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SUiK..- ST DAVASI 
Bu sabiı.h'f<-i ce._sede Rus ·maznunla·r 

Herkese 85 fişli yeni 
cüzdanlar verilecek 

l 
Ekmek ve iaşe maddeleri tevzi 

tahliyelerini istedi ta epleri red edildi kartları bu numaralı fışler 
. mukabilinde alınacak 

Rusyadan gelen hukuk müşayirinin kendilerini müdafaa ,5 · d ~ · · k ··k ·· 
e~mesini istediler, bun~ da ımkan gürülffiedi. Abdur-l a eyag lŞ.l. ? un· 

rahman bır avukattutmuştu " - · , den halledılıyor 
Fon Papenin tahriri ... 'Resmi teşekküller için yalnıi muayyen 

ifade i okundu 11 vilayetten mubayıat yapılacak 

Rus m:ı.znunlardan 
FAVLOF 

:Jler a4şam : .... ~ _......., 

Sovyet- lngiliz 
Münasebetleri 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

A JMAN radyosu İngiltere 
ile So\'yetler arasında.ki 

styUı mü.ruısebctleri 5u tn.rzda 
tıMW ediyor: Bol C\:İ r rbo 
glrertlcn Ud ı;eye gii\'enmişlerdir: 

1 - İngllterenin A\TUpada i· 
Jadıei bir oepbe açması. 

Alman elçisi bu mektubunda 

·italyan sefareti kapıcısmm 
infil3ki müteakip iki şahsı 
kaçarken gördüğünü bildirdi 

2 - İllgfliı • Amerika.o ynrdı· 1 

.... 
BERBER SVLEYMAN\ B&llMlki İngiltere A\ rupada 

eepbe ~~1ır. Böyle bir te11eb-
lı4lste bulunamıyacağa dn ahiren Ankara, 15 (Sureti m.a.bsusada 
Saınt Nazaire'de l aptıj;,'1 ~ıka.i'lııa gönde.rdiğim:iz arkad~nnrz tele-
tecrtibesile sabit olmu tur. ıo 1 d fonla bildiriyor) - Almanyanm. 

Amerikan ve tngfllz yardımı da D e D zı z e r e Ankara büyük elçisi Fon Papene 
laınamen kabil olamanu tır. Çüo- karşı suikast hazırlamak ve bu 
1t1i 3 •nar bpanoıı~tır. ıste bun- 1D tl C ad 8 I 8 maksatta ömer adındaki arka· 
dan dola), Rusya İngiliz tuzağına daşlarmı fedai olarak hazırlııyıp 
düı;mUı;tür \'et.ek ba§tna a~c a- Atlant·ık'te ölümüne sebebiyet vermek su • .. ..:. ~ çundan maznun bulunan Sovyet 
._.ıustır. ef ._ı. _...,.,.: 
Eğer dilnyalar asın radyo neş. 5 are~~ memurlanndan 

ılyah kabil olsaydı da bu sözler Mu·· ttefı.kler Pavlof ve Kornilof ile Üsküplü 
başka seyyarelc.rdcn birine lıltaıı Abdurrahman ve Sülcyma.nm An 
~kil etseydi belki makul ve kara ağır ceza mahkemesinde 
~tıld zannolunabilirdl. Fakat 8 o g Ü n d e görülen muhakemelerine bu sa • 
Alınan propagandası herkesi gafil bah da büyük ibir kala.baltk hu-

.. ~ ö ı 782 ıı:.z4 toaı-ı. zzurunda devam olundu tıuınetmeğe ve ona. gore _soz s .Y· • .~ llD Geçen iki celse gibi bti defa da 
lenıeğe peı.: düşt.w oldogu lçın, Ucaret gemisi dinleyiciler dağıtılan karı1arıa 
btı illetten kcncllslni Wrtarama- mahkeme salonuna girdiklerin • 
tlıak dolayı ile hakikate uynııı.z kavbetUler den Wiihama mahal verilmemış. 
lôılerle boş yere u{.'l'llşmıı;ttr. J dışarda da icap eden her türliı 

B1r kere. Rusyayı ate e a.tnnl:ı· tın İngilizler değil Almanlnr oldu· Roona, 15 (A,A.) - Dün, A~ tertibat alınmıştı. 

Rus maznunlardan 
KORNtı..oF 

Bir habere gö· e 

LAVAL 
Evvela 

Almanya ile 
bir sulh 

imzahyacak 
VE SONRA 

Alm8DJ8DID barp 
' laallyeUnde 
ı,blrUll yapacü 

-0-

Vişi - Amerika 
münasebetleri 

Lavalla ı, ba,ına 
geçmesııe çok 
Gıktll bir salbaya 

girecek. Amerika. 
da ea111te ba,ıadı 
Madıid, 15 (A. A.) _ Röyteı" 

lyi .~ alan bazı mahfili~ 
~valin oı:ec Almanya ile sulh 
ımzalıyacagmı 90Ill'a Almanymun 
harp faaliyetinde iş birlifü }'8.p • 

(Devunı 3 llncUde) , 

Ankaradan haber verildiğine göre 
bUtUn vatandaşlara "la~e bclgtısl., da
~ıtılmaııı takarrUr etm~. 

