

ısrarla istiyor 

Muazzam Amerika fllosunun iftira-

kı ile, Amerika denizcileri arasında 

geçen \'C çok ku\•vetli, hlsst bir rnev-

Sinemosmdo 
zua dayanan muuzam film. 

DEN i Z 
ARKADAŞLARI 

Bat BoBerde: 

3 -

19 Mayıs bayrammm ~İYASfiCMAl 
<» ;:: =· 

dünyada akisleri Yunanistanda 
<~• ı iariıie) § ı ramı nıünasebet~Le Londra Halkc- Kis)İng hükôm t • 

buıünü hazırlam~tır. Vatan sev· vinde de merasını yapılm15tır. e 1 
g~I. vatan mUdafaa azmi 23 se. Londra, 20 IA.A.} - Londra Hal· Yazan: M. H. ZA.L 
nedcrıberl yeni Türkiyenin olgun 1 ke\·lnde dUn yaprlan merMim müna- M Hı"erin takfp ettifl siatem, 
s .yasctınln temelini teşkil etmek- i sebetiyle Mıddlesex Wandercrs ama- g:lttıklerı yerde bir Ktsıtrıc 
tedir. Bu siyaset şimd kahraman 1 tör klUbU. evi Ziyaret edecek olan hlıküıneıı kurmak ,c halkın bir 
İnönü ile birlıktc yürümektedir. spor Aleminin meşhur simalarının kı ıııını nmek me ullyetlnl dlter 
Türk yenın bu harpten masun imzalarını atmalarına !arıyacak kı mına \"err.rflk korııH ~&bat 
kalması çok kudretli s iyaseti sa- olan bir hatıra defteri hedıye etmiş- ~ i~klerinl haftflctnıektlr. ~orveç-
yes ndc rnümkun olmu~tur > tir. Bu klUbOn futbol e~ıpı 1939 da tc Kkıllng- bmlnde eııkl bir poll-

Moskova radyosu da 19 mnyıs Türkiyeyi ziyaret ctmiştı. llkııcı Hr ha.'lıJan \e onnn adiyle 
Spor ve Gençlik bayramı müna- lngUl'Z sporcuları. TUrkıyed.e por- tarttw. g~eıı ı.1stern; sırastyle ha!f-
sebctile şu sözleri söylemiştir ların gelişmesini gosteren bır Jılmı ka )t'rlerdr de tatblk olunnu11t&ur. 

'Bu tarihi gün Turkiyenln m.1- all'lka ile seyretmlşlı;rdtr. Hollandada da umumi \'ali 9latenn 
li ·stıklfıhn korumak azminde bu· Halke\•lnl her giln yUzlercc mek- yerine bu sletfme &'fdileıceğtnt e,·. 
lundugu bir sırada kutlanmakta- tepli ziyaret etmekt~dlr. Evde Tür- \·eJkl giin ~lgraflar hM>er Yeri· 
dır -ı:ıa t ı · T · k. k klyenln hayatına daır muntazaman · c rp a eş r.;n ur ıye apı- • yordu. 
!arını yaladığı bugün! erde Tilrk filmler gösterilmektedir. ): az talil . • ı·unanMandn da bir Ki911ng hü. 
genç! ği toprak bütlinlüg~ilne sal- esnasında Tilrlt talebeleri seri ha- kOmetı \&r. Bu hUkft.nıet .-..... .. 

.. ıı d \'erilecek ltonferansları elinle- .,... ..... _,.., dıracak her mutecavlze mukave- n e kadar götgedc kaldığ't ,.e yiyecek 
met t ~ k · t ' mek Uure Ingillz talebeleri ile Hııl-

e mege arar vermış ır.» derdine çare aramakla ufraıJt.tı 
19 mayıs Spc>r ve Gençl.k bay- kevinde buluşacaklardır. halde Mtn 7.Amanlarda şiddeti( ha-

Namık Kemal ve 
eserleri hokkanda 

bir kor.ferons 

Japonyaya 
yapılan 

hava akını 

Ruzvelt, akını idare 
eden Komutana 
madalya verdi 

General akm esnasmda 
en büyük Japon uçak 

f abrikalanmn yak!ldığmı 
' bildirdi 

reketlere ge!:mlştır. Demokratıt or
dularında \azlfe gören ob&yların 

ınalları 7.aııtedllec•ek, aileleri tazyik 
g<ıreuektır. Bir kısmı ısubaylarnı 

iptldadan lcaçmllbı, dlferlertnJn bil
tün inzibat teıtblrlerlne rağmen Yu
nanı tandan kaçmanın ~olunu bul
ması, slıfdetll lııırrketlere g~llme

ıslnc ebep olmu tur. 
\'unaıılt.tanda.l;;I Ktı;11nr; hül.'llme

Unlıı bir lıu.,u~lyetl ,·ardır. Ba,ka 
memleketlerdeki Ki.,lingler, mace
rayı ıseYrn, eel.}csl hozuk adamlar 
araı.tınılan !!eçlllr. Halbuki Attnada. 
1'1 hllkfııııetlıı rehl bulunan Geae. 

