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Reisicümhurumuz SiYASi BiR 
HADiSE ! 

Avrupa hattınd 
--""'CF-'-

Milli Şef 
bakım ve 

İnönü 
tutum 

dün Sergievinde açılan 
sergisini gezerek teşhir 

eserleri tetkik ettiler 

INGIL TERE iLE 
RUSYA 20 YILLIK 
ASKERl İTTİFAK 
AKDETTİLER 

Bundan sonra demiryolile yapılacak itha 

edilen 
ve ihraç muamelelerine ait bütün gümrük 

işleri Sivilingrad istasyonunda görülecek 

Reisicümhurumuz, Çocuk Esirgeme Kurumunun 
kongre murahhaslanm kabul buyurdular iki hOkumet karşıhkh 

anlaşma olmadan sulh 
kabul etmiyecek 

Sofya'dan dönen heyetimizin reisi gaz 
mühim beyannaua bulundu 

ıe 

lulkamt 11 (A.A.) - Milli Şet Reisicilımhur İsmet İnönü, ayın onuna tesadüf eden çarşamba 
ı:,trıU 17 de, Sergievindc açılan bakmı ve tutwn sergisini ~reflendimıişlerdir. 

---1.C--- Arda ve Meriç köpl'iilcıi ili.erindeki tamirat sonn e.r.miştir. Auııpa ile domtda.n doğn y 
mtinakalatını temin edecek olan bu hat, p:wı.rt,e.ri gününden itibaren ~~etmiye ~~ ur. 

istikbale dair bazı 
tasavvurlar 

l Sergiyi Ha.z:ırlıya.n Ulusal E-

AI 1 
• • 1 konoırn.i ve Artırma Kurumu man ar ışı ~iö~~~~J:1 ~:;~-

Molotof Ruzveltle · 
de mutabık kaldı 

hattın ve köprülerin hükümeti--ı 
mize devir ve teslimi tamam- T k 
!anmak üzeredir. 

Bulgar hükumeti ile hattın e tip ayakka 
müsabakası bit i 

~ bek~ ı~;uınin dıe milli 
llllktmi-wet! tnm 'c müke.nm~l 

• u1clo m1e kC1ya.C'aldanııııa 
\1B asuDıu lı::ı:arbya~k \ im

• AA.'Oll diplooraüann hlfu& 

nan Milli Şef, sergide teşhir edi-

b" 11tt 11 
' • len ta.blolaı·, grafiklf'r ve ulusal 

UYU U ekonomi ve artımıa ile ilgili bir-
J ~ok «ya hakkında izahat aldık· 

tan wnra. Kını.un Reisi Gn. Öz-

e h 'd · h · alpı, !bu başarıdan dolayı telllik o emya a bır şe rm (8on11 sa. s, su. 4 d~> 
erkekleri kurşuna dizildi 

Üç bOyük devlet bu 
yıl Avrupada ikinci 
bir cephe açmak 
hususunda birleşti 

Eden'in Avam 
kamarasındaki 

nutku 

w.mik işleri ve gümr.ük mesele
leri etrafında temaslarda bu
lunmak ij7,ere l 8 Mayısta Doku
zuncu İşletme MUdilı·ü Hay
ri !sen'in rivaseti altın<fa Sof· 
yaya giden beş kişiden mürek-

(Sonu 8a. a, 8v. 1 de) 

( AFRiKA 

1 

plonıacdyi ktındi d!m1 ilP. 
bo~~ msd in.:ınıla
lillr? İsi."kbal nıtBlli. · "I mo
l"Dnduf:c ko.&v lıül'Jil. değildir. 

HOSEYI CAHiD YALÇIN 

işgal idaresinin Polonya C R U S V A H A R B 1 ) 
· Bohemy~'daki tedlıiş Harkofta yeni 1 

hareketı her tarafta • , 1 uAnl'o G~'1.'ES1 
protesto ediliyor hır taarruz ' ,------

HARBi ) 

Almanlar dün 
Bir hakimi 
zaptettiler 

[.L1. te~"'Tafl<f.rmılan 
16), in..,~k Arof'J ra Han iy.-. 7ııı16sa e<lilmi§tir) 
tg> N;ı.zın Mı Conlel Hnll· Polonya bnşveluli General 

L vndradan bildiıildiği-

başladı ne göre Mister Eden 
Avam. Kamarasında 

bugün mühim ifı:;aatta bu· dan şu sırada h:u pt"n Skorslii, Londı-a radyosunda 
mnmld RUllı mescleleriyl rrnc büttln hül<fımetlcre ve bütün Almanlar kitle 
Y<lrtM.ktam;a lınro kııı.r .. -uu ' ak med•;mi milletlere hitap ederek h ı· d h •• 
:w,lerlyle uğnu;:ır..ak Jalıa m\tna- Almnnlnrııı işgali altmdn.l.i Po- a in B UCUm 
ı,ııl olup olmıyacağmı -eonnuş· lonyada gecen Mn.rt ayındanbe- ed/gor/Br 

. Bu iıki i~in Qyni 1.amamla. ri tekrar pmağa başladıkları 
are <~urnnT1,.,.I tedhii \?e meznlimi .6 

tnuavvur y ciill :za ne-+-tJPnt~1o etmiştir. günlük muharebelere 
dcrız. lla.ttA, harbi )ı,p.z:ınır..amn PDAGDA "' s· 
aınıllcrindcn ibin de lı.'ll pt n P.rag rndyo unun dUn a~m ragmen IVaStOpof'da 
80n:ra tesis cdileook uunya hak- bildil"\iiğine gurc yeniden a1 ki- Sovyet müdafaası 
lunda berrak bir .goruş l>C)<ln şi kurşuna dizilmiştir. Bu .su-
etmekten i'lr.ı-ret old ığu yımbş ı uc Heydrich'e karşı yapılan yarılamadı 
addedttemez. Her halde 1 tilt.· suikast.ten beri 'kuı-şuna dizilen· 
bale afr tasavvur ve mlit ·le:ı- 1 rırı sayısı 305 i bulmaktadır. [A.A. tilgm[/4ru 
W'a son zamanlarda aık sık te- 1 .. IDITZ ŞEHRiNDE Jıul&a, cdilmişt"r.l 
ıta.6üf etmıyc başladık. Bohemyadakl T..ıditz şehrine Sovyet ba"' komutanlığının 

S i .-:ı. b •ft B ,_ R tebliğ.ine 0 füe, Alman lkıtalan on n:uua atı..u. :tŞıtaı1 uz- k<>w:ı Alına.nlaı· tarafından ''a-~ı . ft ı-:bi bul Mı w·ı ...... ~. ,} Harico.f cephesinde "'enİ bir t.a-
Vl'!ltin r<41>.• unan ·. J • })ilan misılleme h:u·cketi hak· .T 

ki w• ı.· aJc~l ~..l arruza başlanıı~lardır. Kızılordu o .n gı uır m Wl:uC, kında !!azetclerin Berlinclen ÖV-
... "'· .uı.1 •. A ., b Sivastopolda olduğu gibi burada u .. ı.rp naztuıuw:.ıtt.:uı sonra me- rendıi!ın vöı e, bu şehirdcld bU 
ri,;...._._ Ih haf 1 ~ n da d~arun boş yere yaınıt•.Yı 
nc.uıuı su u nlt. az.ı. nuru- tün erl{ekler lmrs. nna dizilmiş, Y-l"> 

k · ., ı ·· hücuınlan püskürtmekk>dir. sunda be çil - l apm:ısı uzumu- kadınlar temeı küı. kamplarına 
Ud.;,ıı.. • ...:ı· O .Almruı baş komutanlıgıw Uk· nu m <u.ıı.'l '-"'ıyor. mın mem- gondeıilmış, çocuklar da maka-. tl kn d tt · w • 1 .... ft A rayna. meydan muharebesine ye-

mınıye c Y e :ıgı no~"" - mata. teslim edilmiştir. m dhtiyat kuvvetler solonakt..a· 
mcrlkanın düny. nın sair kısım· SLOV A.KY ADA 
!armda.n aliı:kasım kesereıt ynl· I.oı u Strabolgi bugün söyle- dırSiVMtopol muharebesi 6 gün 

huı=i~~E<len, 26 Mayısta Hür Fransız 
lngiliz hükfunetiyıe Sovyet gar11izonu gece 
hükfrmeti arasında 20 seııtıe 
müddetli askeri ve siya..'ii ce.klldi 
bir ittifak a.ktolunduğunu 
bıldirnıiştir. ittifakın huta-

mıdur: Rommelin merkez cephe· 
l - Harpten ..ôi • .ifırllSlnA~~+.~....:_ lnht&&I. bj 

a QÇ\r(>;Slnde de iki a~, smife yeni ve uuıu• r 
:m~tiin y~ırucı ola- taarruza geçeceği 

'2 - Her iki hükfttnet Hit anlaşıhyor 
lerle wya mtlteeavit emel- [A.A. telgrafla.roıdaı. 
ter bE-.sliyen hükfımetlerl~ 1ıuUiaı edilmiştir.] 
muahede yapmıyacaklardır. 

3 - Sulnten sonra iki dev Her iki tarafın yorgun düşen 
Jet <lünya.nın iktısadi refahı zırhlı kuvvetleri, gUnlerdenberl 
için birlikte ça.lıacaklardır. ~e:'!~7ı1:° :~ışlig~=: 

4 - Aktolun.a.cak sulhte l1"'"" 
· d dirler. iki evlet hi~ir toprak eme- Bir~ me~"kiinde şiddeW 
li besl~miyecelttir. miılınrobeler devam etnrokte ve 

* 
lttlfr.Ata hiçbir gizli madde 

(&onu 8•". S, 8U. 8 de) 

Hfu· Frannız kuvvetleri !bu mev
kii müdafaaya de\·am ebnekt&
dirle. 

Gcnet"ıal dö Gol, buradaki Hilr 
mz başına Y sıyabileceği hak- d"ıgı~· bı"r nlıtukta, Slov-ı..,,,.ada (~nu Sa. a, 8U. 2 de) k:mılaki liıallaatin arbk orta· IU\.r <Sonu sa. s su. 11 de) M"4~M4MM• .. M4M41MM.e• 
<lıuı llmıış ulmasıdır. Mr. :-51ova.k Quisling hUküme~i ile ~----------------------·-----------
WJlldo~n 1914 - 18 Cihan Hnr- Gestapo tarafından 80 bin Ya- T k 

in.den sonra Anrerıkanm bövlo lıuuiye kai~o~:p~~~~ a::1:1:ı~f u·· r -. Alman ı·hracat ibir yol tutma ı bugünR.ii id ke· 
ti do;!umnı~ oldui;'Un:ı hükruct· ~~=~=~-===~~~-ı 
iıh'°l anl~lıyor. Jialbuki ~<li tkesinde ortadan kalduılamı-

=~:~fd~~ zd~~u~ç~ k:~~~' içrua.r,:ıo-a::n~~ malta· rı-nın f ı·yatları g ıtrl göıiiyor Na.s:ıl harp bü- hitaıt.ma sebep olan 5.milleri or- . 
tun dlinyava yavılıyor ve top- tadan ltaldırmak icabettiğini i 
yekun b~r l arp oluyonıa sulh da 7.aha ge<,.;miştir. Mr. Winaut, ka..
dünynnın h<!r tarafında hüküm naabnca

1 
dünyada fıka.ı-alığı ve 

ııilımcdıkç" hiçbir memlckı,t hdr.bi doğuran iktısadi fenalık
mılhtan i. tifn.de ~emiyor. Mr. hırın önüne geçmek 18.zımdır. 
Wilkie'nin mu<laf&a ettiği mu- Demokrwn sosyal şunntn doğ
lıım tezlerden biri do filldur: ımru;ıru ka.r ·1lıyabilmek için ka
Sulhu oıulıa.f aoo içm hir z.'tbıta fi dcre<'A'ilP t.eknik bilgiye ve teş
kuvvoti imni f?Öı;ınek kafi değil- kilfı.tçıhk mbıliyetinc mnllk ol· 
d.ir. öyle bir dünya kumıalıdır malıdır. Tank vapmak hamlesi 
ki burada sulhu muhafazaya im- ev yapnl..1k ha.m.lesine münkalip 
Viı.n bu1Ull8un. olmak lazımdır. Düşmanın bili 

Dün Ankara'da anlaşma parafe edildl 
Meclis ihtısad EnciJmenl Bulagristan ve lsviçre ile 

yaptığımız ticaret anlaşmalarını kabul etti 

Lüks eşyanın ithali tahdit edilmiyor 
'Ankara, 11 (Yeni Sabah mu- hususundaı vapılaıı :konuşmalar 1 

habirinden) - Türkiye ile Al- biıt.miş ve bit- anlaşmıya varıl
ma.nya arasında. karşılıklı ihraç Jlll§Ut. Antaşna bugUn narafe 
edilerek mallara fiyat tesbiti edilmiştir. 