Bu, lqe hüviyet varakaları kırmızı 

bir l<apak içerlslnde muhtelif sayfa· 
!arda murabba şeklinde 85 tane tııtcn 
mllrekkep olacaktJr. 

Mesela, muayyen müddetli ekmek 
kartJ için ilA.n edilecek numaradaki fl.ş 
kesUrllere"k mukabilinde kart alma • 

, cak ve gene karne usulüne bağlana 
ı cak giyecek, yiyecek ve yakacak mad 

delerinden herhangi blrlnln tevzi kart. 
numarası UAn edilecek fişle nlın:ı.cnk 

• tır. la§e belgelerinin haziran içinde 
dağıtılacağı anlS§Jlıyor. Bu ay sonun 
da da ekmek karUarı tkl aylık olarak 

1 ılağrtılacaktır. 
Diğer taraftan, ia§e müsteşarlığı 

re1'mt ~ekkUllerin piyaaadan toplu 
olarak yağ çektlklerlnl ve fiyatların 
bu yüzden yükseldiğini tetkikleri ao • 

nunda öğrenmiştir. 
late mllate§arltğt, rum1 t.,ekktılle. 

r1n ihUyaoıarmı temın ıçın b&f'ka bir 
§ekil bulmUJ vııhalk Ucaret bankaalıe 
bir mukavele akdetmi§tir. Bu muka • 
vele muciblnoe halk ticaret bankası, 
tayin edilecek 11 vUA.yctte, gene tllc· 

1 

carlar vasıta.sile yağ satm alacakt.Jr. 
Bu 11 vIU.yetten harice yağ çıkanlma.. 

Mareşal Pctenle anlaşan ve tekrar 
Vişi kabinesme gireceği blldlrilen 

PİYER IA. VAL 

hnu biliyonız. Rosyn harbe gir- iantikte ve Barentz denizinde 1 • Maznunlar salona saat 9,30 da 
trlenti<jtir. Almanlar Rusya~, lıaı· talyan ve Alman denizaltı gcm1. getirilmişlerdi. Yarım saat sonra BI 
betmeğe zorlamı:11ardır. Eğer lerin.İn topyekUrı 168 bin tonil8.- hfilcimler heyeti ile müddeiumwni • a- •. oyald 1 
-uıııya bir hesap yapsayllı ,.e harA toluk 20 gemiyi batınnak sure- ve muavini makamlarına geçere~ W 
be kendi lste{.riylc girmiş c>lsaydı tile düşınan deniz ticaretine vur. muhakemeye başlandı. 
bıgnızıene gizli gizli konuşurken ' · d be · b'T' ga.ze Bu defa mahkeme salonunda 

~~hti!!ı-:~= ;;.:.; :ır:;:::h=~~i:~rıar: awkatlar• =· ıı;ın~:a:;ıur c~_mile çarşıdan gel ince 4300 lirası ile 
~::~~;:.:~:::~=:; ~!;~~:'.:~~t.~:: ingiliz hava mucev~erlerinin yerinde yeller estiğini 
~r .. :·· ... m~~ m= :evc:ı.:=~::~~2: akınları gordü, sırtüstü düşüp bayıldı 
IJcen Ruslar İngilizlere gü\'endl- k d A ,_,,_.,da. tn ı sonkanuhdan 14 nisana a ar -o-- ,1 .. ~~ ü __ ~Y ma.bal',...., .. - ( "etiY"'. k""'-"n ,•-.:ı-, .... .rt~ -u·na 
er, yahut tngllizler Ruslan ateşe 2 524 to •.ı... .,..,J,__ .. ~ M:all..- '$ -= ..,,...._ ilUilJ.lJJ J°"'Wff>' ıwı1.1 
•ttııar dcmcgwe lmk8.ıı var mıdır! Anglc..Saksonlar 1.7S · . n - Şimali Franşada elektrik 20 ' numarada t paşa SOkağnıda sakladığı 4300 lirasının yerinde 

hık ticaret gemisi kaybetmışler • b k "' bir __ ,_,_ 0 uran c. emile, dUn veJlcr ee•:;;.inf d-ı.ft ... tle uö.rmıı., -
.ı\nıerlkan \'e İngiliz yartlrınma A 1- C'nt. .. .n.n santralı ve azı ca en ~~ ~-"·a ...ıtın " ">o ~ 0 

""9 
ge11n dir. Bu kayıplar, ng ~ J evın· ı·n kan=~~- ".. ış, dönüşte tür. Bundan başka el.mes yUzlik.. 