Almanya 
Holandayı 

ilhak ediyor 

Holandaya "Nittder
mar,, ismi verilecek 
Mosko\•a, 20 (A·A·) - Reuler: 

Stokholm'dan resmi Sovyct ajan· 
sına gbnderılcn bir telgrafta bll. 
dırildlğlne gorc Almanya 1tNl
edermar» ismi nltında Holaodayı 
ılhak etmek tasavvurundadır. Ho· 
landa nasyonalist partisinin şe! 
Mussert Başvekllhğe tayin edil
m ştlr. Onun tesirı nltında bulu. 
nan part.nln ılhak teklıfini kabul 
ettiği blldırllmektcdir. 

Deniz lisesine 
giriş şartları 

Leyli ve meccant olan Deniz lisesi 
Londra, 20 (A.A.) - Geçen ay 9 ve 10 uncu sınıtıarlk Deniz Geodlkll 

Tokyo ve Ci\'arındakl şehirlere Ame-
1 
Erbaf orta okulu 6, 7 ve 8 inci ıııruf

rlkan uçakla[)ı tarafından yapılan ı !arına talebe kayıt \'e kabulüne 1 
hava akınları neUceslnde bir tersa- haziranda başlanacak V<' 20 ağusto
nede yap:~makta olan bİr harp ge- sa kadar dc\•am edecektir. l~<ıtanbul 
misinde yangın çıkanldığı tımdl an- \'e civarında bulunanlar doğruca Is
latılmıştır. A~Tıca Qllr çok fabrik~- tanbul Deniz komut:ı.nlığına mftra
larda da yangınlar vukua gelm.lftır. caat edecelderdır Deniz. lisesi 9 un<:u 

Rels Rooaevelt bu filoyu ıdare sınıfına 15 ıs· 10 uncu aınıtına 
eden Genera:ı Doolltıe'ı kongre ışeref 18 - 19 yaşında bulunanlar almacak
madayası ile taltif etmiştir. ld ku tır. Deniz Gediklı Erbaş okulunun 

925 senesinde Dolitle Sche er • .. ıtıncı sınıfına 14 - 17; yedinci sını-
pasını kazanmıştı. tına 15 - 18; sekizine! sınıfına 16 - 19 

General Tokyoya kartı Yllflılan yaşnda bulunanlar kabul olunacak
hava akınının ümld edfdiğ!n<!en da- lardır. 
ha fazla verlmll oldUğ'Jnu söyleml.ş-

tlr~akriben hı-r bomba hedefe hpbet 100 bin takım tek fip 
etmi,tır. demiştir. elbise yapılıyor 

Londra, 20 (A.A.) - Vaşlııgto:ı- Halka ucuz elbise temini için 
dan Inglllz radyosuna blldiı•ı!dığıne yapılan tetkiklere devam olun
&öre Japonyayı karşı yapL:.ın ha\a maktadır. 

NANCY KELLY- JOHN HALL 
AYRICA: 

•••• M&WI 

Kaaatla Fraua 
•han1tetıer1 

Annesi: Lemen Doruk 

Kardeşi: Madlb Doruk 

Dayısı: Ari! Doruk - L6tfu Doruk 

Tanınmış tarihçilerden Fransua 
Paalty buctln saat 18,5 da Beyotlul)o 
da Unyon Fransez salonlarında Na
mık Kemal ve eser·erl h3kkında bir 
konferans verecektır. Içeri ,irmek 
aerbe.sttir. 

taarruzunu ıdare ed"n General Doo- Aldığımız malumata göre bu 
littıe, bir Japon zırhl1ı11ına Anıel'ikan 1 kuma5lar Fcshane fnbnkaları b· 
bombaları iaabet ett!finl. en bGyUk n!'ından yapılacak, ilk part!ae 
J~n tanare fabrik~ında. ıı:·an.tın 100 bin takım elbise hazırla:..a. 
çıkarıldıfmı ve Amen an yyare- caktır. 
teri uzakl .. lıfl zaman fabrikam •. 
b6JA yaıııaakta olduğunu U'fQ ctmış
tiı'. 

Sumcrblnk hak çın 100 ~n 
adet kaı.ket mal etmet de dö
ıünınekhıdir. 
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1 Bomba davası ı' 

(B a,l 1 llll'ide) + 
c111e göğsüne basmak suretile te
şekkür ettikten sonra daktilo ıle 
yazılmış bir tomar kağıdı çekti ve 
onları okumağa devam cttı. 

nın içinde yer almıştır. Omer par- !an Boto~lk aleyhinde henUz fazla 
çnlandıktan sonra SUlcymnn tam bir bir şey soylemeğe kanuni lmkfln gör
hafta muannldane susmuş. ancak memekteyim. 24 şubat tarihinde ic
Abclurrahmanın ıfacieler!nden sonra rasına: te~ebbUs edilen ve aktm ka
bu sükfıtu bozmuş ve malfım itiraf- lan komplo Mdlses!nin mahiyeti 
larmı yapmıştır. ve elde edilen dellrJerl bundan ibaret 
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BULMACA 
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• Reis tekrar Müddeıumumınin 

sözünü keserek Pavlofa sordur
du: 

- Ne okuyorsun"' 

SUleymanın gerek susması gerek- bulunmaktadır. 
se Omer parçalandıktan sonra Ab- Pavlofla Kornllof 1119ckli ve me11evl 
durrahmaDR yazdığı bir mektupta me«ullyetlerl yük 14"nm'-' bulunuyorlar 
havaların bOzduğundnn bahsetmesı.