FJyat anlaşnası ,son Türk -
Alman ticari anlaşması esasla
rı dahilinde hükllnıet ve hükU

( &onu 8a. a su 7 de} 

Bır Amerika gazetesi lBC • e.çhktkan öldürmemesi için gıda 
, pten sonraki dünrada. üç maddela-i astihsal ~~ı~ her 

milletin Jıcrerli:k. edcf•cğının an- menUeket.te herkesın ihtiyaçla
lnşıldı!hru yazıyor. Bunlar Biri& rım tatmin için eıda ~dt:lelerl 
tük Amenka ile Büyük Brltanya. istfüsal hamlesi şekline gmne
v ' Rıuıvadır. Bn liderlerın bir lidir. Kuvvet bakımından fizik -----------------:-----------
ilitı11Utan n::lllıl aakııuıctbklan, kabiliyet hamlesi ve y.ille ölüm 
, uhtclif sıynsi ve iktıs..'\di me- ve ..hastalık niabetini mümkün 
ool• teri hal i<; "ıı lidorlilderini na- olduğu kadar a.şa.sh bh• seviyeye 

ı l ımııanacrııkbırı gfüi muhtelif indh~ Jıan1lesi kaim olırıalı
ı ıeoolclcro bu üç dt!vlet.in devam- Jır. 
1ı hir sulh teuıini hu.c;usunda bcs- Bütıün bu neşriyatı Birleşlk 
lıyeceklcri samimi arzu hflkim Ameri~ :He ln~lterede en ileri 
olacak imiş. gelen sıyaset adamlarının harp 

Bırleşik Amerıka.mn Londra sonrası mescl~erini ~ ~lde 
Bıiylik El isi Mr. Winaut da, halletmek kabil ol~ ~~
ıir cumartesi günil öğleden son- da zihm Y~ ve §imdid~ 

r. Durham'da 300 maden ame- hazırlanmak lüzumunu t~r 
Jooı mUmcasili ile Dömokrasinm etmekte oklukla.rmı açıkça, gös-' 
6ti1 ba.li hMkında uzun bir mü· terir. . .. 
ıuumşa yapnı:ış. Şimdiye ıtad~ Mı: ~ilkic'nin c_ıok rnıu!1ım ve 
tıiçhir sefir böyle amele tcşki· lmcılı bir n~tta~ ~ag~ da
l!it.lnn müınessillerlylo lk.onuş- 1ıamı§ olduMJ. g-orüluyor. Hır a
~ vo onların sualli cevaplı ralık lngiltert.dc A'Ttıpa kıtası 
bir müza.ke."'Cyc gırıRlllemiş. Mr. vukaln.rına. lA~yt ~ aln1nk ve 
'Winaut d rhnl ylpılnıam · rbe- donanmnmna guve~_P yapaya.1-
den vnzifenın büı-ün dtlnyııva nız yaşam:: t mesleğini ~nuıs
lıUJdm 01n10.1t' istivcn Faşıst sis- tu . . lı'aıknt yavaş y~va.~ b!~t:e
t-On1.ini ma.lw için cJdcn gclem reıun lıudutlnn Rhin nehrı kı~
yapm:ıkta.n ıbaret olduğunu te- Janna ~·uzadı,~ Lchıs-
ı :un ettikten sonro Faşizmin Hilsoylıı OaJud ..çıN 
çal~ }}uk bir ~kari t bl W; ne- tGonu S;. 3, 81.1\ 1 dd 

Hususi ve ekalliyet okullan 
öğretmenlerine de zam var! 
Miktarın tayini müesseselere bırakıldı 

Not takdirinde bitaraflıktan aynlan ·öğretmenler 
cezalandırılacaklar-Lise imtihan talimatnamesinde 

yeni detiıiklikler yapıldı 

Ankara 11 (Yem Sabah mu~ ıin 11ere~ zam yapılm..-vu ı ımukabil yatılı ~o ~atısız talebe 
hs.birind~) - Hu.su3i ve eık;d- =uııri olduğu, z!ml miıkU!tının ücretlerine bu ders senesi sonn
liyet mC!kteplerinde ça.lışa.n ö - tayininin bu müee;eseJerin fak-ı na kadar zam yapılın!ıması M:ı· 
ı-etmen. idareci vemüstabdemlA. dlrine bıralolma.<ıJ . falrot bu ~ı 4ionu Sıı. 8, su. 1 de) 

• 
iki nümune işe uygun görüldü 
Ayakdtnbıcı san'aUiilrları aııa- \ 

sında. açılan tek tip ay. kkabı ------------J 
musabaka.st dUn n<'.ticel nmiq_ Al f l 11 

tir. Beş kisideil mürcl,,,ep jüri man ayyare. n 
heyeti mÜiıabaka:ra 4,tir:ik ede-n 
sekiz rirmanın ima1 ettiği muh-. Du·· n Batı llnıll?ır 
telif cins \'e çeşit aynkkabdarı ffl a' 

mühilriü !klltuıardnn çıkartarak hava meyda 8 ..,. 
tetki:k titmi. • bunlar arasında A' 

maksada en uvgnn o'a.nlan.aı na taarruz e tile 
seçmişUr. 

Ncticed üzerlermde ba;r,,ı u- JY-.rlin, 11 f A.A.) - Abı ~ 
orduları başkom~ bU• 

fa.k tadilftt. vo ta.'->hihat ynpılmak. ılir\lığino ıroro, Haeink(ı} 111 üc 
tmretivlc iki nümune seç.ilm·~- ı pinde Alnı.an sa;vaş uçakları dtd 
tir. Bunlar Büyük Yolgeçen ha.- gec batı Mısır sahiliDd hıır 
nmda kunduracı Tahsin Cilnt'hı v m danl nna hUcum t4.mut
deri v köseleden Y ı:.-tığı .up a- lerdiı·. Mlikemınel görüş i: .. 
yakkabı ile KardcşleJ :lwndura rı altında \ apılan bu huc 
ıııabr.ası sahibi Nuri Arısanın da Jtaı\ a meydarıla.rın~lalu 
köseleden azami dercee tasa.r- lere a._ğır çn.pfa bon.halor js&,bcdı 
ıııf edilerek altı ail ta olaı-aık ı- ı etnuştir. Bomb larm •"'1ldak 
IDl ~ yak J'., Her ıkı mtwileriylc u~·ıksava:r b: tar:v ,, 
nümune de tip a)"?.kk~b ol ... rak la;rnUlı eok Wikııtllln m l.Mi 

(loınr & • 3, SU. 2 de 1 tii;'l göri\ l iır. 

Kumaş Fiyatlar 
Tacirler, son i, tihlah vergisi lı farı r 1.n 
da satış figatlaruıa ilavesini iste ,er 

Teklif Ticaret Vekaleti e bi di~'td~ 
Dün Vali Mmwmi Almırıt Kmık ııı riy r..t 

nan ve beş buçı.ı<k saat kaclr-..r dt-va.m ı~en F ·y.lt M 
yonundan Müddeiumuıniliğc intikal etmiş ihtikı1r " ' • 
edilmit;, bilahare Büyük Millet Meclisi tn.mfından bazı 
re yapılan zamların plyMadald umıımS :ıkislerı 'e nt.-t."(' • 
fmda görü..~ülmüştilr. 

Bu arada ma.njfatura tacirlerııım kumaş lıy:ttllll'm ·• r mn 
istihliik vc.rgilerinin SRU§ fiyatlarına ilave o!unm ı hal ıu, 
müraca.atlan incelenmiştir. Komisyon dreyfiyeti biı ı"Hpvr. Ti • 
ret VekAletiyle Deitocda.ı·bğa bildiınıiyc karar V<"l miut..:ır. V 
ten alınacak cevaba göre hareket edileooktir. 

Çocuk Esirgeme K r m 
kongresi dün toplandı 

Ankara, 11 (Husud Muhabi
rimizden) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu kongresi, bug,ün . at 
10 da Çocuk Sarayında toplan
dı. Kongre a<:.ılmca umumi mcr 
ke7. heyeti iıza.smdan olenlerin 
hatırasını taziz ic:in ayalı."la iki 
dakika siikfıt edildi. Kurumwı 
iki yıllık raporu okunarak ka
bul olundu. Bütçe \C id:ue en
cümenleri seçiminden sonra kon 
grenin Milli Şefimize tAzimleri-

Çocuk Z 

di. Kongr" .\arın 
!anacaktır. 

A fot1h 1, 11 11! citı.et,f 
Hu n ı uuı 

Bugım saa 17 :iO da keı·~ ' 
muı ah haslan Ebedi Sef At. tin 
kün MmakJ t J ahımı z·~aret 
ederek çelenk ko.\ du. 

an ç 
("veni Sabah,, m Ank 1ua muhabirından:I 

* Meclisten son çıkan bir kanunla dört \'e dal a fazla \0-
cuğu bulunanlara döıdUncU çocuktan itibaren bclıer çocuk .çin 
maktuan ayda iki buçuk liranın mcmuı lara ne suretJ verilec~ 
ği hakkında Maliyece bir izahnarne hazu·lanmı tır. Buna gore 
19 yaşını bitiren erkek ve 25 yaşını dolduran rnya evli bulu
nan kız cocuklarl resmi 'ı~ya lıuausi d. h e " üesscselerden 
ve hakiki veya hükmi şaluı:dardan aylık \ gt ı deli al er
kek ve kız çocuklar hakkmda bu 7,am tatl> k dilmıyc:c tir . 
Çocuk adetlerinden evvela bu kabil olnnl ı el · J<liU ten 
geriye kalanların üçten fazla için zam Yeti < H' ı•. 



BaJfS : 2 

senelik mütareke ve saorası 

ni tcı.1iğ 
''Bu 'istişaTeler Sl)nra ]yn YJ~ 
F"rausa tarafın<ian, nnivafa.ıtm~ 
enini tenlin mnksadiylc, di~'"er 

1te:l'Jet!lm} ~u •-•·.aktı_ 
lngiltct e lıükiuneti FTamıız - 1-
ta:tynn ~ki bu 
~ =--mt tittMlt~tte a l 

la.dl. Fakat rlaha o sene:nihaıyet 
hıthruulan bu rmiin~9etlerin 
bozulınıuu -=.için lber ~tWın •apı.ı 
lacağuıı hiç tahmin cilomedi. 

Yavtı.":t ·• fukırt v..,.kayt 
.ileq;abrt 61.a~ ~ı.:. fu-
la ya\'ıl~ !aral., in-gfltere uy~ 
kmmuıian $ı lııa!d . 
Biı·kaç ay son >t 1n~iltf>ranin 
'gÖı ai\ğ\1 cıı nnihl'C'rem llükütn
:tıutla.rlia:ı mritıin gmnüs -:iti· e
si "'\till'dı. 'Ftıktr.t -bu -yıl Clfuiiıınü• 
nu.ı km:hıl:rmn3S ıçin "'tcrtib4.t 
;yaı• ınuı.:ğa -baŞlamnJı ?ıa.ma.n, 
nıetiı!clce't.iıı e'k-':t.n'A lı sfüı 11,,. 

lan!rut y.iiZlhı en silah1ı 'kıTVTet
lerrni.a ai:l~ı; dfüuğu içtı:r~ 
'Val~iyet l't'hul"°!?ii:'.ı· .'ÇRTpt ı. l ~ l}'

mcttuıı tlfüpn~ {1'1hne gc~1 ı!er, 

~hat kuv\ cflerfu:n llhl1mum 
bir 111'Uç ~iceı·, tamıımeu ~rı'~ 
ka.i; 1ıa'\!a. Jwvveh nuilırıfaz.:ı.
lthı lnrın, lib •ralleri11 ve sogya
li ·t r in milletkı arası durum 
siiratle loczulmakta old:nğu für 
ınr.uda 1 li ThtiJ'fl a-r ieın kiifi 

mm&, bir Jb&TabınıeUain 
cudiyeti hiber-'Vel'ildi. .mu ıfa 
A lmmıyanın mllzalrereler henüz 
Cleva.m ederken sözünü bozınui 
oldtiğunu iSba.t e'tti. Altı gün 
irOO.I'8., lii\h zamanında on ilci 
~ ve otuz altı tümımı 
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::;; : m ,) ftll rnQbıarek çitel( ! 