el 
r-e: So"yellcr Birliğfne yar- ~hl · kabilıuw- hedefler bombalanaı ,_...u. ·ırı-ı.....- b - gemi t • arının ınşa J-- Bu vazı":yet k ....... uıı ulmnatur. l•rlyJ• ıw..,..,.,k mücevherlen·nın· de 

.... \"azlfcı.ile h1A mükellef ohm. d (Y s ün üd ) ._,,, '" ........ ~ ha ~ tini son derece aşmakta ır. ;. ___ __;:.:..:ıu=ı=s1~.:::.:..:c-e...,;._ _______ 3.J'§...:..=ısın.da=::.._:te~ı~ıtş~I~a_::i· c:almmış oldugunw u anlrvan. kadm, 

el 
bu iki memleket Sovyetlerln 1 • uzak d guw mer ~ nıU~t~rcl< dtişmanlarile muha. ;Bundan başKa, 0 ,. . tee"3llrUnden düşlip bayılmış ve 

tip bir doruma gtrdiğlnt görlince ke-Llerinde cereyan eden h~~. • Darfz' grupU f o,nlandı kom.,uıarın yetişmesiyle ayıltrla. 
otıa ler de gömniine getirilirse. buy~ r 1 "" nık va.ka zabrtaya hahe'r verilmi§· 

Y&nlnn etmeJi menfaatleri I- Britanyanm Okyanuslarda b.3.ki· tir. 

~~-Ela!:!::!S:?.'. miyetlnden şUphe e<lilebilir. HAR·ıcı·YE VE Kili BiR AYLIK le~~ı:~~~ ~det-
r.; So''Yefierle tnglllz \'e Amerika- tık valtıer yerine getlrlbm'}tir ve 

~·~":ı :~~~::tıe~ut!~~=: ::~~ 1::.;;;-::!::m .=e::: HAR., C"ı HA o., s El ER., AN LATTı· 
af111dıklan glln Alma.o h!Udmiyetl kararla,tmlmıf)tır. Bütün Ahnan 
r tında mahvolacaklarmı ve Füh· hücum1arma rağmen Mormaıısk 
tltlin hin ~e s\irecek sulh ve JDC• limanına müttefik kafileleri \ıisıl 
~ ~1Yet devresi içinde kölelik ha.- olmakta d<>vam edlyorls.r. Alman 
-.:: lllirttcklerlni muhakkak ola· neşriyatı ancak Arap memleketk'-

Bir lngiliz generali de 
kazaya kurban gitti 

~illr1~. 1 rlnl kandırmak iQhı Binblr gece 
l' l'ralbııkl Amerikan ve tngiUz bfklye1erindcn nlmmış tataa bir 
llt<lnnı hiç de kesllml§ dejildlr. masala benziyor, 

1.ondra, 15 (A. A.) - İngilte. 

&asası idareler için yeni varidat llay. ~ ca:~ı!:; ~ =:n~:: 
.. ı.ıarı aranacak bir komisyon kuralda. kt kaza.nm 

23 kurbanı meyanmdn Daa 9 . • " 
2 

--ıA 1 tufgenera.ı Grant Ta.ylcr de .tıuıun. 
• (...azısı &M;ft&e) maiktadır, 

sı menedilecek. tüccarlar k~ylWerden 
yağt halk Ucerct bankasma tublt e • 
dUecek bir kAr ile devredecektir. 

Reem1 te§ekkfillere verilecek ole 
Y9t' )'Usde 50 :nebatı, 'yQzde 25 ade ?tı 
yüzde 25 iç yağmdan mllrckkep, tn. 
kalA.do bealeylcl ve gıdat hasBalı mar. 
gar1n yağı olacaktır. 

Bu ıı vWl.yetln haricindeki yağlaT 

tamamen serbest olarak piyasaya br· 
:rala1acakbr. Tesbit edfldıgtne scıre. 'L 

(Devamı s Bncllcle) 

İklacı ceplle 
açılabllecell mi 'l 

Buna ihtimal 
verdiren 
3 olay 
--<>-

Bir Amerikan gazetesi 
vaziyeti nasll görUyor? 
Nevyoıık, 15 (A,A.) - >fev.. 

york Post gazetesi, batıda bir 
müttefik taarruzu. ıim1cUılarmı tet: 
kik ederek, m.tt.tefikler terafnı • 
dan bir 'hareket yapılrıw;ı iıti. 
malini düşündüren şu üç oia.y1 
belirtmekt.edir: 

1 - Mounthatteıin tng!lz lal .. 
vetlerl başına getirilmesi 

2 - General Mareballin :Mmc. 
rada lbufumnasr 

3 - M. Beviliın, yakmda. müt. 
tefikler tarafından taamıa ge 
çileceğini haber veren sôzleci. 

Bu gazete, aynı zamanda. mü. 
tefik ha.va klrvvdt:lerinin arttıgı. 
nı da belirtmektedfr. 