1
ı Şunu da derhal arı.ede.im ki hlı.di

gerekse Omer Ankarada iken onu senin doğTudan OOATuya mUrettibı 

,, Baş,diş, nezle, grip, romatizma 
Pavlof elindeki daktilo ıle ya. 

zılmış kağıtları mahkeme heyeti
ne doğru uzatarak şu cevabı ver
di: 

1 .... 'tU Soldan sEğa: 1 - Bir rıevl 
Nevralji, Kırıklık ve Bütüsa Ağrılar~ınzı Derhal Keser 

Ka\•aklıdcre civarında gezdirmiş ol- bulunan, ışın maddi ve marwı~ vu n 1 maş; İbri~·m dömet . 2 - En faz-
masını söylemesi Sllleymanın <ıulltast mesuliyctıerini omuzlarına yliklcmlş 

~C ABINBA GtiHDlr ALINABILIB 

- Bana ceza muhakemeler fiilınden haberd~r olduğuna de' ildir. bulunan !'av. lof ile Kornilofun sul-
Muhtemel. 4 - Şcrık; Su; Bir 

usulü kanunur.u tercüme etmişler. 
di. Onu okuyorum 

1 

la·, Yağma. 3 - Bir edatın kısası; 

S~luların dôrdii de hazırlannm kastın hedefınl teşkil eden bllytlk el-
. soru. 5 - Tayin olunan vakit; 

balunuvormr çl lle birlikte Omer Tokad'ın da he- t 
" yapı. 6 - Lisan. 7 - lgl; Bir 

Keza Abdurrahmanın de. bu su"la ldk olmasını arı.u ettiklerinde şüphe 
Kartal Malmüdürlüğünden : 

.. böcek. B - Peşin verılen para; 
alfıkası vardır. Abdurrahman Omeri duymuyoruz. Fiilin gizli kalması ve Karyesi Cimi Miktarı Kıymeti Hududa Reis crl>t'ki• dıye cevap verme

sine mukab ı Muddelumumi Ce
mil Altay şu talepte bulundu: 

- Reis beyefcndı rıca ede~m. 
kendisine emir buyurun lddıana
mcyl kemali huşula dlnles!n. B;;ş. 

ka bir işle meşgul olmasın. 

Ko~-umun kısımlarından. 9 - Su; 
lstcfanla tanıştırmış ve Pavlof tara- meydana çıkmaması için bu hususu Müsabaka: Tersı: bir nota. 10 -
fından ""Österilen tabanca ve bomba dalma gözönünde tuttuklarına iti- Dolayba yolu Yak'acık llıili arazi Tamam 9200 metre 

murabbaı 

460 lira Şarkan hazmeye ait hall yer, gar
ban Barbarosun fuzuli işgalindck• 
hazine yeri, şimalen hazıneye ait 
dağ, cenuben Dolayba yolu 

,, Hasmı iskat etme; Bır nehir. 11 -
talimlerinde hazır bulunmuRttır. Bır mad edebiliriz. Ancak bu mUtalca-

y Çoban: Bir mcyva. 
gün de Balkonlarda ııeyahe.tc çıkan nın akli ve mantıki bir netice oldu-

üzerinde 

Pavlof lddlanaln4'ye alaka 
röstermeye başlıyor 

Kendısine bu yolda yapılan son 
ihtardan sonra Pavlof s•yatikll 
bacağını bıraz daha ilerıve doğru 
uzatarak gözlerini MüddelumumL 
ye dikti ve ldd anamcde srni geç
tikçe dıkkaUnı biraz daha artırdı 
ve sustu, kaldı. 

Yukarıdan a~ağıya: 1 - Gemi 
Alman herici.vc nez rı Fon Rlbbcn- ğunu da tasrihe ltlzum yoktur. Zira 

zincirin~n denizde bulunan kıs. 
trop'un Türkiyeye gelmesi şayiası hede!le beraber Omerin ~ öldUrUl-

ı mı: Emreden. 2 - Azerbaycanlı: 
Uzerine bir suikast teerUbesl yapıl- mek lstendlğinı teyid edecek il>.r tek 

Eski Yugoslav ajansı. 3 - Zarf 
mıştır. Bütün bunlar anlatır ki Ab- delil mevcut değ~ dir. Omerln de öl-

d bl k edatı; Bır oyun; Sahip. 4 - Yar· 

Yukarda hudut ve evsafı salresl yazılı arazi müzayede kcıimesinde yazılı şerait dairesinde satı
lığa çıkarılmıştır. Tal.pler.n yuzde yedi buçuk pey akçesi ile satış günü olan 7.5.942 tarihinden 27,5. 
942 tarihine kadar Kartal 'Malmüdürlüğüne miiracaatları ilan o\unur. (5412) 

Cemil Altay ıddıanamesınl o. 
kurken Korn!Jof bu ldd.anemenin 
esaslı noktalarını not caıyordu. 
.Abdurrahman eli şakağında Müd
delumumıyl dinliyor, Süleyman 
lse kendis•nden bahseden satırları 
tütün tabakasının arkasına geçir· 
mcğe çalışıyordu. 