Dllnkü lj:llmada 
azalaftlltlıi 
çalımalar 

llallllfQld~ 

laikmde a ayı 
iiunmaznun 

. ~:1.,:1~ ~~ ~ı!1.;;..~ Dar.aıma ~•nasında ansızın davacı 
bul~~~~ gar4i.gam4J11m1111Jaadı, •uslu bu defa 
tında bir tooıa.ntı ~ap~. daw:ürmiiıaejlıut mahke1Hesine verllill 
Tot>lımtıya. kae. 'l'larti m~ 
dieri~ebıijjiiı. Bu~ 

Bir iha.ftadan heri ı:;ehrimir.ie 
bülunan Parti Genel Sekreteri 
B. Memduh .Şevket .Eacndal dün 
·ggıe ü.zel'i "'Dölge iaşe "mildürli\
ğüne ;giderek şeltrimimı--ımnumi 
iaşe niyeti -iuiltkmia, iate 

'idiiru . Mümtaz k'ôen · -
what almı~tır. 

Jlkiujl imibatilarJ 
... n tiin!liJJJr 

=-tik "6ku n o'inltihanlan inı-
"giin UHR!t1W&lWniik1ıailır.:JBu ha
.ztnn iıftihlnı:Jlevrcsine iştiftk 
eı en lJOOO tall!beniu -imtihan~-

aJnn t.alOBeierin im.ti
.-.uL,Mlh-

Ka~plaki taleltenin 
ıekınegi 'llmsetesi 

~t 1AJ:inin, 'l'ev:kifbaaede 
~ ;ıyapılan &ralftın'mada 
;,afyon ;lnflıımuıştw. ._et A-
li ~ae aiyoıru~ ~-

yan Mustafayı bu yfuxleın. V&

züeai esnasında tal6ıir ~şt:iı:. 
Maznun Aslive"t.kin:ci ..eel!la.~h
kenıcsinde yapılan dünkü duruş .. 
ması esnasında. gardiyan M us
ta.faya ılni olarak i:>ir ~unınllk 
vaı:rııu~. Mel:ıınErt: Alüoin ıbu 

,_hıariııketmden ül.ayı heıuaı !bit 
cürmü ru~hut tıeırt;;"" edilerek 
suçW. ttlt:ı.ııa.lııınet O çlincü Skılh 
Ceza nü~ te&liın edil~ 
miştir. 

Adliye haıherıleft 

'.ö.ııüOülertllamamadan t6 ark Bundan ~ir .müddet ;cY.\rel 

.:.ahun gilan: Metr:net ~ka- 'F.atihte ot\.U'an nlşarllısı Ha)':rii-
lanarak A liyeye verilmiştir. nÜ6a ıle .arka~ ŞWtrıulı lııas

.ten Oldüren .Ali~ ömemir * Cihali Thkeleslııde ~ 30 mene '.:h!J>8e mahkftm olmuş
auran Mehmet Kaptanın ~ tu. ~yiz :Bicinı.ıi ceza dairesi 
:rüntlen ~ batya kendir çalaıı:J&. ıt:ır:a.rı :Us ,noktadan ~ş

ej&jit f.aiıhdla iki bımıli ı.ür. :O.un iurııS,:maş.a yenı(jen 
yakalatllftl$br. ı... flezıtn~r. • 

::k ~ 18.ı§e Bürosundan k~ 
... tl&ÔlntlaM~';Uriııiüi aı~ ~"-"''"_.,.,, ·,L,J: ıa 

• • • w ...._.. ae "'!!!6• ve_...._ • .ı_..aay 
aır Ja.zı . iil&l e~e . ;ça~ Jlllih.kemeye veri.hın Odacı Niyaı-: 
~bcrlı~ta Yenıçerıler ~ad- zi 60 lira ~a cezasıaa ::nııh-
desınde ~ ..-..ralı evde tf)tu. 'Lfmı Ira .. ..._ .. 
'!'Mi tımirii4R\f.t .A.dl~'lftril -. 

0 ~-· * Liman Reisliği memmü.a-
miştir. rmaan "l'vVfik pallaala liman 
~ bllkkilık dairesi muamelat şUbeSi memur 
~ iiwninün dilklıiauıidan }arındım .Dacibi 'li.ltı motörltin 

~:S c1til gayri • .kan:rmi ,,QJ,uak Burgaza 
llfasi:ılya. · · -ğ'ibi"'glda mad e- gitmcleriner:milsa.a.de ettikleı>n-

EF · tıiN ü1w1.u çilek! 
-..::1&.~•''- ~ G üzel çilekler çıktı. Nefi 

Kabri blJlınila 
lr I ttfal 

gıwıterak Jılitırası 

:MlllaClilı 

kolwları yayıiıuağa. ~ 
=ı.lm. Ulltş &IS 1 W1,Llf&zelli . 
lek!) bir çok~ ş' 
dır. ~A~m .on .döıxlıi ;gibi güz 
ve masum bir kızın sıhhatli gül 
pmıbe çehreainden) renk a.lıul 
(kiaa.r · •e ! ) halinde i ta 
bnwzı ilcklcri sc 
"YCn var-'lllt'? 

Beşiktaş Klübünüİı müessis- Güzel kokulu kmıuzı, pen 1-ıi 
lerinden ŞeıteJiin -y,arın ölilimi- " · · · e 'kk· 
nün okuzunou yıldönilmüQilr. tiı iyor. Hı · il sinıfl 
~ ve~tli $flll!l\U1 ~jhal !>kl Jcç-.9 
ile Türk sporu ve Beşiktaş klü- acaba btrbirledııden güzeJ kfY. 
Dil ~in ok fay.dalı Plan .Şer~f ku ala.rak ,mı .hu k:ııi r lt)2'.;'e~ıt 
~ ibir:çeavk ~ı - ve.Jıoş rajihiılı. rı.r 7 
dar sevilen bir gauteci, sporcu Dikkat ed[yoı~m. FC\ 1a1' 
~Sijğia Iıümıet ~.J>ir ağa güııe!Jkızların ve pek parl k <;O' 
ll>ey itli. eılklM':tıı e gençlerin ele nlıl" 

DHrüst ahlakı ve çalışkanlığı, Jeıj,.az1'alııyor.~ı çaluık · u) "r· 
bliyü.k insanlığı ile,..Jcendini ge- lnr veyahut h~rkesi deli dl' ane 
ni!i bir lditley-e~ren ~in edelı ~ gimellils.le:ı-i ~< anı 
aıun kabrinde bir ibtiCal ~~- ~tmi~or. ~iicıı:tıe ön · 

lacak ve hatırası aııılaoaktır. yor. 

il~~ ·tiWiimin İilıtiJtt,Je 
:A.."t {ffil~ 

Klübi~müzihı yükselme~inde 
lf1f1 :bieyük :cim l Ml vgıtli "Ut'

k tlaşımu: mefıhum Serefm )lU. 
mümin dokuzuncu yıldonUmti 

ünasebe ~~?~ 13 He.ziran Cu
aitte~i jğüuıi saat 1ltl 00 da . e-
~tadı karn,ısuıdtEki Ya ya 

Efendi kalwislamnda nıt'~arı 
bıı~tla pılacak 'hlifal~ mer
humu '8 ~nleı•i dav.et ederiz . ... .......... ·--
~rima ~mn saQ§t 

r:iest brr.ak*lt 

İşle güı»l kokulu giiller <l • 
çi ekle!' e inn qusanlür g bl 
~ kısa ir zauıandn bitıy ,r 

lar. 
Jierkcs .;ibJ u tle ~.üle ı· 

ııe,ı:;,-c .it v • F.eıın ald" ·uı gu· 
,num. l3uudan dolabo;ıclır .Jkı ı.r1 
taneli çilekleri g~l smıuburı 1 

:bat -. rJik ,crlın. eyahut on' 
:ller'nden ribp !enen çı• 
lcklctlu ;.üstleıiuc -okulu bfüıı 
gül ~~ı kinr.ı ~ liyü!11nı. Butı· 
larıu i.ı:t.erlcrine tle kadmbr11ı 
(podı-a şekeri! ı lledık1~ı-i gf.1· 
)1,!!t · •ıce o ı t<w. ıffekerini holcıı 
elrJy.oı-um. ~·~ :su. ~ '!l 
1'adaı· böyk.~e ::im:akıvpn.ın1. 

~aiıab. kalu•altısındn fl i?d71~ 
'Olmhı W,le.ldfıJ•i ~o.iyoınm O ne-

..ktanbul Vil.i\~!;i .dal iicifo fis Hak §Ul'Ubunu jci~uunt· 
:beyıuıt:ı. hi omn ve~~bu"gi.iue öy.lc\.:'e, ~fü. r,ileği btJıi~tire
ıkntlnr tt~ı ~beat bu:akılnıt- 11:ek .o şiciu ülbtilli :brıtırbyw 
~""'" pamuk ya._::,!.:ınııııı !ı<>r lw- ~un!! 

iki 1\'c htiı.mi ahsın :beyanua- j Bo~·tı:1i<'inin ~Uzd bir gühsta-
ınesindc gfü:tcruıği mikltırın .llUlda .ıı~uşan } :ıkıl<i oınımıı . 
n1sfl11ın c 'cima :ıyağlaruun 1 t.in ı·uhrifü·az nnğmal~i ilin~
tanı!llnınm ı;e be_şt 'Jırakıld\ğ,l. l y.erek eşeleniyonun. .Ka.lbımı 
me:a.lciır ~uğlm:u:n ,bir tcnekc.~en '.ku:v.vü1Je.udiriy01'.'Unı. . $ı \arı!11l 
faBla atı$! rmdri altııne k fr.tıı rliu.diııi:voı:ıını. Vitct:diirôde zın
l:a.laı:ııı Tkat-ct ~c ,ma~·i .Ofui- t\elik '{!u~ffi'ttUll. !;ilekt -ıbu~u· 
sın te\·diı t •bliğ olunur. na11 :lıilt:lÜ tiiıtlU (0t.aınin).Jerııt. 

:JWiuma ti\dı:iılliluod•lk lli;e ta
lebCleri ııe ·6.?0 gmuı ~ "'° 
rilecçğmi"'tlün ·y.mııı91:.ık. Y~ 
~~ti Bmnı:ıiçin ka~ 
bir .'>eltö.l .bulııı.mamJşt.ır. Bir i1a. 
e.k.arne wtmlDıik~ t.-ı. 

ri ~lan. 'Fani,"'Levj, lhpo amı: ..den dolayı iki~ıumalı Milli 
da uç hmuz ~al•OMBk .Adli· onmma !ftlikemesince tevkifi 

~ir. 1

•----------

c~it ı:()..<rit c~lıellleri düşüne· 
r.ek fcr-'1hlaıuyo un. Gruı:ii pc-k 

boleıin ~118iklannın 600 gıa- '·'-------------------------
ma ()ıJmrihMeı;ımlıhtem<:ldir. 

Varken '~ ! ı1' demiş t e.Yiva111n intikamı! 
"11!~ Gö JI' dste'Hleka

pıicla Mkkal ~ .eünd.e Fa
sulya '"bulnndUoo7u iıa!de t>elen 

.. t:ecilet'e . ki) 'Jiiyerek mal 

Kendiaiae Jler ,,.2iltRan -tatman mattmar:elin 
ucatındaki .. ne parmapumanı Ye "Qoo! 

satmak iStenıe:miştir. 
Ayrıaa :siıbam 'yatlarında 

füt.ikiır cyraptı_ğı iddia olunan 
bakkal Ml~€'iteslim edilmift" 

madmazilin zili va ~' 

:lir. 

~iz::Rıldbıncrt E'ııılali'691U ~Ql'&l

ıau:ıuı" 8'aıtl>alıkı, ~ada ba'ttl 
~ ouu AMıuuvan \lktur. 

P-ehlivan. üç la~ do.latmış,~ 
~. fJIİn JIJÖ1'11lİ1Ş bir &attır, 

SıUuıı ha!., ~ ~hlivan 
matlı IMehmct zannoıim.eyiDü! 