Bolivya' da 
Demokrasi aleyhtan her 
tetebbüs tedip edilecek 

Yabancıların 
silahları toplanıyoı 

La Paz, 15 (A.A.) - Bolivy .. 
hükfuneti, demokrasi aleyhtaı . 
mahiyet taşryan her teşebbüsu 
kuvvet kullanmadan tedip et.mel· 
salahiyeti veren bir kararnam, 
neşretmiştir, Bu ,kararname, hü. 
kUmet il.leyhinde her türlü propa. 
gandayr yasak etmekte ve Boliv . 
yada ~ryan yabancıların elle. 
rindeki silii..hları teslim etmeleri. 
ni istemektedir. 
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arlb Kltlpbaaemız 

\ 

Kıymeili bir kitab 

Mektupçu Osman 
Ergin'ın "Türkiye 

Maarif Tarihi'' 
r nANBUL '11iyeti mektUjlÇU. I Zihai .P.:fe.ndl ile naadaa Hayret lıu 
~ ' IU muhterem iilimlerlnılzden türlülerdendlr. l\lnhmut Kemal 

O;,nıan .Ergin, geÇcn yıl sonlann. hal o;on asır Türk airlcrlnde .u 
da, "firldye Maarif Tarihi'' ~ı fıkraları nalk~r: 
~ k1ymetli eserinin üçüııciı •'Namık 1\cmat Ue)ln tarihi 
clldhal de n~ttt. Uzun ve JOft1. --kendi attusilc- encUmeni tef· 
cu bir ı;a.Iısmanın mahsulü olan bı U, ,.t' mu:ıyencde Ha)rc.t f~fendiyc 
eserin ilk iki cildl hkkında, gllıe• tetkik ettiril<likte "'tab'r caizdir" 
temizin bu siitunlıınncla b.._ veiBe "Tab'ı c:tiz değll müstaliıııı. 
~tim. Bugün, nziı. okayucQlan • •1r,, yazdığını Hayret naklecler. 
n~ lOS2 sayfa tutan bu büyik e. ".P:. ref Merhum enclbneni tcfliı5 
ıoerin utlincll dldhu tarif eclec • \'C muaycu.e ıu:asmı tayU 'e Hay 
·~m. nt Efendiyi telıırim için yazılıjı bir 

387 =sayfa olan bu clkl "birinci lnt'acla. ı:öyle demi<1Ur: 
Mesrutlyel devrlnhı, yani l8i6 dan 
I D08 yılm~ kadar 32 yıllık Türle 
maarifinin tnrihidir. 
}~erin kırk s.: yfııhk mukndtll • 

meslncJe ~iriaci Me ntiyet •aklan 
da IMş bir mtitalianamc bı;luyo . 
ı uz; bu ar!Lib lldnci Abdüllıaınidiıt 
1'iit'k maarlllae o!an hJzmcti DlÜ • 

rıakll!.a ediliyor, bunun içinde de 
"Encümeni tefti5 \'e muayene" ıı
dmilül ltir ....ar haldmula ci<l 
den ._, ı.tuaıar Daldolanar. 
~ soma, eser, iki fasla 

t nl;:dm eııllllyor: 

ı - ı., orta 'e lise ıaı.sıu 'c
r cn~ler 

2 - Hksek tUsil. meslek " 
ihtis. Jlle)rtepleri. 

BhWI faAI ~btde: Askeri Jnd(. 

t ... pl•, ip&ldai mektepleri, mülki 
~ e (.nü) riltdJyelerl, İau (kız) 
rtiŞ<~ aekeri ~iye1er, Jisf-. 
lcr (GalatMany SuJtanhl>, i41acl. 
ltr (Jleftaa, Vefa, Niimaaei 'l'e. 
rakld, tltdrldar, Bakırl<öy, Kab. ... 
tar: ldMl.leri), h•usi meldeplu 
(DutHeflb, Mcd~ HaşriJe • 
l',AlcbiJ'e. ŞemsUJmautr, Mektebi 
Hamidi, Darüttnlim l>ariittedris, 
l'ıleldelıi Omt.aıti, Keltlıorf Marifet, 
ita.nal Teralllci, Blr'hanı Terakki, 
Mektebi Edcb, MMnkı füyuzat.. 
SclM&lmekAtlp, Jo'enl Mim&ri), • ._ 
lık :mektepleri (Rum rnckteplerf, 
Ermeai meldeplerl, 'alıudj ~f • 
teplerl), yüanct mekteplui , ...... 
dır. 

İQlci fasll iciade: Şôltudeler 
mektelııi, fem1i :resim \'f! nıbnari 
mektelıl, mektelıl :ninanu mallyP., 
hnlctı'.r mektd>~ --.viJ aefi e mek 
tebf, tfcaret mektebi, darDforneJl. 
~at, ~ •ülldye, ~ ·ümue ba 
ğı ,.e aşı a.nıcli,at mektebi. dfüiz 
Jer ...,.e ~törler mektebi. mlilkiye 
baytar 111elrtehl, polh dershanesi, 
n!}iret mektebi, gllnrlk dartittan 
nıi, ııp menuırbn mektebi. Gidb:ı. 
ne askeri tl'lmbet talbllmt mektc. 
bi, dartllflnmt. clarftlhayn !UI var. 
rlır. 