Müdde umumt lddıanameslndc 
şahitlcrm l!ades nde, Abdurrah
man ve Sulcymanın itiraflarına 
istinaden sulkasdin taammüden 
yapıldığını ldd a etmiştir. TürkL 
ye ılc Almanya aı:asındaki an'a· 
nevi dostluğu belirten Müddei
umumt caniyane arzularla Alman
yanın Ankara büyilk elçisi Fon 
Papcn'e yapılmak ister.en ve bü
yük bir şans escrı olarak muvaf. 
fak olmıyan bu su.kasdi failin şu 
beş sebep yülünden tahakkuk et
tiremediğinı soylemiştır. 

1 - Ömer hayatını muhafaza 
etmek içın bir an tereddüt etmiş 
olabilir. 

2 - Fon Papcn'I gördüğü za
man ruhi durumu altüst olduğun
dan mesafeyi lyl tahmin edeme
miş olabilir. 

3 - İnfilAk maddesinin patla
ması anında herhangi bir aksilik 
vukua gelmiş olabilir. 

4 - İnfilak kuvveti tahmin 
edllmlyebilir. 

5 - Fail o anda oradan geç. 
mekte olan genç kızların hayatını 
bir an jçin muhafaza etmek ıstı..: 

yebillr ve aradan geçen sekiz sa
niyelik bir tercddiıt anı da su!. 
kasd meselesinin tahakkuk etme
mesine yardım edebilir. 

MUddelumumt bundan evvel gerek 
~itlerin verdiği ifadeler, gerek ha
zırlık tahkikatı sıralarında tutulmuş 

olan zabıtlardaki .şekilde vakayı izah 
ettikten sonra maznunların .şahıs

ları üzerinde dtwmuş ve Pavtof için 
deml~r ki: 

Pavlof1t11 k aMHyett 
~Pavtetun hayatına blr göz gezdı

rece.k veya mahkemedeki temkinli 
harekctlel"ine bakacak olursak Pav-

durrahman da. sulkııst meselesinden dUrUlmek istendiği yolun a r as-
haberdar ve hazırlık tahkikatı sıra- Un mevcut bulunduğu maddi ve mUs- dım; Ysdetme. 5 - B r şeyin de-

yi edil --'lk k ğerlnin kısası; Topallama. 7 -
ıannda söyledi""! .. lbl filli ve ııl'lıhlı I bet delillerle te d m~ çe, e-

6 ., ld .ıı. 1 Pak; Zarf edatı. 8 - HırS1z; Bü-
mUcadcleyc ıotırak etmek istemiştir. zallk Omer Tokadın a ı,,ı iş tam 

"i h 1 yük. 9 - Birinci; Yokluk; Sıfat 
Şahitlerin ifadelerlle sabit olmuştur ve k{ı.fi bir surette yapması a inde 

... ıı. edd t · i edatı. 10 - Lflncte müstahak; ki Pavıor ve Kornllof, Sllleyman, Ab. ölUmden kurtwaca~ını r e tırıc 
sebepler bulunmadıkça gerek Pavl<>f Ayı yuvası; Birinci. 11 - Genlş-