Oaun ıt'i 311lrı-:bk- tvüı:udü, ne .oe 
kisbeti vardır. ~ır, ~. k 
şakacı, nekı:e, zeki ve çah•n 
olan Mehmet bizim meşhur ı,.._ 

:;an dolmasına JllerakJı ilaJ>11Hm 

arka~d.ır. Bir ziyafete da.etli 
oldwc:ları zomnn Htisi daima ı.-

'Ekrnek :ı.stllıkakının bir gtm -her~. o)8ijıhiPtin •• -.., ·Mr 
tam ve bır gün yarım öla.ralt Çilek sepeti ğibi aWını$ dlttdttt 
l'eıfildiği gunlerde vatandWlar. halde yol alır. BubuluınonuQla ar-

ı ıalmamak~ ı.ıtill.: 

1 
k~ ~pmalıc p.ıc ~ gi

Fakat ,~ıfü iSühkak iter p d ... mı.tunun: söfnıDa ».nmı ,...-ı
tmı ölarttft mlaiğiıiien iiııazt ru ~ _,...... . ....... 
vatamlaşlar ekmek kup<>nlariy- miştir. 
le fırmlar.dan un ifdınalt istemek cinnet v~purlann bfilbülüdiır. 

te isdler e :&nncllar 'Yenmemek N~i ve:':bir::kal ·~
tedider. rak honuşt&Uiunu dv.ııii*ı· hlllllml 

Bölge İaşe llüchifliığü :-Pazar onnn >twmp:ımnramna sokôlllt'lar. 
tesi günleri isteyen rn~- 'Xcndisinl göt:.emjş:enlere seslenir: 
ra ekmclt verme un verilmesi - Matmazel. Nerede k:Udınul' 
!buausunaa:tııı,mlara :emir'":;V;et'· ::lleöi ;gonntiJ'i)l' UliUDUz! 
miştir. Şl:ıkrak bir ses cevap ni'1r: 

- 600! .. Qörmeml:Ştiııı, 

- :Allah .tA1lah 'i1IMBll oldu d:< 
~ Bundan sonra oturdu.
ncunı ~ w de b.,,.nk •tek.ece 
tfim. ~ ı:ar•ı kalıruid.ı. ... 

'Mchmedi yazın.... "'.'Balı~~md 

veya. 'Elorylija g<>ı.'ilrliz. ;iki clUbie 
bira iÇtikten .sonr.ı cet,aae Aioyum 
O!Dıaz. 'TIOL·yaya ,ııi:der, fakat deni-

..r.e .al.rmez. Gaziuoaa g&Urt'Uğj bir 
şişeyı :.ıi:ır '"gır cekerek denize gi
nıoleri ~ .. 

Geçen giın \:"apurda yıne atlı 

talı koaMiWJacdl.ı . ...Bu.HU8dıa etra
~a toplaMnlııra neaense içerledi 
J<afwsınd a ..Jii!rhal . .bir .,intikam ~ıt 
takarrür etmiş olaı;:ak ki uzandı 
1~m tal8fta d1118n lbiDi:in ::rü~ıı-

d~::ı..e~ )awdu, :~ 
- ~! Matm._.ıin ~li vaı· .. 
Herkes gülilyordu. Genç kız kfp 

lı::ııımm"roldıı .. Fakat buluşu da za. 
rÜ:itÜmıUf olııcak. ki ses cıkarmu~ 

!hihlWan JaıWiıma ~k: 
-.<Btı::c«e.eıMdiği.üw- zaman ya-

• ptyor, fakat bir şe7 deaıiyoruın, 
intikam iete bQyle almıı·. Gılı:tl 

Jliıjjll i? 

:Sonra "Bubühln 
~n çıktı ... 

z :olan <·Uakt'en çokca y&a· 
:lnnmak istiyonun. 

r. JH.,_ c.C.-a 1 
Basnı ı:ill~i j,qgihı :dettJn bir'-----------

acı i~iıiöedir. 'Matbuatın oski 
eınektarı :mulun!ir -:ve-:mmancı 
!Salfilıattin :.Enis lÜptelii :tılthı- tephrntı 
:ğu zatü~u -urtulanuy.arıik liHiıı öğleilen soıı.ı:" .Manrıt 
~ :aabah -aaat '8.00 .cta huyatu ıı.mdütlüğüı c .Muhsin inuhn 
:güzlerini ;-yummınıtur. Ocnt•zcsi ~i.yasati aUıuı:Ul ilk ;;ye or.tn tcd 

ugün Gağ~le,glundlı ~ou oata _:_ı:isat ni ettişlc.tinin ü tir1kıl 
refikimizin ~ırdaki e\·inden miihim bit toplantl v pılunştır. 
öğle n'tlkti • ndıo acaktır. l.'zuu .llu toplantıda ,mü.f1c tı11ıer 
;]allar :rnuı~u.al ~ e(~Qi~at -3.- tclitis;ler ,nPl.iceısincle bu ilerı: 'ı 
lenund mıet et:roı.,.,, ..lkdam. :1 - · h kk .ı 'le etlil<.+ı--= r k"t ..o.- Saat .u.......:tr.ht ı :nos.·usı a • ın~tt~ C.l. 
~..!.'ı. 8: l • -7'Wı~-- ~J;:,,.,µ a ' "ri ,wmıcları J>ilcurmJhleı dır. 
"'1:11uuur.1yet .1'JVl1 ı:~oa u ::g;ar.P- . ~ l . et' ı:erı• .. ~1 · d · • :ı · ~.. c1 .:ı.>U .sonuc; aı· ıuemounıy ""' erın c ;vazı 1Ul ur. \,(gU11 eıı . . 
-:muhasipliğe kadar :nıubtclif cıdlr . ----~zifcier tgör.miistür. :6ahiha ttiıı .,,--------.. ·--·"" 
Enis, aynı zamanUa cnü, :aJak ı " 
loplı\.yan ·ll!filist ir romancıJdı. 1 

Z.Wüy,eler.. • ra. Geheıınem 
Yolcuları, en, Ma4. yarı lkı· Hr:Mr B8 Y~ 

8

_ 
zukhtr \'\'!! Endalll ~:yı anı adlı 
ıroroanl. ı·ı Uffihurc ur. 1891 

Gazctecılık im:. atına ::3$ e- C..wıel . 
~inU~ Tsnin'~ girmekle lrç\' ·la ~Zltan 

::zı:oo -0ıan meı:hwn. utarakede{ :ı:1 
tK~p.laıı i i3imh bir mcentua d~ ~ 
~ıkannışur. 

.lluku.k Fakilltes11ıde:1 mc?.nu 
olan Salih .. tt.in .Eıus ny:n ı za~ 
.manda Dc:ll!ctJ);cııi~voUarı N 
riyat ctijguıi dt· nıu'ıfo.ff<ıki: 

1y,e.tk ifa e.ı.mekt ydi. Kerlcrclı 
29ilesinc ve blltiin losttaı:ıu:ı eı 
OOırln taziyctlccimizi sunar, mer 
1ıuwa lln.htaıı RaiunctAliletiı. 

...GQn41,ı1 

s .. r; 
5 ... 8 ..,._ 

~2.00 

20.:ıı 

lJ.H 

'"2.0:; 

8.;);J nl 

7.14 :MuatJ 

t~ ~n, I' 
8.08 ,v..,.u 

rv.."""'""'~~,..,,,.~~ıV..,-v...,-.,.......,~ 

ETi -- w 
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r * tllroloı1lıırın birdOJı dfü~de 
.kadar ahw. sınıfla mnda..JWlif ;,geç 

rbm 
r 

'i'!ja1nu~.lli •i~Uili1~·1 lH'inyıuln li· 
ı ~ ı :Prrl~k ~lf'o!' °lfa ile 

Büyük Dr..ttanv{\ tve .. ;. ı.-.y.a .ta.ı:v-
.im.&.n te :dlle.otıi,ıi ha.k-

ıı.ki -zıhiu ~ftlll -
tu>ımya t.;vk miı,;ait ol. iuğmm 
;tiruıdi<lt•,.1 l!l ı.rüt e:tıuclidir. 1 

.A neı ~kan gazcl<:!si bu lillt.di- ı 
liıı ıyı ~ıe.ınewıı ~il r (' <le.\•lctin 1 
saınırui .sulh ~ rmll< rmdı:ı n lw k 1 i
Jt..ıl" iV~J1kı l<<>zrtı ı)lı-ittz \ e 
muı 1 k ttı vv !f>! ı b.: iıemE'lıal 
ter~ı di etmMi ve bir fü!lifi.k vas
lfım ıonuısı ~ tnr k.u-nundur. 
'!Etm ı •kaNjı og~ı:'Rm i t>\'ll1tler i-

.miy:e ..mil~ ıDOtun ta.'kdir.inö.e 
1bitarafhktan aynla.n ~""etmen· 
lerin 1702 numaralı kanunun '23 
üncü -maddesinin birmci fJ1krası
:ııa göre ~ac~ao Ma
ınt'if :Vek!leti w:a;fuıdwı tamtm 
edilmiştir. 

1'imari ,şubesi ııolları * Talim ve terbiye heyetinQO 
Güzel ~:matlar A'.ka.Clemisi mi· 

"mUlri Şttbooi '-talimatnamesiniıı 
imtihafilan ~üteallik klamınch 
yapılan 'taôİlata göre oıtalaırw; 
n~, il-10 Qlwıaa ·yi, 7 
o1ursa iyi ve ""5-6 olursa orta de-
~ · a :verilecektir, 

Kız eastiltilar.i.nde 
* Talim ve "l'eı biye Heyeti 

kız ensliıtUleıinde <ttmaşır, mo
da, çiçel~, ev iclaresi, yenıeık pi· 
şirmc dersleri pl.'ognı.ml:ınnd,ı:i 
ta.dt1at vapmış ve )lıtiy"a~ uy
~n şekle 'ifrağ· m:rni~ir. 

lise imffhan 1atimat -
... amesmde * Lise v.e .<>r.ta c.ııkıttl Uı.ıtihaııı 

tıı.liınutnruuf:löıfiln -51, 58, 62 ve 
70 inci maddele-cinin t ıdili ta
lım v~ t.ı:r.}Jiy.e ,-heyc.tİ.llCe ktl.bı.il 
edilmif}tiı·. 

Ru taJililta ~~re Juuiçten .li5e 
·ve f;ı:;ta ,,ı \il J>i4rme · :Lihanla .. 
nna ginnıdc i..;ti:venlw.:. ,dilok~le
ri Ma.aırif W:el~~letioce münasip 
;g-Or.iileeek o~ulit."1-'A lt::ıvule edi
!lr.::ek ,niss.n lG!m.le un1iracaat e.. 

enlel' Jhaziı:an, <Ulmmwsaa ıi-
g-acam e.dc.nler de e,vhil d~ı'l'.etii 
Jnrt.ihaııl.ı:ı·u t kabul edilecek~ 
lenlfr. 

'Çocuk sayum * İst<ıtü•tik lJmıun ~füdilrlü .. 
ğü ilk tıılısil Çt.ı~uıd:ılci <;oculda.
rın sayımınııı hundaıt.soru·a b~ 
iieıwde bir ve tercihan umum.i 
niifus sıı yımı St'nelerintle yapı~ 
la.cağını ~ıli"t.ka.darlaı n ta.mim et.
miı;ıl ir. 

iEı.ie milli .hflklrııhreli g~ryokL011 Tek 1 .. 1p 
lııuanı.ı kbı we ıgr~t" rl i Jıloma..<;i ma-

..llle'\n: 'ln:l ((libuyet \rt·rmektc-
.dir. Halbuki üç bek<'.İ.lun üciiniin avakkabı 
de ınum Jıü.kınuy••ti tı.u ı w .mü- 1 'J 
tQUımel .bir e.kildc fille ıkc,\·a-1 ı 1 · -,, 
ca;kl ır.ı.n.a ve .su~l-ıu Juııu ILvııc··ak - ı&.J +fırn, ı otn~ 1',., -

VJ: nızat.wacak clıplonıatl:ırıı~ >:ahul c-r\ilınıisfü·. Bu tj,)l va!<
·ıa t.c;ü, füploo1,1.sıyı .kenı_lı elleri~-ı kaplaıın deri ve 1, }ı-ıt'I~ işjeri 
Je lxUiS<l.,caklr.ı . .nua .ı:ı.o.sd u,anıhthı- Jıakkınt.laJk.tı.s&t Yel~il..letine.ı:ıı.ıı
lıı".' t.,,.Crıtba.1 ltl'· -..o•' n:;i za ıınoltın- hat ''ef'IDC'!\ üze.re bir ht:'yet SO·· 

duğu uı-:1 ı ~~ildi1-. dltniştir. Hu P".fet • ' t!kaç güne j 
Hü.~n·m (aJ.id ".\L('L." kadar .A11kur:ıya ~id.C\.:ektir. 

a 
ı.ifc.lel'iııe batjhyacı;ı.klıı drr . 