Eserin bu parçalanDa, yirnıi kıı. 
dar hiı.iye - m:tkalder HA.ve eclil 
mi~ir: 

lelamy çizerler her ese-rde.n 
b~r t:ıknn yerler 

Eclibim S..'\run:ı kim yalnız senin 
divanı çUerler 

Geçen ı;lln cncUınende yok ~en 
Htı\ ret, bütün hey'ct 

~ıııpça bir l:lt p zanncyleyip 
Kur'nı çizmisler ! 

~ O zamanlar (]892> oa iti ya. 
tınd:ı bir ~oeuk otan Fel"'• 
ınenk J\:ratl~~i Vilhelmlna~-a bir 
ni5an ,·erilir; 'f! bunno, <le\ictın 
resmt gazetfNI obn .. Talniml '\''e. 
knyi"de ne~i lı;ln bir lradel seni.)• 
giindcrlllr. "Bir nitıan ita cdllnıi • 
tir' ciimlc indeki "ita" kelimesi, 
yanıttı olarak ''ihta,, dizilir. sayf• 
tertibinde de b!l.I taı.i ''elif,. lulrfi 
,liiı:e.r ''hat8>, ol•r. Binaenaleyh 
ciirule "Bir ni nn hata etlihniftir,, 
ı:cklinde bcMular. Ve ... ,. dubl 
bir jurnal 'erilir. 

''Ou ild ~·a..51nda bir çocuğı\ niş:m 
\'crilm ·nıu bir lmta okJuğu Yl\k. 
\imi \'e'"3yü1 ilin edilmi t.irl • .,. 

Nctircde .ıı olur, \bdUlhamidiu 
lıir emri ile (1 G) yıllıl• Tnk' 'nıi 
,. cka~·i kapafolır !. 
~m::ın Ersinin Tiirld'e M2'&rlt 

Tarihi, l tlı "tlı ~nl!l! lrl~Jar. 
dnndrr. 

RESAT EKREM KQÇV_ 

rlladaı nı Jaııa 
yarabyaa çocuk 
Şehremininde Erefll ııuıbnlleslnde 

börekçi Veli sokağmda 24 numarada 
oturan 13 ya§mdıı. Burhan, dlln arsa. 
da oyun oynarken iri bir la§ ntm·ş. 

t&§ arkadaşlanntb.n T )'&§tida tthana 
çıırpm11tır. 

İlhanm başı patıamış. atır aurette 
yaralanarak Ş §il Etfal baataneıllııe 

lınldınlmıştır. 

4> 

Mesut bir doğum 
Yüksek maden mtlhendlal Bedri Be. 

kiroğlunun bir lnzı dünya.ya gelml§tır. 
Yavruya uzun ömUrle r~t ~f ıa. 
adetler diler ebeveyn!:.. tebrik ede.ra. 

'.l'ilrlri) ede ntilus sa1onı ''e bey. 
r.e1ınne1 19tatısu1c kongresi, &ıcıc.. Yen neşr ya 
t-cbl has a \'C csHhal hafife fahri.. 
ka.91 t tanı..ıu net'elioCiedir, im.. 
ııe.rator l'llhelmin (',e,'at Paşa bak 
Jmula bir lltiteei, Darlttaıia •UeE. 
~· 1 ilacı İbralı m Efendinin hal 
t erciime8l. Şeyh l\bhmvt • intiki ,.e 
~arip halleri, Ali 'azimanm hal 
tercümesi. 

t lam diui resini ,.e lleyk.9'1 al • 
çin )·ut.k ctm1Jti1', Cağatayca<la 
J\ara\·ol kell:ııesi oemanlıcada na. 
sıi karakol olnıu.stur!, lııefjaad kc.. 
limes.i üzerinde darillftiauda bir 
müttnlmsa, Zeynephanım konağı __ 
\e ilih_. 

1 tan bul Mektubcu ,. Osman J;r. 
ı;?;in, beazeP8; gittilr!:e tUkenee, 
yurdumuzda ~ oe ki i kalnn 
kürsü k llhalerimbd..Ur. Büyik. 
iü ~lii, Tiık milli kUtiphu~ 
ine (1'J) eser 'ennlf bereketli ,.c 
~orulmaz bir kalem sahibidir. Os.. 
man Erginin ~mlmı, eserleri, ay. 
n bir sohbet menuu olm.ıı.ğa deler. 
Osuıan Ergin1a •esolsl, aıllılewer 
Türk \ııtandn~mm Yerimi balamın 
daıı, gençlere gttzcl örnek olanılc 
niJsterilmelidfr, (]llO) ı.nru, ~b: 
muhakkak ki mUtc,·:n.ı bir fiyatla 
satıl:ı.n Ma:.rff 'hribinla i~illcli clt 
dini okuyacularmm tın iye cde.z 
'ken, Osman l.:rgi11e ol 11 ~ 
boromnt1%U k:ıydedcrlm, mahtercm 
&il~ sıhhat dilerim. 