durrahman ve Omer anla.,mış bulu- lik; istihza. 
nuyorlar. Pavıor \'C Kornllof hakikat gerekse KorniK>fu ayrıca Omerin 
karşısında şaşırmışlar ve inklr yo- ö!UmUnden mesul tutmak hak ve EVVELKİ B ULMACANIN H ALLI 
!una sapmışlardır. Bu adamlar işle- adalet melhumlarıle telifi kabil 01- Soldan sağa: 1 - Kad•fc; Çile. 
dikleri suçu itiraf cesaretinden b1le mıyacak bir iddiada bulunmak de- 2 - Azami; Talan. 3 - Le: Bcl
mahrumdurlar. Halbuki Abdurrah- mek o:un::ıu. Bu itibarla beklenilml- ki. 4 - Ortak~ Ma; Ne. 5 - ML 
man ve SUleymnn isimlerini bile bil- yen bu neticeyi anrak Omerin bece- at: B:na. 6 - Dil. 7 - Alaka; Kc
mediklerl bu adamları bütün husu- 1 riksizilği ile izah eyl~mek mUm~?" ne. 8 - Avans; Gem. 9 - Ma; 
slyetıerlle evvelce tarif etmişler ve bulunmaktaılır. Hı\dısenın mahı~e- Maç; im (mi). 10 - İlzam; Dic
bll~hare gösterilen yllzlerce ecnebi ti, hususiyeti, işin tertibinde sarfe- . le. 1 ı - Ral; Erik. 
fotograflarından onları bulmuşlar,, dılen dikkat ve bilhıuısa ı,ın mU- Yukarıdan aşağıya: 1 _ Kals
taıumışlar ve göstermişlerdir. Bina- rettlpleri mevklinde olan Pavlof ile ma; Amir. 2 - Azeri; Avala. 3 -
enaleyh Pa\\:or \'e Korn!lofun lnkAr- Kornllofun şahsiyetleri gözönUne Da; Tavlı).: Zi. 4 - İmdat; Anma. 
ları bir itiraf mahlyctlndedır. Maddi alınacak olursa daha açık ve daha 5 - Fi; Aksama. 7 - Tem z; De. 
delillerin fazlaca buluıınıamasına hay çok maddi delillerin elde edilmemesi- 8 - Çalan; Kebir. !) - İlk; A· 
ret etmemelldır. ÇünkU sulkac;t çok nln sebeplerini anlamış oluruz. Arzey dem; Ci. 10 - Lain; in; 1Jk. 1 ı -
ustaca tertip edilmiş ve tatbik sa- ledlğim!z hadisenin ~ından nlhaye- En; Eğlenme. 
hasına konmuştur. Gerek mUtehas-1 tine kadar takip eylediği safhaları 
sıs raporlarlle gerek Omer! göreo;ı ve mevcut delillerin heyeti urnuml
şaför ve Hariciye Vr.kAlcli r.\'rak 1 yesl Uzcrlnde yap~ığımız muhakeme 
memuru Adllnın Jfadr.leri'c lnfılfik ve mantıki te.selııul maznu™arın atf 
maddesinin ağır olduğlı anlaşılmak- \"e isnad edilen fııli i;t'.ediklerinl en 
tadır ve bu ağır madde hlıcllscnln kuvvetli bir ~ekilde izah ve i<ıpata 
vuku bukluğu sabah ve valtadan pek nadim bulunmaktadır. 
az evvel Kornilof tarafından Omcre 459 tRci .Jn'4dde ntn tatbMtı 
verilmiştir. Nitekim Kornllof şofö- I istewyor 
rUn vakadan bir kaç dakıka evvel Bu ıtlbarla kendilerine isnad 
kendisini 320 numaralı Sovyet sefa-

1 
edilen fiili işled klcri sUbut dere· 

rethanesıne alt otomobilin içinde cesindc bulunan Yuvaklm Pavlof
gördüğUnU eöylcr söy!emez şaşır- la Leonid Korn lofun harekelleri
mı.ş ve derhal kendisinin 320 numa- l"C uyan Türk ceza kanununun 40 
ralı otomobil ile det';ll 326 numaralı ve 62 ncl ve 64 unca ve S\)\eymım 
otomobll lle gezmekte olduğunu sCly- $:;ğol ıle Abdurrahmanın aynl ka
lemek mecburiyetinde kalmıştır. nunun 40, 60, 65 inci maddeleri 
Halbuki Ankara zabıtasından gelen delaletilc 450 nci maddesinin 4 
birinci tezkerede 320 numaro.!ı oto- numaralı bende tevfik an cezalHı
rnobilln Sovyet sefarethaneslnc alt nın tayinine k;ırar verılmes.n. ta· 
olduğu tahakkuk etmiştir. Kornllof lep ediyoruz. 
vakadan sonra Rusyaya dönmek için Uzun suren maruzatımız bura. 
söylediği gıbl muntazam pasaport da nihayete ermekted ir. Her za
da almış değil<lır. Eline bir servis 

1 
marr olduğu gibi b u gun de adalet 

pasaportu geçirmiş, Hariciye VekA- prensiplerinden ve vicdanınızın 

Jetinden mUsaade almış ve zabıtaya sesinden mülhem olarak lttlhcız 
bildirmeden Ankaraya hareket et- buyuracağınız kararın adli tarihi· 
miştlr. mize yeni bir şeref ve iftihar say-

.Fotografı Ankaredan hareket et- fası daha ilave edeceğine inana. 
tiği gUn Abdurrahman \'e SUleyman rak sözlerimizi bitiriyorum. 
tarafındl}Jl tanınmış ve bu şahsın da Cez.alannın arttırı&ımtsnu 

Rusyaya müteveccihen Ankaradan istlyenn 
aynldığı tesblt edilmiş ve Kornilof İddıanameslni bu suretle biti-
bu suretle Kayseri'de tevkif edilebil- ren Müddeiumumi seılerine şun-

ml.ftir. !arı ilhe etmiştır: 
l\hznunlnr keııdllt'rhıi 11P şekilde - Maznunlar S<>n hthklkatın &-

müdafaa edeblllrler~ çılmasına karar verildikten sonra 
Muhterem hAkimlerım, 61 inci madde ile yani nakıs te· 

Bir hırsı z, h ı rsızlık 
ıçın girdiği yerde 

uyuya kalmış 
Saray meydar.ıncla 7 numaralı 

bakkal dükkanına girerek bir çu
val ve yumurta çalarak, gece dUk 
kAnda uyuyan Ahmet adında bir 
hırsız yakalanm15tır. 

Dlin yedine. asliye ceza mahke
mesinde duruşması yapılan hır

sız, 2 ay hapse mahkum olmuş

tur. 