.Bulg-.ı..r :ı.l.üikum~y-le y,11•t1~1~ 
.mız tema.slurla bu.ui u \U 
Jerlni alfıirndar .nw.l;~ml ım ar-! 
.ze1.nre;k ..üzell! .h:ı k~:™ll ..A.n.kn-

1 raya.gid.i)(on •ro." 

- Ba.§ ~/-. 1 i.,ja)de. -
Fra tı.ilZ km·vetlerüıe g-önı Pftliği 

bai-ıyur.'' tl_emiştir. 

'flli'lıakim Dii . ii 

r&WiıJhute 

Ainıa.n teliliğinde §U:iilru.· 
lıdır: 

' 1Şimnl :.Mı.ika-da ıbu~ün ($a· 

lnihl.eyin '1.'ln "liz "'Illliaafaa wisto
-minin en önen1li cıınup kmdeJ!li 
olan 1Bh'lıdlcim ıioohkfuru -mpıe. 
dilm~tir. 1!1ii1Jma:n buı'.ada qam
lıer a:Itına 1tlm.an kuw-0timiyle! 
giinlerce nnudruıe ve şidii .. li bir 

-mukavemet gösten:n:iıı:tir. 1Ha:va 
km'Ve'.tler.imiz kara qarplşm8la
rına 1.ınüdahale etımişler :ve üş
ma.n ikolları toplulukllarını bmn
b lamı~lru'dır. İnglliiler ha.va 
sava,şl.annda 21 qç.l1Jk ita bet
mi.şl~<lir ." 

lngiltere ile Rıusya 
20 yıD keıf 

ittifak aktettiler 

Y~N.l SABAH 

Bir Amerikan 
ııgiU.z (8.n yur.t ilosuna 

iltihak etti 
-.Ba§ ta..raf:ı 1 ivı;ide -

yoktur ve Jcinıse aıeyhine müte- Kr.al Jnrj'un fıloJ:U lef ·ş 
vec.cih değildir. 'iki devlıet !:942 ııt+;nı· b' .. ;ı:,vnr 
;aoo · · -~ ıbir ~ aJlll- g ua 11.ff";rv 
ma.sı hu.s.usuu.da JnJ.ıta.bJ..k k_.ı. 'l'~en, 11 CıA.:A:.~ __ · 
mışlardır. Ruzvelt, M. Moloto- edildiğine göl'e, en az bir zırhlı, 
f~. !ngiliz • Sovyet ittifalm~ı~ bir lkıruvazör, muhtelif muhrip 
~un ~ ı;tl r ,a ı:J8UtabakatiW. ıve gemileıden bar-et: :bir Jl!\ımet·j... 
se~leuuştir. l.kıin.cı .AAP.ll.e ~ ... :,iaw. ·osu, Bı· a~'llt"t ·-
)esı de buna. dahildir. ı ilti:b.a.k · ·r. ~ * . . . ~ l.ill~u ~ 

'Letı~ra. !1~ (A.~1 -~ · kwnanda edilmektedir. 
.M. Eden Af\!·an1 ~~asrnda, .Kral Jf>ıjj. di~n ~eti"kaın f~ 

harpten sonra 1'enı lıfinver ta- sunu teftı.ş etmi;:ıtir 
a~arUJ.1 Kinlem_ek i9\n JWiıj{a c "d b' · 
He İngiltere arasında bir karşı- .-ransa a tr mtnfakada 
lıkiı yardım ittifakı imzalanmış 11ol, · i,.,,,r~.n 
>-0Riuğınru löfüliımıiqtir. M: ıH.tJ; fiii.f-' 

.Soryet Har.iciye iKcm.iseri M. Vfohu 11 (A.A.) - D.N.B. : 
Molotof >bu ımua.l~eyi -mih".ake- 1Çarşa.."'ll'ba gTuıii -Rır.truıe böl. 
re için '1.ugiltereye gelmi& ve· gesiucte ş:ddetli bir kasırga çık
buı·adan, ih~e ıii,ı ber.abel:l~ si..u·. Bir ~yr.ek saat müddet
l}leseles~i .k~Uşr.t_lak üzer~ ..ha- le giiı<erein yunntrtası büyüklü
v:~ ~~l~ ııle BıFle~uk Ameıti.kaya ğfül(lc dolu yağımı,ş bu çevrede
gıfimHitır. . iki bütün ekinleri tabripıetmiş ve 
.~::®.~1, w~pı\a?ı muabe?et?1n ~Jerhı bir çogunun camlarının 

hukumlerınden bı!hsetnııştır. k ılma. be lmust B 
Bunlarr.ı göre Rwıya ile lııgH:te- ır sına se P o .. ur. u 
re kat~ılıklı anlaşma olmaksı- çevrede altı yerde hasar pek 
mı'ı stllh~mbul r1!tmemeği -ve ~ıer fazla ~lkUŞİı\U'. 
hangi bir toprak .ka:w-n01 aruma .... Budape~te - :Iamır 1Par~ 
'l'llai; -taiihhüt etm~~.:>dirler. bnento.•:m, :Yahufüleıt." ait ;tep .. 

Harpt~n sonra 13•ürfüfü~e ~i .. 1 '?'akların istiml~ki hii:k:im:rdtııki 
recek '2011ıeneUk }bir •pı:rk~. blitihı · !kanunu dün kttbul etınıiştir. 

<taarnzlara kar~t 4kan-.!!l1ldı y:.ır .. 
dını hül\'ttrt.H~tj~i iltth·a. e~liycr 1l.ftiojJiiSmlıul'.ıUllJU7 
cek -ve bu hhkımtler .tlaını.~ Av- fWJOJllD JIUJ.U UL 
~a -sı.dhu 'llizam:ma itha.1 eti.il~, -..Btf.§ t.wr,aj; J. · lOkie _ 

mı:? o~ac:'.ikttr. .. .. r{)t:llli.5-ler, ve aeı;gi.uin ıhamıhvı-
'İ~dtere 'l"C RtJ.sya htıtlıu ma.sı için iyi caJıs.a.n VeU&t T-öt"e 

har_p dt~vvmıncu ve harpten 1'1E"l~I de @yrıca ~~ür etmi~lerdir 
ra .aa 2t~ yJl ·muüfüer olmak Ur 

1 
. ' 

zere ~anı bk askeFi ittif~k ak.. °l/nö~ü ;(}fimtk E.'liı gmr~~ Kn.llT'ım?;U 
Eleylemi11let'dir. . 1 ıll!Wf'tfık.hff~-m. fıfflml ctt;Um-

00:. "EOetı, M. Melôt<ifut1 geltr Am.kaııa, 11 (A...A.) ~ B.eiili· 
l'<indı- ve ,gidişinde h•i -yele ilulc .cümhur Milli ~ lsm.ı:t lnö.nü 
"Yat>tı~ttu e .Atm:1'~ı:ıda ~~s, ,bugün saat 16 da Çankay:a.d~ 
Rt~'eltle olan -gur'tu;ımeleruııu 1 Ç<ıouk !Esirgeme ..ı&\ınumu hofü 
~~ fayfüı}ı ve mcmnunl•ık ve-1 ıt:resi anul'ahbaslnrını kab\ll ,bu .. 
rıcı ~ld~t.L :A:vam KMnttıası .. l yurmuşlardır. 
na sovlemı~hr. ------------------

Tebliğ, tn~lıere ile tr.ıusye.nın na.caklardır. 'Bu ıuah.ede.nin 
~u •:yıl Yrıu~da lmnci .;,H- cep- ayrıca der~ etı;ıti gibi, sulhün. 
ene aqmak ı.lıueUBUllô.a fl<tH ıitıte.- 1 ~tinde ve bunu tak!J_) e\lecek 
.rin %ibh\ılınae~ ait "tam bir an yeniden tanzim de resinde, .At~ 
la:sma<!a wM•dik-ı&mm cfa bildir· lan.tik muka\•elcsi p~ensipleı i 
mekte ir. ~ası üzerinden bif'hirim.izle ""Ve 

..diger hlrleşmis mjlkUeı'le iŞbir 
Jiğ:i yaJ>acağız. 
~ 

}rf oo"lwult Ziyatetleııtıi 

7l1U1'tı 
iLıon<lra, ı:t.l (~) - ö~der: 

r,, 
Sa.nfratWisco, 11 (A..;A.) -

'Tıı(.uso~nin Lfuya ziya,~li ha:k • 
~da Roma rady-OSuuun eşr,et
tiği tekzibi tef~ eden Sautran
sisoo eb.N>niale, füy.or ki: 

!ster '(dog.ru ister yala~ ob(un 
im ;ziya:retin Simdi~ eheunn.i-
1{ot,i ~mıştır. "Fski .zruruın. 
lar:g~<rt.ir. '!Musaliurnin impa
ratorluk rüyası 1ıib..aye,t bnlmuş
tur. 

tir.'' 
ch&ğ.in ~\·tni 

:md<ınJmı:ı..<la.n oo ı-a bugütı ğ-
e(len ~tt ne~8dtl u b.lııı-.in 

.roowt;nlni vkumuslur. 'bı.uıda §öy
Je .den üw.elrtedir: 

ilki Uı.raJ ar~mı 1a :!. tl{.2 8 •ne
sinde cA.Vt'\Jıil:..da il\.·uıci bir L-ephe 
avın Ak acele vazifeled Jı kk'ıııda 
~ ıbiı ıılu~m_a .. Jıasıı ıltııustur. 
Ed~ ıw'ııJ..'l ila.\"e _t;ı.ui tir: 
't<-~'VR ı ~, tarik '\~.e diğ~r haı·p 

.ı.ıuı.U:enıesiııin '.Bjiyüık Bıitnnyn
lş.n .:So •.rye.tler :E~rli :in gl>-nde-

... 
J§J 

-Baş tarafı 1 in "ıle -

zufüm hareke 'ı- iı i protesto et
miı;tir. 

Strnbo i so lerıne oyle de
·ur: 

etmıyor.,, 



• 

lleııılş, vavao yavq derken i- ta, düne :nazarım dünya bir ka.
~ iviye kımııya başlamıııtı. bpta duruyor mu? İnsanları 
T.:>kat vurur gibi el erıııeler vu- düny;ıı vukuatı raba.t bırakıyor 
~~r, tırpan atıyordu. Üste de mu? Kahbe ve köhne medeıı.lyet 
ilı:udu:ı ıribi saldırmıy'a başlamış- bakınız neler doğuruyor?.. Ki
ıtı. Yörilğiln, basınının iyice 61- me rahat veriyor ki? .. Nefes bi
llirlendiğini gördükten eonra nl- le aldınnıyor. Bir iluısuyu BU ba
Talanru tazclemiye ve tdınırl&- §lDda tek ~ rahat raba.t yi-

Kanunu hükümlerine göre : Taksim - Beşiktaş Otobüsleri 

pııya ba.'jladı: yen adamlar nerede? .. Beşeriye-
- Hayda.... tin midesi c;ingme kurııağuıa 

1 - Çavda buluna.ıı Wlilflıarı t...,.mıyan 'e memleket dalıilinde yet~ıı lı<t:u "tıan ıı"<iltıı 

çaya beuzetm~k l~ıı ~ kunıtmıı.k "" bu su.retle vücuda ı:eürllnıi~ t.aJılit ~yın lican'mıi 
)'lllllD8k, satmak kasdlle tıaşnnalc, saklamak, bilerek satm nlmıtı.. 'eye. kabul etmek, 

2 - Nohut, arpa ve enıMJi yalıaacı maddelerle kanı;tırıhnış kııh""°"1 """ yabftacı .Iıerluwp 
bir nehaüa. hannan edBerelı: vücuda gdirilmŞ çayuı h.ıı.l.ilıe veya pişiri)('rek satdnuıs.ı '~ya Rahh
ğa çılranlmuı Jıac;ıak!)llıktır. 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

Bazı ~t.-'be.rlc-rden dolayı 11 Jl:u,;ran 1942 Pl'r.tıembe gu11tu:rlt·ı ıt:bareı 

n,uvaldrnt bir mılddet için TAKSIM • BEŞiKTAŞ aıı.sınd.•kı oıoot» s~r .... 
leri:ıin tatil edUdii:i Sdyın yolcularalbild.Jrilir. c~.ıı!n 

- Hayda be!... döndU. 
- Hay maşallah!... Her ne ise .. Spol', lipOl' i~in d&- Bu ~ğı yapanlardan kaçak maddeler miisadere olunmakla lıll'raMr lıarışık lıMvenin 
M:emiş, katiyen mukabele et- ğ:ildir. Bu, tarif yanlışbr. Spor, her bir '.kff9 \;eya. klisunmdııa 10 ve Im.rıı;ok çaylarla çaya ~tlbniş oob&tlıtrın kll<J8ll '~Y't kü-

= 
Sivas C. Müddelıımumtllğinden 

mıyordu. Sinir içindeydi. Hasmı- esasen insanlığın §a1ısl ve sami- ııuruı için 20 ıtra ağır pam eezası &lıntr. Maddeler, lw;&k!,'•lllD ,~ya kııpk<;ılıkbı. ~ olan. 
aıın durmaJan horoz gibi kanat mi ha.ı-ekeUeridir. Bu, ıtabiatln 1dmee 1 - Sıvııs ceza evının 1/6/942 il tiblr.d•n 31/5/94> tarilıine ]<adar lıl 

.,e,_.ehk ekroe& ilııtiya~1 kapalı zarf usulile ihaleye J>C:.>ıul111uijtur. vururp cınıınnıa.;uıa deli divane insanlara ve hayvanlara kıldıi{ı ~ elinden gıkmış olması dotayısiyle mü<ıa<Wre olunwnıı.ııısa ayıai Cle'I& iki lıat olarak atnur. 