Buraya, ''Tllrki)e laarif tari • 
hlndea bau fakrımklnr. notlar nalı. 
ledf~ OJ'11111: 

'°' 'Jo'!nciimC9J tefti \ e ınuaycneyi 
teşki' eden uıuım 1:0ğıı, yahııı: 
medttse tıı.hslll görmit , binnc 
loyh ~abtl, h:ıOye ve hul. kirlar • 
ün ohnk!:ı llernher, anıb:nn<la 
blrkM: t.ile ll'm ehli n maarif~. 
verin bu't!I!' tılhı ı'ln ph bllir. 
!\lesoJi\ eR !'Wln 1:u ıı•arda endi 
menin rei-;Hğinde bulunan ilacı 

Foto Magai11 
Foto Magtu:!Jıin 68 ncı nil.9hMı 

kapağında sint-ma yr'd zl:ırnun 
resmi ve w ltapalrt Tarsus elı\ • 
lesi ve BtrgaJnanm fotoğraf ·e:ril0 

süslü olarak çikr.u§tu. 

Ba3kn maa:ıd.:ı otura• lılr Çtall: 
- BclttB.J', çok -.....ı O at~ 

blm7 !Wnra geıır ~ıkll"ak ve OY9J'n. 
cak .• 
Olşo ıealcruııiitL T~ln •rtlk Bct

tayı lılllmuo ' e &an 111115 tı.. lhl ÇllıJ\ 
kencll oteJlndc o s:ıbab bcılıç"dt> arl' 
d ~le kOQQıjt.-rken d aledltl ad:ııUI. 

Tcmtırhı b"r kıı.~ ı.ere ~n.lta&lo bok. 
h •. 
Bektn~ :ırho ohmıjttt .. mi._ • 

diyen pen.c.u itiyordu. O gt!rçekten '11. 
~en.Fonun Aplnyila. 

TMDOÇin artık bu aQrctkAr au. ca. 
ırusunu binlerce kl,f içinde ılne ge
ne tıunyabUlrdl. 

Temnçln sevfnlyenlu. ~a ~D('hay. 
da yeni bir mecsııeıe 81111&!1 açdrnltb. 
flcnı flelctan lntlilrmt!k, lle11t * OM; 

Oli!iirmedıt>n ünce, oerelpnfe kllllftt*o 
yardım göntffğftnD. khnler~ tMMsa 
glrl tlğlni l;ğrımmclc istiyordu. 
Tcmutlıı bnnlan litı'Mmf'~ mu 

\ııfrıılc obb.llr • yardamı Yl' lntpara. 
tora:ıu• tc;hllkPdeo kıırtanrı~ U.) nı Ul. 

nnnd:ı d:ı \-nt:ınınn lcarı:ıı t:ınhhüt f't

tli'f bir vutle,-1 t•• maaas!le •a,ar. 
mı:ı- ol r.aktı. 

l·ııram ı IMlnra "Kı111 raklaıııe .. 
tekrıır ;.ılJ n çıktı. m ıuı 1ııb dılD" 
ycrmrııı.. rkıw Mi lıedl. 

Arhl• Temuı;l.oln güzllııc bir~ gö-
riinmtıyordu.. tt lml f;ı.na bu yetti 

,.rk:l:tr bir ~Drlillli I" !'ııılr nk~ 
yordu. 

O, Tokyodan ayrılırken, profesör 

Ekrem Zekinin 
• 

onserı 
Caneartui giinii, Fran .. z 
Iİ7t1trosantlo veriliyor 

Şehrimlzi..'l sanat hayatJ bu kı!-ı. 
muııiki scverlerl cidden memnun 
edecc'k şekilde geçi)'OI". Koneerv> 
tuvann hv.ırladığı bl..rkaç chcın • 
miyetıi komerdm baş'ka ş_trlin f 
llrmooik orke5tr:.ıı.ııından ayrclmış 
bhr ~yetir. ve lllıC§hUl' :mıupıwiye 
Erna Zak'm şehrimizi ziynretleri, 
Cemal Resit ve Ali Sezin'in son 
konserleri- bu nr:ıda ı:.ay:ılmak la • 
zmıgclir. Bunlsl':ı 1'1avc olarak ls • 
fAnbul bu hafta sonunda da dl • 
ğer değerli bir şana.tkfırm bir tek• 
nik ve ~tidat mükemmeliyeti h.a.. 
linde dinleyicilere sunulmakta o • 
lan keman konser'.ni dinliyecek • 
Ur. Viyolonist Ekrem Zc.kirtln dol
gun bir programlll. 1.uwrlndJğı SC• 

nelik .konseri 18 nisan cum.art~j 
günü saat on ;vedide Beyoftundn 
Fransız tiyatrosundn \'Clilecd • 
tir. 