Den:z motörleri 

nakliyat bi rl iğ i 
kuruluyor 

Limanımıza kayıtlı «Ki.içük de· 
nlz motörleri nakliyat b rllğln nin 
kurulması için çalışmalara devam 
ed lmektcdlr. Birlığin nizamname. 
si hazırlanmış ve tasdik edilmek 
üzere Münakalat Vckilliiğne yol
lanmıştır. Alakalılar, bu nizamna
menin bir kaç giin içinde tasdık 

edileccğ.ni ve tasdik haberı gelin. 
ce hemen faaliyete gcçlleceğ nl 
memnu~ yelle söylemektedirler. 
Bu birligc yalnız 50 tonluk deniz 
nakliye motörlerin•n sahipleri gi
recektir. 

iddia makamı ne de avukat de. 
ğiştlremez. 

YAZLIC'.iA GIDECEKLERE: 

B&SIB KOL TU K 
we 11oel Lv &•ızı 
Her yerden ucuz Istanbulda 

Rızapaşa yokuşunda 66 No. 
A.ID1.ET FEVZI'nln 

AS BI MO BiL YA 
MağazasLndan alınız. . ı 

Fatih ikinci hukuk mahkemesı 
satış memurluğundan: 

Bcd•a ile Ayşenln tasarrufların
da bulunan Aksarayda Tuşkasap· 
ta eski Sohtasinan. yeni Mollaşc
ref mahallesinde eski ve yeni De
dcpaşa sokağında eski 17 mUker· 
rer taj 2211 kapı No: sağı 4454 ha 
rıta N: mahal solu 9 metrelık yol 
arkası 3940 ve 3923 harıta N: ma
haller önü yol ile mahdut tııpu 
kaydında 59 metre murabbaı ola· 
rak göstcrılen vakıf evvelce ıki 
arsa şimdi taştan yapılmış bır 
katta bir oda Ye bir sofa ve harıç. 
te halası olan ve 473 lira 60 ku
nış kıymetinde bulunan ev izale! 
şüyuu zımnında 17 /6 942 tarihıne 
musadif çarşamba günU saat 10 
dan 11 e kı:dar mahkeme başkfltı
binln odasında açık arttırma su
rctlle atideki şartlar dairesinde 
ve tapu kııydına göre satılııcaktır. 
O gün muhammen kıymetin "~ 
75 ını buldugu ta]\dlrdc satılacak 
aksi takdirde en çok arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 27 / 
6/942 tarihiııe musadif cumartesi 1 
günü ayni saatte ve ayni mahaL 1 
de satışa devam edilerek en çok 
arttırana ihale ed•lecektir. 

ı - İşbu gayr:mcnkulde mü· 
scccel ve gayrimfü;ccccl hetk sa
hiplerinin tarihi Har.dan itibaren 
15 giin zarfında vesaik le birlıkte 
memuriyetlmlze miiracaatları la· 
zımdır. Aksi t~kdırdc ı::ayri mii
scccel hak sahipleri paylaşmadan 
hariç kalırlıır. 

2 - Arttırmaya girecekler ~ 
7,5 nısbelinde pey vereceklerdir. 

3 - Müşteri bedeli lhal<'yl mi
adında vermezse ihelc feshedile
rek gayrimenkul ycn"den arttır
maya çıkarılarak en çok arltırana 
ihale edilecek ve aradaki fark ve 
zarar b:li'ıhüküm mUştcrldcn alı
nacaktır. 

4 - İhale bedeli peşindir. Me-

1 
a 
2 
3 
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la! bu .suikast işınl Gevlt ve idare 
edecek kabllıyette bir adamdır. Yor
gi Pavlof maznunlar arasında dık

katl en ziyade Uzcrtnde toplıyan bi· 
riel ve yine hazırlanan trajedinin en 
korkun<; bir aktörUdUr. HAdiseleri 
olduğu gibi değil, belki işine ve men
faatine na.sıl uygun ıgelirse ancak 
o şekfide anlatmak itiyadında olan 
Ye hakikat lle karfılaşmaktnn dal-

Maruzatımızın F;ona ermek üzere şcbbUs cürmile h1.1zurunuza sevke
bıılunduğu şu sırada maznunların dllmişlcrd•· Şimdi cezalarının arl
kendilerlnl ne 11ekllde ve ne suretle tırılmasını talep ediyoruz. Bina
mUdafa.a edebıleceklcri suali zihin- enalcyh yük~k heyetinizce ken
Jerlmlzl l;ogal etmektedir. Duyduk- dilcrlnc lAzım gelen tavsiyede bu
ları nedamet hislerinin tesiri altında lunulmasını rica ederiz. 

Reis Sabri Yoldaş Kornllofa 
şunları söylcm;şt r: 

mur kanuni mehil verebilir. •••••••••••••••••••••••••••"I 
5 - Tarihi ihaleye kadar ver- -,,. 

ma sakınan Pavlo!un sözlerinde ha-
• kikatı aramak ve bulmak imkAnsız
dır. 

Slileymanın n&lyetı 

SWeymana gelln<:e o da bu vaka-

r Rady·o, 
llUGtiNKfi PBOG&AJI 

SABAH 

7,30 P rogram ve memleket 
saat ayarı, 7,33 Karışık prog
ram (Pi.) 7,45 Ajans haberleri, 
8,00 Karışık programın deva
mı (PJ.) 8,15 - 8,30 Evin saati. 