-olımı~u. Kik:ücük, ha.smı ii.de- zaruri bir haldir. Hareket!.. Keyfiyet kahve va çay satıcılarının ve pişirici olan Otel, Gazino, paıo-
la kendi ile alay ediyordu. Arna- Hareket obnadıkça mevcudiyet 1 

: - ?ot.mırı edHcn ihtiyaç nıittarı bir ~''nli.-- ;l~r-.ırl 100000 ~.ı::f·ıD 
l~(JO(l(ı kil<. YC yc-vn:iye n .... gaı·i ıki ) C'İ\S n •tt, J·lİ 3·,o ;ıdt"t , .kmcktew 

wtoğlu, kıs kıs gülüyordu. o, olur mu? tane, Kahvehane ve emsali müessese sahiplerinin dikkat nazarına ehem· 
ve K:t\-.,ı;(lğlu Koca İbrahim Yö- Fakat insan bar6<eti bugün miyetle vaz olunur. 

M1 , orE"ttır ı' ..... hınrlt-t bu noikt.ur llı.<:I: 1 t"y:ı. to .. ;_.l.r. 
3 - .. ı.L.&1:ı.i i hhy:ı c: nıil.t~ırı!ıd:. t; hrıru1 ec:h t't.ı•ı·J ı l~(Jı}(J JaJdiJ' 

.-üı!iin ne yapmak istediğini der- nelerdir? İşte gözümÜ2:ün öniin- '\ı lıcl aol:ırnışlardı. Kavasoğlu, ba- de cereyan eden vekayi ... Neler •••m•m:•••••m••••Dımıımt1111l9m•••••m•••m•••••••"'' 

:v:g:;~ri;:~~~~~kE~:= :u!.~TIEt~~ı~1?~ 1 RADYO PROGRAMI 1 

,\1.uv ... :..ko.tt 1.e .•• ı ;..ıt l3GO Ur.ılık haidnf"' •· okbuzu wct:-1 l-;ı nka Hıt.•J..tubuııdan, 

.ı;; - ~i~, t:kn;c.k p:;r;.ı~ada ~tılnl~Ki• ohııı ,.<:' .. f t• ~ \t' ~riırtu\f} hyab 
hOt<lı.ııf't.ir. t::.yin etHgi n1ikt· ra vt- l•t·lı·cli~:~·un goı.::iı·rdı.. r.ıyJ(·c töre <ıhna
c.:;.}. t..r \Yt.' e7.a evine kr.d~ıı· tıp~liın l>dllt rektir 

yor, kafasız herif!.. mek bövle bır adam var dunya-
1 Arnavutoğlu da: da! He~ ne hal ise, gelelim mev- - 12 Hazıran 1942 -

- İbı-am? Pehlivanlık 00. bu zuumu:ııa: E5ki pahlivanlann ne-
değil mi ya? .. Yanın saat böyle ı;cli ve korkunç naraları ortalı- 7.30 Poııram lB.40 Hafit 
,giderse Mcmi~len aı·tık hayu· ğı titretirdi. Ben, Kara Ahme- 7.33 Muük Puıı;alar 
~oktur. H~rif hırsından, sinirin- din nıira.Iarını duymu~ bir ada- 7.45 Ajan• 19.00 Konuııma 
J • ak 8.00 Senfonik 19.15 Müzik den büsbütün !körleşınış olac . mını ... Yallah çınıımp ta: 

- Ali, bu ~ocuk yaman bir _ Hayda be!.. Parçalar 19.30 Ajan• 
pt'hlivan olacak vallah!. _ Ha bire!.. 8.30 Evin Saati ı9.45 Kl"•ik 

- Ben, ne dersem inan! .. Ben, Diyip sesle,:ıdi mi mc•ydanı tit- 12.30 Program Türk MüziL'i 
onu ilk ı;ördiiğüm z:ını.an anla- retiroi. Karş1';ındaki hasmuu da 

1 
ı2.33 Türküler 1 20.ıs Radyo Ga, 

dun. Onu bu, herifler yenemez, ürkütürdü. YörU.k Ali, küçük ve 12.45 Ajanı; 120.45 Saz Eserleri 
imkan yok! .. Bu, heriflerin elli okd<asız olmakla beraber naı,ala- ı3.00 Knn,ık Ma- 21.00 Zıraat 
tanP'•ini kızdıra, kızdıra körlete- rı çetin ve se.;i kalımlı. Yörük, kamlardan 

1 

'.l'akvimi 
rek )l"ner 0 , be! ('.örmüyor mu- her 1'.6ki pehli\an gibi bo:;una Şarkılar 21.10 Temsil 
ı;un, Meoiliıin güreşini.. Sopa gi- nii.ra ataıılıtrdın degıldi. Hele 18.00 Program 22.00 Müzik 
bi tutuyor. Hep kuvvet, hep zor Yöıiik ... Onun miralaı ı nıübim-ı 18.03 Fa.ıl Heyc'i , 22.30 Ajans 
ve hamallık ... Halbuki, l<ii~ük di. V~, ruhi idi. Kel Mcmişi, na- 22.45 Kapanış 
kar•tınyor mu kendini, bak!.. r<lları ile siniı-lwıdirmesini pek!===--========== 
Hem de hiç yormuyor kendini. gi.i7.el biliyordu. Kel Meuri~. a.p
Gilrt'~i he-ı Memişe ta.'lJtıyor.. tal bir adam değildi. 1''ak.at Yö
E ! Biiyle bir han;H.l varken baş- rük Ali, gibi cin değil<.li. Birisi 
ka ne yapacak? Kafa ile değil, çarpma!<, diğeri c;arpı.ıuak ıçin 
ı..•lcle ile ~in;ş;v.,r bu, herifler.. yara.dılmn;lardı. 
Evet, Kel Mtmİ.Ş, b<>lki b~'>peh- Yöl'ük Ali, kendini kaptırmı
Iİ\On olllr \C, olacaktır. Lakin •or ve, bu suretle güreşi ayak
,\iinya bir araya gel:;e Yörük A- yor ve, bu suretle giirt.'~ ayak
lıyi yen~mez. Bir saat güreşt~ ta <kvam ettilkçe, Kel Memiş, 
sonra hakim oldu gllre<'e Yb- Yörüğü kapamadıkça büsbütün 
rüı:ı:.. Do<jnısu ~ok seviyorum bu sinir hüliisa.~ı oluyordu. Güref;, 
çocuğu. Bak, bi:dm Musıtafa uzadrlı:ça w.atlı. Niha~ et iki bu
kaçtı, gi.tti.. Ortada yok. çuk ,.,,at oldu. Kel Memi~. salı-
Arnavutoğlu, hem konuşuyoı·, yor, ) örük hafif mukabeleler 

bmı de gözl riylc Yörüğiin gü- ye icabında hamlt>lt>de hasmını 
reşini takip ediyordu. Yörük A- idare .... ıirnrdu. Güreıı Ju·yccanı
li, ara.da bir hasmından ayrılı- n' ka.yuet:ınifjti. l~i hilmiymler 
yor. Dönerek çırpıruyor ve, kalın baz:ın bağırıyorlardı: 
~esiyle neııt"li \'c canlı n!iralannı _Yörük, sen de gir güre;ıe', 
a.~ıyordu: - Bövle güre<; nıi olur? 

- Hayda Memi,!. Güreşi anhyanlAr iFe Yöriiğün 
- li:ı."<la be!.. ne yapmalı i!'ltecliı;iııi anlaml>;lar 
- Hayda kardeşim!.. dJ. Hatta anlamıyan Çalık da, 
Türk pehlivanlığmda n3.ı'a Cazgır da anlanıı,ıardı. Çalık, 

oıeşhuı-dur. Bu, nüralıır pchli- artık gülüyordt<. Ve, Cazgıra: 
vaıJarı hıza gçtirir. Dünvaıun _ En nihayet herifi sinirloo-
hiçbir gü1·~inde Türk güreııin- di:rdi. Küplere bindirdi. 
de okluğu '"ibi nara atmak yok- Diyordu. Cazgır da: 
tur. Bu, hal Türk güreşinin hu-

Deri bütün vila
yetlere tevzi 

olunuyor 
Deri ve KÖ!*:le İthalatçıları 

Birliği şimdiye kadar memleke
timize ithal olunan derilerin 
tcvziine karar venniştir. Bütü.n 
vilayetlerin ihtiyaçları gözöntin 
de tutularak hazırlanan tevzi 
listesi Ticaret Vek&letine gön
derilmiştir. Vek&letln tasdikin
den sonra derhal tevziata ~ 
!anacaktır. 

lzmirde sıtma 
mücadelesi 

hmir, (Yeni Sabah) - Şeh
rinıizde Sıtma Mücadelesi için 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlü~ ile Belediye Sıhhat 
Müdürlüğü iş birliği yapmıştır. 