Ekrem Zeki bu kon.serde Brahm 
rım keroa.n ko.'l!!Crtosunu, Sdtu. 
mann'm soaatmı, Pagamı>in.in 
Kaprtsi::i ve dic~r b3zı büyüık ... e 
meşhur sanatk~rbmn derlerini ça 
Jacaktır. Ekrem Zekiye piyano ile 
Bayan Vcrola On.gör l'Cfa'kat c • 
maktedir. Sanat.kar bir babe.nm 
oğı:un. sana.'Jdir b!r annenin km. 
hny-.tta olduğu r;ı'h" sahnede de 
nrkadMlık ~iyor. Bu gUzt'l v 
se,•imli manzara aynca alk lıul • 
mağn layıktır. 

iplik suiistimali 
--o--

laparta ~ktupçırm ile 
arkaJCZ§ları ikifer ay hapı• 

mahkiün edildi 
İplik tev&iatr yolauz.luğımdan do -

ayı tsparta vilı\yet mektupçusu Sa· 
dettln Sönm~. t hr rnt kı\llhi 
yln. Avni '-e fl.tre klıtibi lbrahim 
geçenlerde teYk;f od lnı. terdi. .. 
Bunların dUntfmaı:ı <!vvclkl gün bag 

lamı§ '\'e iki buçuk sr,at eUrdUktcn eon 
ra, mektupçu n~ aı.ıı; ortaklnrmm iki. 
ger ny müddetle mahlrllmiyetlcrlno ,.e 
Uçe.r ay memurt,.ctUrı mahrwaiyctıe_ 
Tine karar verllml§tlr, 

Et IQod_.. ıl9tibfw 
Et fıyaunrı bir kaç 'Un enbcrf 

üU§melttedir. Bl'.'lcdiye tktll!at işl€?rl 

mlldU:-1Uğ11nUn ırnptığı tetkiklere na. 
zaran koyun 2 drn l>< e ı·ur.ı 180 
den 130 a sığır ı~ cıcn ı::o Yt. keçi 
110 dan 100 kuruf8 kadar dil§milştUr. 
Scyhnndan bol mllfdarda kuaplik hay 
van ge~ b&§'-ml§tır. Kıaa Dlr 
zaman sonra daba fazla reUrtme im· 
ld'.nlar• basıl olacaktır. 

500 ilkolt-.ıl öfreJmeni 
zamlarır.ı f;u yıl alacak • 

l!k okul ö :cı:menlertndcn za.ın. 
larım :ılnmıyan 500 den fı zla i5ğ
retmen·n .uuılan yeni bUtçcyc 
konmınıtlll'. Aynf zamanda mesken 
bedcllrori de yeni yıl bütçc&ine gir 
mişt.ir. nu hususta alil.kadnrler 
h~lrk1anru tamamlamış erdır. 

Katil Sedat a§lıi 
melankoliye mi mülJtela? 
BUyflkadada aevgDS.l Fatmayı bl. 

çaltla yaralıyarak öldüren Sedat, dor. 
düncü eorgu Mklmlifi tarafınd&Jl ıö. 
rOlen Umum Uzcrlne adli tablbllıe sev. 
kcdllmiştir. 

Doktor Hikmet Nu.mer, muayene 
netıcem.nde Sedadm mO.,.bede altı • 
na alınmaııma karar V.nniı:ıUr. 

şı..-.. 91)"1Nfil ...... llıatulııdı: 
"Oğlum Kaıntmura, hayatın çok 

cawlp Ye MyilliJ tmarl:ırı nntu. 
Keldlal lııuıtlara lmJlı*ırtrııa.a, ll!M
yeHal kıt)'ht1111ş Mr ~ car. 
kUt ol-...! •• 
Temaçla bu .Udı!ri ile.dl ıce-tllM! 

b!rkaç kere tekrarWı. 
- H:ıyır. Bl'n l<tndlnıl hiç bir c~ 

reyan:ı kaptımuynı•:ığım. Den :.lhl. 

yetini kolayca bYlllMecelc aenutler • 
~D det-ilim. \ 

Bir iki kadcll daha ~alttt. 
Onu.:ı trklye çel< ihtiyaca varil. 
A'·JanlanlK'rl kaç kere ilimdrn lmr 

tulmv ... ne bUyUk zorluk1nrl" çarpı. 

şar.ık naıtvtt ten T lıUr blr naede. 
kete ~leblbnlatı. Burada bl o'ı 
b:ıgnı dlılleadlrmtık cınıın Jtakla ~
ml.rd" 

Bir nrnlıl• Jııpon,rndıııı Çin sahllln.
(eÇf!CPil W"ada Naaaa:ıtrt-J r ıstla4Jıtı 
,,. S"\it""I bu im nın dört ~ ay ' . l'\"\',•lk' özlf'rfn,I bahrh:rarak ll'Mıift: 

- Tl:J" • t'ıt bana ~•:,\''lll k de ne 
lr.r l:Sylrml~ti: 0n~11<1 t;.lıı;ı irindi.' 
Ş:ınghayda bulu5uruz. J<'akat, beni o. 