OOLE 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12,33 Türküler, 12,45 
Ajans haberleri, 13 - 13,30 Peş. 
rev, beraber, semai ve ı;arkılar. 

AKŞAM 

her "eyi olduğu gibi yUksek huzuru- Bu sözlerden sonra Abdurrah
nuzda lkrnr ve !Ura! eden ve inka.r mar.ın vek lı Şakir Ziya K ornilof 
yoluna sapmak tcnezzUIUnU ve ba- ve Pavlofun Üzerlerinde çalıştık

siUiğlnl asla göstcrmiyen Abdurrah- Iarı için 6 numaralı dosyayı tel.
mania Sllleyman ancak adaletin te- kik edemediğini ve mi.idaCaasını 

celil edeceği güne lnUzaren başka yapab"lmcsi için bir mühlet veril· 
yapacakları !feri kalmamıştır. Pav- mes!ı-:1 rica etmiş, P avlof ve Kor. 
lor ile Kornllofa gelince bunların ne- nilofun ~ok muhtemel olarak Ab
ler eöyliyebilcccklerinl tahmin etmek durrahmana taan edeceklerini ile· 
mllşkUI değildir. Hiç şUphc etmiyo- ri sürerek müdafaasını onlardan 
ruz ki şimdiye kadar okluğu gibi sonra yapmak isted itin i bildir. 
bundan sonra da inkiı.r, her şeye rağ-ı mlştlr. 
men inkar esasından aynlmıyarak Pavlof şiyl.e tleMiştir: 

bu işin bir propagasyon o'duğunu, - Dosyadan betz ı evrakın su-
SUQ ortaklarının ise tahrıkçllerln 1 retlerini almak istiyo rum. Ayrıca 
birer aletlerinden ibaret bulundıık-ı arkadaşım Korn!lof da k endi mü
lan ''c hAdlsedc en ufak bir a!Aka- dafaasını ha:tırlayacatından on
larının mevcut olmadığ'ını iddia edip dan istifade edemiyeceğlm, bu su
duracaklar, fakat bu propagasyona retle bir tercüman tutmaklığıma 
başkalarının değil de kendilerinin müsaade ed"lmesinl r!ca edlyo· 
niçin ve ne St'beple kanştırı'mış ol- rum· Şayet bu müsaad e verllmı
duklarını hiçbir zaman makul ve yecekse Korn!lofun bana yardım 
mantıki bir sebeple anlatamıyacak- edebilmesi için on günlük bir müh 
!ardır. let lst yorum. Ayrıca ne söyledl-

18,00 Program ve memleket r a ' k>f Jfşaatı .raıNUnıyar.aktır ğini b lmediğlm Muddelumuminin 
saat ayarı, 18,03 Çifte fasıl, Bilhassa bunlardan Pavlo! 8 nisan ·ddlanamcsinln de suretini rıca 
19,00 Konusma (D ş politika tarihli celsedcnbcrl tevdi edecekmiş ediyorum. 
ıcmali), 19,15 Dan.; mfiz ğl (P') gibi bah eyledıği ifşaatı yapamıya- Kornllofun sösleri 
19,30 Memleket r et ayarı ve caktır. Zıra ortada ifşa edilecek hiç Kendls.ne soz ver ilen Kornilof 
Ajans haberleri, 19, ıs Muzik: bir şeyin bu:uııınadığı muhakkaktır. avuk2tın dosya tetkikatı için kcn· 
H alkevlcrl folklor saati, 20,15 :\'IUdafaa hakkının kullanılması na- dilerlnden vakit bulamadığı söz-
Radyo'Gazetesı, 20,45 Kürd lı- mm'l dermeyan edecelilcrl bUtlln ld- !erini nezakete muvafık görmedl-
hlcazkAr makamınd .. n şarkılar, dlaların, arfcdeeeklerl beyhude ve ğini suyledıkten sonra: 
21,00 Zlr32t takvim, 21,10 l zavallı gayretıerın ancak bir eaman _ Avukat bizden sonra konu· 
Şarkı ve türküler, 21 ,30 Ko- alev çab•ıkluğıyle söndUğünU, yahut şacakmış. demiştir. B una sebep 
nuşma (Kahramanlar saati); da bir sab•·n köpUğtl gibi çok geç- olarak da b zim Abdurrahmkn 
21,45 Radyo senfoni orkestrası, meden dağılıp eridiğini bizzat gör- hakkında ileri geri sözler söyle-
22,30 Memleket saat ayarı, A- nıekte lse geclkmlyeceklerdlr. Su!- memiz iht imalini gösteriyor. Şu,. 
juıl!> h ... c r.e:-1 V<,> borsalar, kast maznunlarının arasında olmak- nu tekrar edeyim k i b iz Süleyman 
22,45 - 22,50 Yarınki program la beraber 9/1/942 tarihinde yurdu- ve Abdurrahmanın p rovokatör ol. 
ve kapanış. muzdan a}Tıldı!l'ı teıibit edilmesine duğunu her zaman söylıyecdlz. 

l ... _____ _______ JJ binaen Yugoalavya tebaasından Iste- Bu sözl.erlmiı;i ve kanaatim izi ne 

- Müdafaalarında her iki taraf 
birbirlerine hakaret edici sözler 
söylerlerse bu b r suç teşkil et
mez, yalnız bu sözlerin zapta se
ıj rHmlyeccğini bilmek l[ızımdır. 
Şayet müdafaa"amc yrızıh ise 

hakaretamiz cümleler mudafaana
meden silinir. Hakarel gören hı. 

raf isterse hukuk mahkemelerin
de dava açabilir ve tazminat ala. 
bilır. Ayrıca mahkeme de hakaret 
edenlere :nııbati cczal~r verebi
lir. 