Bilhassa Güzolyalı ve Gözte
pe semtlerinde sivrisinek fazla.
dır. Bu havalideki su birikinti
leri kurutulmuş, buralara bol 
mazot dökülmüştUr. 

su.•iyeUeıd..ndcındir. Her neden- - Ya.nııı.n ~y vc~selftm! He
ııe bu!"ÜII "'üreı;en pehlivanları- rife ii.stüste niıra ~avunıyor .. 
mız nara atzıııyorlur. Atsalar İspenç horozu gibi çırpınıyor .. 
tı:le çok az. Tutlrdn.ğlı Hüseyin Deli ec:liyoı.· Kel Memisi ! .. Edi
bilıe az n3.ıa atanlarJa.ndır. Ve, yor değil, et.ti. Bak hiç güref'i
nfıralaı:ı canlı değildir. Mesela, nin tarzını bozuyor mu? .. Ama-
T..,kiruağlı ııövle nara ~tar: vutoi(luna bH.k! Giizli Yörü;.tc,I============= 

di H , :Ka\'~soğluna da bir şeyler söy- , L 
- H"·Y asan. .,. 
- Havdi İb•·r.m!.. liiym. A A Ki • 
Fakai • yunnı'°'"k nıi.ralardır. ..r'~:~~c kalm_:ıdı: Rirrlenbirc KB tabevı 

('ok göAeri·..,iz ,.c, caııJ<l7"-tı:'· ><;ı u:~ıı:ıı .. ~~I .~1 c.~1ı~ toparl'..Y3: Bankalar Oaddeııi 
Halbuki e~ki pdı!ııanlmın na- JoK Jı<I -,u noıuluu. İyıcP arı! ANliARA 
ra:ları bolılu. \ 0 <!, heybetliydi. · dunlu!;'tı bir G~Pı~zla h 1snıını Her dilden ltltaı;, mecmua, ıa-
Ben, şiın<li hatırlıyornm. Bun- kavr.ı'T".!P.tl.., . ~"'mı~, çap_ra,:daıı ze\e ve loriaııi,.e oaU, 7erl. Her 
elan kıı J< kıı k be:; ı;ene evvel ı kıı tulmak ıçın çıı ı>tru!t• wrlan: Uııanda kitap slparbl ve abone 
çocuMum Bul ·urluda, Yakacık- dı. Fakat pnra etıne<li .• Çwıku kabul edilir. Şubesi 10J:tur, 
l.n Mf'J'\liva.:<iiyünrle, Bunıada, h~"III.' ta'." ıı&Ulı·a . l~lglamıı;tı. Telefon: 3377 
y,.) c.\Jda, EJrcnıith', iliı ... "Ör- Mcnuş, ~u~mem~k ı~m ı;ahşı- llıı:mmmm•••tım•m:ı
.ı .. ~.:mı <"Ürcdcrdc pc!>l;vanlar, yordu. ~orük Ali, ha~mı mev- =====~~~~~~~~~ 
"~ulı lan ürkütecek nfır:ılar a- danın bı~· ~aşın.d~n &.ger başına 
t<ı~ı ~r ı. Şimdi her ncdcıı.'l<) na- k'.:dar surup go!ürdu: Arıı~~t c:ı: ~ ~ :;ı 5 ~ ~ H 

r " n . yo'·oldu Hoo eski peh- oglunun otu: dugıı satlara do.,: u 0 ""!~ '8 .. - j ;; 
1
" 0 

.... uz"da ·kal"~ mı "a? sürüyordu. Nihayet Kel _\ol"'ıııış, ·- '.'!:::,; ~ " ... -1v.~.nug1ı1 · w .ı ••• l ı k o::--., t- 'Z 
I ı, •riin.ler • Pehlivanlığı.- sa.ılara dayandı. Saflar o c u - ;; ö ~ ,,; ;; ., > 

.;;,';;, .J::ıı~i;_~.\t H•yriye<len rnn- lan yerlerinden fırladılar, yer 
ra, "·' aı; •·a,;uı, ine, ine bugün açmıya başlaclılU.'.. 
lıi~e ıııdi. Bir, Yozgatlı Kel Ha- Kel ~ı;rnuım .ödu lropuyordu. 
"'· ııı biı· Karamazayı, bır Keçe- Saflar ıçınde bır yere takılıp 
J yi, '•ıır Ai<koyunluyu, bir Arna- d~i.ndcn_ koı';rnyordu; H:ıt
vı;'oı;::nnu, bir Hasbekli 1fahmu ta Arııavııtoglu, Ka."~o.~lu d:1 
d.:, o .• Kavasoğlıınu, bir Kel A- ayağa k:ı.lkm.ışlarclı. Yorük Alı, 
J.iı o;ıı, ilil. ... güı·mek kabil mi?.. ha~ ac: !e zehir l?.bt kn.~~
Bu r.l.;.rı doğ'llı'all analar ne ol- mı,;, dişlerını sıkmış oyle got_u
ti • '>ek mn oldular? Hayu" rüyordu. Nih3;y~t Kel Menıış, 
'bu, unalar yin~ \'ar. Bu, 'l'ili'k dönerek kendini ~e:_e attı. Bu 
anaLrı elyıxm mevc<ıt analar suretle heyecan s kunet .. bul~u, 
'!'ı~r.; yiğiti <loğıumak~. Öy- Yörük ~i, .. h~ uzerıne 
k v~. neden bu, yiğ'itlen meydan çullanmıştı. Gözu kararmış olan 
y;r;.1,ı~ g-örmüyonızL .. Hayıııt pehliva.ıılar oldukları yerden ay
rlıı; • Yiiz st'lP e\'vc!ı•ıne, hat- rılmıyorlardı. D~rken Ca7gır, 

TESiRi 

yeti,ıi. Yörük Alinin sırtınıı. vu
rura.lı.: 

- Yörillr, meydana ~ıkınız! .. 
Yörük, kemanede idi. Kana.

neyi çOOdü. Ve, hasmını bıraktı. 
Meydana. yürüdü. Kel Memiş de 
yerden kalkarak hasmının pe
şinden yürüdü. F'akat Memiş ne
fes nefese idi. Çapı'ILZ onu epey
ce vormuştu. Yörüğün peşinden 
gelerek meydanda yere yattı. 

Yörük, hasmının üzerine ~<>
kerek kanan.eye glrdi. 

(Arkası var) 

KAT'i 
TAZE MEYV ALA.RDAN İSTİHSAL EDİLMİŞ 

• • • iDRiS MDSHIL 
(GAZOZLU) 

LI ONATASI 
Lezzeti hoş • içimi kolay 

MARKASINA DİKKAT : Fiyatı 60 kuruş. 
!::<ıhlı:ıt ve ktirnai Muavenet Vekiiletıııin ruhsatını haı .... liı. 

Suikast davası;:-;.da Müddeiumumi 

Cemil Altayın okuduğu 
!"> - 1t,c.~e ınüdcti 10,'l;i842 l:-ıtihinrlcn. 301hfH4Z ~rıtun<: kadar 20 

ır.ır.dür 

1) - Jtı;c:le 30/6/942 S;.h ~'\ı 1 ıi! bıt:ıt 15 cit: Sıva~ CunıJıuı"iyet ~tuddeı ... 
t.ırrurrilık ınaY.;Pnın<ln tt'-r-!\kül t't'le c' , t ı.iEyon hnı.arurıda yapılatakLr. 

7 - 'ff Klıt rr.t•ktunlorı lh.ılt ı!Jıı~ı hulu r'l~ın s~;ı j!'\111li ['ô..;ıt 12 Yfl ka
c1;.r l".°f"'l11:·y< rı::::. 't:rilntiş ıJl;ıı -.ıkt;r. /DnıİANAME 
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)j - :e.ı. ıltr:.t:ye t;ıllp ohınl,ırın 2 4~+0 , .• i~'" K<ınunun 2., J lınCu nlrıd

ch 1:-rının t-!•ı ·(·ttiği \'l'1 ik:ıl;ı ·ı ılırn? ctn •.k-rı J~· • ~:ı • 

Ayni güııün 3.kşaını Ma~kada, 
Işıık lisesinin arkasında bulwıa
rak dolaştıkları sırada Pavlo
fun çok endişeli olduğu Ahdur
ra.hmanın gözünden kaçmamış
tır. Pavlof, işin neticesini bek
lemek yahut da kimsrniıı bilme
diği bir yerde saklanmak ve za
bıta tarafından davet vıiıki ol
duğu takdirde de sureti katiye
de susmak tavsiyesinde bulun
mmıtur. 

Bu son görüşmede Pavl<ıf o 
kadar esdişe ve o derece koı'ku 
içerisindedir ki konu§ına.nın de
vıımı sırasında civardaki !Gıra
kola gitmekte olan iki polis me
murunun birdenbire yollan ü
zerine çıkması dolayısiyle bils
bütün ıırupnmş ve vedla bile e
demeden Abdurrahmaıun ya
nından ayrılmıştır. 

Filhakika o gece Abdurrah
man İstanbul zabıtasınca yaka
lanmış bulunuyordu. 

İlk isticvabında - Pavlofun 
tavsiyesine imtisalen - susan 
ve hadise ha.kkında, hatta kru;a.
maklı cevanlar verınlye çalışan 
AlıdtuTahmarun bu sülkfıtu 28 
şubat 942 gününe kadar devam 
etmiştir. !ki gün hi~bir şey söy
lememek hususunda sebat gös
teren A.bdur. ahman ancak bu 
tarihte kalem-kilit istiyerek 
(idam) diye yazdıktan ve şu su
retle hakkındaki hiikmü bidaye
teı:n kendisi veı·~rek altını imza
ladıktan sonr" - samimivetin
de ve doğrııluğanda bir a~ için 
olsun tereddüde düşmediğimiz 
- itiraflarını tamamlamıştır. t. 
6<!i gün derin ve şiddetli bir mü
cadelenin buhranı içinde düşü
nen; komünizme hizmet gibi 
boş bir hayal peşin.da birleşti,:P 
ve arkalarında sürüklendiği 
ıkimseler tarıı r ndan bir anda 
yalııız başına bıra.kıldığı•·ı ve 
nilıayet a.rkcdaşının bile feda 
edildiğini gören Ahdumılunanın 
bu hô.diseler karı;ısında her in· 
sanın ruhunda ve ta:bia.tında hu
sule gelecek c.eğişikllği hisset
memesine, nadim olmamasına 
ve kendilerini aldata.nlan ele 
vermek istememesine imkan gö
rülemezdi. AJda.nmak ve aldatıl
mak insanlardaki isyan hisleri
ni şahla.ııdıran müessir ve ya
man bir IJQı.m.çıdu·. Bu itibarla 
Ahdurrahmanın itiraflarını, ne
damet ve biraz da haince iğfal 
edilmiş olmaktan mütevellit in
fial hislerinin bir tezahürü oh
rak kabul etmek Ja1.ınıdır. 

Her ne pahııııına ol~a olaun 
susmayı iltizam eden Süleym11n 
da Ahdurrahmanın. hil.diseyi 
bütün çıplaklığiyle anlattığıııı 
bizzat işN.mesl üzerine haıkikati 
anlatmı1"aı mecbur kalmıştır 

Muhterem ve aziz hô.kiın lerim, 
Üzerinde avlarca bir fikri sa

bit halinde çalışılan ve bliyiık 
bir şans eseri olarak akim kalan 
komplonun; seyrini istikamçtinl 
tarihi münasebetlerden almış 
bulunan an'anevi Tilrk - Alman 
dostluğunu ibl111 etmek mak8a· 
diyle takip edildiğini ve her iki 
devlet arasında silahlı bir ihtı
lıi.fın zuhuruna yol açmak için 
caniyane arzularla uğraşıldığını 
teessüfle görmekteyiz. 

Şimdi 'burada maznwıl.ann 
müdafaalarına. ve <'ide edilen 
delillere temas etmeden evvel 
suikastin a.kiın ka.Ima.sında mii· 
essir olan sebeplere de kısaca 
temas ic;in mü.sa.adenlzi rica e
derim. 

Suilcastin faillerini; (kurtul 
ınalarının hemen dalma imkan· 
sız olduğunu ve bu yoldan ha
yatlarının da. feda edilmesi U\
zım geldiğini bilen mistik mu~a
zenesizler) ohrak vasıflandıran 
beynelmilel Kriminalistik a.ka· 
dcınisi azasından bulumıı dok· 
tor Payot, ~·!bblisiin muvaffo k 

olan&LYLŞ'lll OOş rehebe atfet· {.I - 811 tcı~ıhhütlt>rı (Tı:l; '1 lfıfrtı.· 1 ıhiı ıin l.CT " ırl_'.f TrJf"f:bur u)dui,:u ka-
mektetlir: 7l'tr, ouf•ıo1ı:ı, doif11~«, l'l·-=.n· n.ı. 1 ~ ,.., ·lln,Jr(' t l ffiil'1": ı~ktul>u. 'Ye te:cllUJn 

1 _Bir kim.._.;;e ken<l.!si:'li yok ,.p n·.u •. yt· •·f'! ve noı 1~il m<t ı··.!I; rı ıt:\S K c riıırı1tk ~ırt:J~ to.ı.o.ıhhut bedebne 
~lec·eği andA. ltarar ve iradeaı' il" c ı•luna ı F<ktır. Ve d<'\ h·r t~ır:ıfırıd .. 11 ınutt 1hh1de ;,;yı·ıca 'VeıiJecekLr. 

. ne- olursa olsun, haya.tının mu· 10 - ';.ııtname ~ivas <:ümhurjy<"t ~Tiırldcıı n uıniti~ile Ce.we:vl Müdur-
ha.faz&.St SC'Vki tabti.-;iyle son sa.- 1Ugunl1C: f... &,rlın ç~lı.71n=ı ıı::ı.tleı-inde- ı;öriılt-hHir. '6308) 

niyede tereddüt eder. I ·~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ 2 - Bu sıra.da nıhi durumu o !I 
kadar aıuını olrnuştu.ı· J;j birkaç ı·stanbul Bel~dı"yesı· ı·la" oları 
sa niyC'lik bir zamanı ve birlmç -
saniyelik bir mesafeyi hesaplı- İİl•ımım•m11111mnım;ıG11m11ı111111mi!l.•ımımm••••••I 
yaca.le hahle dcYildir. 