Kornllof ı:özlerin: :iİiyle bilırdi: 
- Müdafaamı hazırlıyab;Jmcm 

için 10 gün müddet ıslerim. Şa

yet Pavlofa da yıırdım edeceksem 
bu müddet artırılmalıdır. 

Süleyman da bir lsllda vererek 
müddet istediğ<.:ni blldirmıs, tek. 
rar süz alan PavloC kend;sinln ele 
Abdurrahman ve Süleymandan 
sonra müdafnasını yapmak istedi. 
ğini söylcmıştlr. 

~er hissedarlara ve telllıliye ile 
20 Eenelık Evkaf taviz bedeli miiş. 
teriyc aittir. 

6 - Şartname bugiirclen tiba
ren herkes n göreb leccğı surette I 
açıktır. Fazla malCımat almak is
llyenlerin s;:;tış 218 N: müracaat
lerl Uızımdır. 

E ORS A 
20 L'\IA YIS rn42 

1 Sterlin 5,22 
11>0 Dolcır 130,70 
100 İsveç frsngt :l0,03 
ı oo Pezcta l 2,8!l 
100 İsveç kronu 31,16 

-\H\'!'.LA'r 

ikramiyeli 'c 5 93:l Ergani 23,15 
Sıvus - Erzurum 2-7 20,10 

Koçan bir mahpus 
yakalan dı 

l\lah keme n ln kanırt Katil suçundan 7 !'Cnc hı>pse 
Müzakere odasına çekılen heye· 1 mahkQm olup Esk.şehir haplsane

ti hakime ıo dakika sonra Reis sinde yatmakta olan İbrı;hlm 
Sab!"': Yolda:ıın at:zlle şu kararı Gençol, Bursa hapisancs ne nak-
blldlrm:şt.r: ledilirkcn jandarmaların erndcn 

Pavlof \'e Abdurrahmanın a. kaçarı:k istanbula gelmlşt r. Ya-
vuk~tı Şakir Ziyar.ın talep ctl;k- pılan takip sor.ı:nda mnhk(ım İb· 
leri vcçhile bırbirlcrindcn sonra rahim istanbulda yakulanarak 
müdafaalarını yapmaları redde· Bursaya iade cdilınişt'r. 
d:lmlştir. Pavlo( ti.irkçe bilmedlğl 
için lddianameyı mahkemece ta. 
yin edilen terci.iman, Kornllof ve
ya dilediği b!r ir.sann terciime et· 

VAT AN GAZETESl 

tirmekte muhayyer bırakılmıştır.j İLAN FİYATLARI 
Her dört maznunun da mudsfaa. 
1arını hazırlamaları için miihlet 
talepleri kabul edilm•ştir. Ayrıc:: 
ldd.aname sureUerl dördüne de 
verilecektir. Bu sebeple muhakc. 
me 3 haziran 942 çarşamba 9,30 a 
bırakılmıştır. 

Ba.~hk 
ı i nci sayfa 
2 nci » 
3 üncü ,, 
t üncü ,, 

Kuruş 

750 
500 
400 
150 
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Türkiye Ciimhuriyetl 

Ziraat BankaSI 
KurulUJ tarihi: 1888. - Bermay~i: 100.000.000 Ttlrk lir .. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zırt\I ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenler e 28,000 lira ikramiye veriyoı. 

d• Zıraat Bıınkasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf he.saplaJ'~11• 
tn az 50 lirM• bulunanlara ııeneuc 4 defa çekilecek kur'a ile .,,-
daltı plA.na. göre ikramiye dağıtı lacaktır • -

4 adet J ,teO Jirabk 4,080 lira l lOI a.ılet 60 lira.bk ş,OOo ıJıf 

' • 600 ::> 2.000 > ,.- ., 
ııo > '° > 

' > ı50 » 
J ·""' Jt 

., 
ıet ı. 4,GOIJ 

I 

ıee 2t S)08 .. > Jt 1 > » 

oIKK.AT: HesaplarınJakl p&ralar bir sene içinde 50 Jiradaıı -:: 
fı dtışınlyenl•'1l ikrantlye çıktığı ta.kdırde % 20 fazlası.le verueeel' 

Kı:ralar senede 4 defa, ıı mart, ıı haziran, 11 eyıQl, 

11 BirincıkAnunda çelıtll.cekt.ir. 

............................ 
Sah.bi ,.e N~riyat MüdUrtl : Ahmet Emin rAUfAl'il 

l 'aian Netriyat Til'/k L &el. Şti. \ "atan .M.au.Ma 