3 - Tam faaliyete ge~e<'P!1i 
sırada (me<>ela silahını cebinden 
çıkarmasında bir müşküle 11ii;
ranıaııı gibi) bir aksilik zıılıur 
etmiş olabilir. 

4 - Ra.Jın;, elindeki ınfila.k 
maddesinin kudretini pt'lt iyi 
takdir etmemiş ola.hileceği gibi 
aradaki nıcı;afeoin bu maddenin 
tesirine bir mani teşkil etmiye
ceğini düşünmii~ olabilir. 

5 - Fa.il fena bir anda fena 
'bir yere te;.a<lüten "'elen "enç 
kızları iradi veya gayri iradi o
larak muhafaza etmek gay<'Siy
le ,,.eeilrnıiş veya. onlann ın<"v

cudiyetleri ile bir par~a ~·

71ı1tmın e. 
~l{ltl (ıf-

44'7 ',fi 

. 

1, Tem inatı 

4:i.OO 

sı :ı. 

'Ic.hmİf, tıt:f f•Henl"" i~k 1' n ·., 

S, l'I' l·Ldı 

• ıi; {,; .; j 

\. · ... k 1-0).:-.ı.;;1 .da 8 inu 
No.l. \(• ır: 12 metre 

.... ı .... n: 

.1. • r .~·d J •t·\ ~ı .. Kııt ııi< Lani'a 

~. t'~ ;r,ı_· ,~r·"'" aı ' "''··'~ f l?t~ M~ 
• ; ı.,, l ~.ı'Sa. 

A ~:ı-,tyclrt .iırl1. r Kl·nı :il Mı~. K'l'..ıl

•o.ı, ı·. ~r ını.;. o.1dttrlo 25 ıne-ı·'-· .M2 eıı<:.a 

A ı 1 .·l• lde Dal!ıb•nnc •. Mh. Ah-
~: c+ "-Ll .ı. ıu so. til)l ın<·ı ::,dada 24 
J ... r f :'\ı .ı· • ~ :)5,!50 M2 .,~.h.ılı ar<;a. 

ırla );ıııh 4 p~r\'n arM 
r.,,.rum:-.k U7.t·J"(· ;.l·ıtt .. rttıı nı,1.Y.~ k • )\ ı .ılPllı~+l, . ~; 

mclilt MUdıhlUğu ,_,,.l('ruın<lc t;•ı,(1l···ı1J tıı<:ıl , 

14 de Do1irnl En; üıneı:de ~ pı'; .. ; t·" ·r. 1 ,r•l"'t' 
nıek.tı·r·1 .:r·ı 1 c ıh~~l(l' ı,'iinli mtı,ı~·:vc·r. ı;ı n.ıı 

• rıf'lerı Z..lbıt 'Vt..! Mv.~

ı, t·/t~4~ Cun1a 1;ün.ı c.aat 
llK 1~r,.Lıat m~ıkbu~ veya 
J·'n\;uı. ·E"fıfle bulunm.-.t.r;. 

mış olabilir. 
Bu ııebep ve fımille;'<\en rniil-1===========:----= 

(61~0) 

- --====== 
hem. olan miitooassısı; fa.ilin ııe- j 
kiz saniyelik mr teahhiir l!ÖS- stanbul Defferdarlığırıdan: 
terdi;1ine ve bu .Jı:ııdaılık gedl<
nıenin neticeyi değiştiı"diğine de 
ayrıca işaret eylemektedir. 

Üzerinde aylarca durulan ve 
en dakik nokıtalanna varınca a 
kadar nazara alınan ve bütün 
icrai fiiller:.. ikmal edihne..ıne 
rağmen tahakkuk ettirilmıiye
rek bu suretle tam teşebbüs sııl-

DG&yl !'vG. 

5.llP2/f'J 

51192/6 

,~] 1~2146 

MuhMrHT en 
l'.EV't Pedel Trmrnat 

L:.-. ... nb." Kız oı,:.chf·< t)ktı t-. '1 ~ rı ut' t11€\"-

,.ut (4.0) Jl'!~tre n l\.~ıiıl l'\ıootı ;,, 't. t tozu-
r.un t; ırıanu. 

.A!>liYt' T!ukuk. r:1~hk~·n.tlt>ı1 l>ta ıı 

rrıE"vtut n ;. .den kiır'.:.tirU to., ııııın lJ~t ı 

1J ı...r.nuı 2 No.lı Kat..,.nl,' it n.:.z 1'· 

i 1:.•IU~i'i 

thi1U 

~.vnnnnda 

20 

3 

m<.-vtut ınust~rı~c·l h::ı.lı 15 2 
has1nda kalmasiyle neticelenen y r u'ku!HlR y;-,z.ıh n1.-ıdf>n l.ö n iıı'U ın·L ... ı \r· h •• lı 15/619-42 Paı . .,rtcsi .ıu· 
ve büyük elçinin sol kulağında- ~ 
ki i:titmede üçte bir derecede nu t .. ..ıı 14 rle Mılli Eınl5k :\itidurlı1.r •n"(' r.ı .. ~kil komi~y<'11do uyn 
noksanlık bırakan suikast hi.- "'Yl'l ı•e c·('ık cırttıl'ına ite Mnhl~1e1:1J{tıo. t-..tP~<.Hlt-rı· . <-:~kfir gün ve Gu<Jtte nLi-
.l:-....... · . di k~"~~ r<li'"'· . fu'! htnı:yrı nııd•~r.l.:.rı \'e ff'ıniı at ır~akl)L'kırilr ,,ı.Hkte koml~ona mıı":ı.-
uı»a>ı, şun "e -.. Yl gmuz . ., 
izahattan da anlaşıldığı üzere, 1 :::c=a=•u=o=r=•·==============-=====~(~63~7;;8;) == 
(taammüt) vasfiyle ınutta..if ı · 
bulunmaktadır. 

s 
BÜYÜK ADA ._. 

LENDiT ALAS 
Yüksek hô.kimler: 
Maznunların müdafaala.ı'IIla 

ve elde edilen diğer delillere te
mas etmeııi.n sırası gebniş bu-
lunmak tadır. ve Lokantası açıldı 

Az evvel vaJta.ıım ııureti cere- TEL 
Otel 

"anını anlatır~ h8.dise yerin-1~=-======~~~:E~F~O~N~: ~5:6~-~2;2~::=~ 
de tesbi.t edilen maddi delillerin 1 ! 

nevine ve ömerin şahsiyetinin 
tayinine de yer verilmiş olduğu 
lçin bunları rekrarla.mıya mahal 
gönneıll<!okteyiz. 

MUdaia.a. ve deliller bahsinde 
de işe yine Süleyman Sağol'dan 
başlamak: muvafık olacaktır. 

Her ne kadar Sü.leym.an, ter
tip edilen kooıploda lıic;hir ala
kası ve müıı.aıeebeti ohnadığını 
müdafaa.ten b!ldinnişse de top
la.nan. deliller ·kendisinin hadliıe
de nasıl faal bir rol oynadığını 
açıkça göstermektedir. Bidayet
te Yugoslavya.dan gönderilen 
bir taknn ~ teslimi ile 
i:ıe karışan Silleyman hakkında 
eerdedileceıkı delillEI' her halde 
azıınsanmıyacak :mahiyettedir. 

Kornilof ile Abdurrabmanı 
tanıştıran, Ömeri i.anımaiaıı.na 
zemin hazırbyan, nihayet aldı
ğı isi görmek iliıeı'e An.karaya 
gelen ömeri on dört gün yanın
da alıkoyan, bu müddet zarfın
da ömeri muhitinde Hisaı adiy
le tanıtan, hakiki hüviyetini dik
kat ve itina ile saklıyan, ancak 
ömerin avdetinde trene bineoe
il\i sıra.da vaıki itiraflariyle işe 
nüfuz ettiğini anlatnuya ı;a.lıı;an, 
tevkifinden itibaren taınıım bir 
hafta muannit sükutuna ısrarla 
devam eden SUleymarun hare
ketleri ve bilhassa 16 soıı.kiinıın 
günü ömeri birdenbire !karşı 'IID
da gördüğü zaman heyecanlan
ması, eı:ıdişeye kapılması, sinir
lenmesi .,ıiphe yoktur ki sebep
siz değildir. 14 gün içinde Öme
re Kavaklı<.lere civaı mı aynca 
tanıtması. ,·nka.ru.ıl t:N evı:tn ettj-

ği güniın ak'j<.n-.ı P<1\'lofun: dcr-ı Pa,·lofun, bu neviden hareil:etlc
hal bir mektup yaz:u·~k 'kendi- r' l'Ümuiü ~a1ıa.~ına aldıi\uıa şüp
sini hemen l•tanonla liaH-l t't- b} tt lıı.nınıyıın, (fili m.ii~adele) 
me.;irJ. AvdıııTahmaııa bildirnlli] ı kt>vfiy<.-tin:ien bahaeylediği sıra
ve AbduIT".ıhman t,ırnfınd~n d.ı ela rıii~le bir mücadeleye hazır o
yazılaıı mektubun Sülevmanda lup olmad1ğı ve silii.lı kullanmtı.• 
ele geçirilli-ıiş olması Ye "ııihayct ı;ıoı bilip bilmediği yolunda.ki 
vaka.dan sonra duçar oldı.ğu sıı:ılini haraıetli bir tasvip ile 
korku; geçirdiği telii.ş ve a.%- lra: .<ılamış ve fili mlicadeleyc 
biyet bilha.aııa hiıdiseyi miilea- krntlbi gibı iatınıK edecek faal 
kıp AbdUITahnı.aruı gündeımek 1 bır uzuv olmak üzere ömen ha
üzeıre ı7liZ3l'81lı; hazırladığı, fa- zır:ıva.r-.ık ~q ve :L;ı..pa.n 
kıı.t göndermiye muvaffak olma- Borl0<:nik tarnfııı.Cl1ın tabanca 
dan ele j!'eçeil m.ektubımda kul- ve bomba ilzErinde veı ilen izah· 
la.ııdııh (bura.da havalar bo?.ul- !arda, rnnılan tecrübelerde yine 
du) ibaresi bize hadise üzerin- Ömer!,. birlikte hazır bulunmuş 
deki yaıkın &Uikasuıı ifadıı et- olma~ı 'bıı hususta kafi deliller-
mektediJ'. dıl'. 

Söleymanın, ömerin on beş ı (Arkası var) 
sonkanundan 30 sonkaııuna ka- ,, _______ , __ ,, 
dar D("l.ldinde kaldığı yolunda.ki I ' 
=:00~~a~~z,1 Yeni Sabahi 
Güneş berber aalonu sabiı>ledin- "'°'"""""'""""w~ .... v 

den 1smailin ifadeleriyle t.eey- ABONE BEDELİ 

HNILllC 
O AYLllC 
1 AYLllC 
1 AYLllC 

1400 K ... 1709 K .. 
7IO • 1460 ,. -" teo • 

100 " 

100 " 

yüt ettiği gibi yine Süleymaruu 
bir ilkteşıin 1941 tarihinde ls
tanbula hareket ıeıttiğlne dair 
bayanı daı ->ine şahit Marufun, 
Gülüzarın ve Birlik berber sa
lonu kalfalanndan Alı.met Ka-1 
lının ve Selami Vardann şa- r----0--1-K_K_A_T-----t 
hadetleri ve lsta.nbııla giderken - -
aIJı.V. bilet üzerine yapıştınlan a.. ' =ı,. cııncıerıı.ı 7UJJar 
Devret l>E'miryolla.rı umum mü- .,.'tdlllbl ~ahı iıd• 

· dilrlü"ii damgasuu ~:fan dos- ı obmmu n 1d7aıaclan m11'ull,-oı 
ya.da mahfııı' foiografıyle tar 'kohul edllmeL 

halı kuk üını•ktodir. ·-~---------_. 
Abduı-ralınnrı Sayman'a ge- lahlbk A. tom•loddln .. rııçoill• 

I.ince ~uctak, ali ı:aBı, açık itiraf- Nqrir.t MDdUrU: M ..... ı Kuayol 
Iarivle ~,, b:ı'unmaktadır. -ldıllı yer: (H. lieklr cıorooylar "' 

Korul<ıf '. ıudde t:uıı~1ığı A. Qı-IO<ldl• aı ... cc>aıu ınetbaaatl 