Yeni yll mahsulünün 
tahmini 
__....o.-

HUkOmet isabetli tahmin 
içm geniş bir teşkilat 

kuruyor 
Ankara.dan bUdiırildiğiııc göre. 

mahsulün i~e b:ıkmllndaıı vak • 
tinde ve is:Wetli olamk tahJJLiı\l i
ç\n ;eWş t~l&t aturullnak~r. 
Bu maksatla hazırlanan proJeye 
göre, heT glln seÇllccck bir vatan
e.sş bu işle ta.vıif olunııcaıt. tarlıı 
vq-a harmandaki mallsulUn vazi • 
Yet \'<? miktarını mun.tazamnn bil• 
cli~cektir. 

Bu suretle en rloğru malumat 
yeri,nde. ve. isabetli olarak elde e. 
d·ı.:c"'ktir. 

Bacaksızların 
marifetine bakın 

o 
Koca bir kümesi tavuksuz 

bırakacaklardı 

ıı yaıında Ferldwı ile 12 ya,ındz 
Remzi adında iki çocuk evvelki gUn 
Fatihte SarıgUzeldo K!lzım adında bl· 
riBlnln mbÇealne girerek tavuk tnl • 
rnı§lardlr. Bu eıra.da ~dnerlai tv sa. 
bibi gCSrm~. polise haber verml§ ve 
kllçUlt taV\lk. hırs~rı kUmtıılerln l&lıa 
de yakaıanank adliyeye YCrilmlJltr. 
dir. 

(): 

Parti pupa 
toplandı 

Yeni 1ve50 . 
lirahklar 
25 alıaadaa 

itibaren tedaville 
çıkarJllfOr 

Ankara 14 (,&.. A.> - Son za-, 
manlarda bastrrılan b:ınknot.lnrdan 
bazı IuynıetJcrin kazaya uğ'nyn· 
rak tedaville çıkarılnmamnsmdan 
dolayı, tedavülde bulunan b3.llk -
notlnrmımn küçUk ve bilyük kıy· 
metleri a.ra.smda. bir nispetsizlik 
Msıl olmuştur. 

Cumhuriyet Merkez bankası bu 
ııJ.wets~i gidermek ma.ksadiylc 
ve emisyon ha.<lJeri dahilinde kal. 
mak üzere :ıym 25 nci gününden 
itibaren yapllacn.k tediyatta bir 
ve elli 11.ralık yeni banknotlar ku'. 
kanacaktır. 

89 ekmelı kartım ne 
yQpacaktı' 

Galataaarayda oturan Niko Ppapa • 
yenl adında Wrial, dllll yolda rsüphell 

1avırlaM l,\Zcrtne çevrUıni§. üzerinde 89 
adet ekmek knrtı bulunmuştur. 

Suçlu mllll korunm:ı mahkemesine 
v~llo\işt1r. 

Ders kesimi 

Makineler nayvanlarm 
yapllkıarmı yaparlar mı ? 

CADDE ve meydanlanınızda 
tek tük aUı ·ar&balana 

görünmesine aldamnamalı; 1a.Jmı 
zamanl1'm kadar haynnlara gör. 
ddrdilğünılQ hizınetleri maki .. lı 
re yaııtınnak işi durmadan ·yürü
ycceld ir ve bi gün haY'"&Qlum 
bize ·yapacakları hizmet boYllQll.. 
rıı:r lımçağa uatarak mic1elertırıbi 
~reflendirmektcn, ağ kaldıkça 
da yiin ,.e sütlerini ' 'l'ın<*ten i
baret ~Jıo.caktır. 

Bu ıu, aznk sth1lrilerlnlll p. 
rn<la b:ırada O)Dıı<'lıkları iklncj 
Ugüncii dcrccc.dcl<i rol, J\lman or .. 
duımnnn bile attan \Q at arabala. 
rımlnıı istifadeye kallmıması ideli· 
am~ rU.rütemez. 

Vaktiyle her yenle \'e bel' ,... 
man gördüj;rümUz, adeta in.'WI 
cinsinin dört ayuwı (leaeeek ka· 
clıır aranma I.~ ola• at, 19el· 
ki nnc&k y&nt ..,.aanı.u.a. g 11 

rülccektlr. Fakat doifta pdar 
l'i hayatmm:dnkl ........ - kiW 
kaybedea tıı. malllük aliliamm da 
ltaybedettll elhtle J'&l'll __,,.. 
lnrında dahi g~eeelrdr. 

At y~ mevsimi seldi: ı.. 
tnnbulda .. ~ ~ 
Bio;i",det, otomoMI ve .,,... ,.. 
nşlan mı acaba ek.ha ~ 
li, yoksa nt yanelan •!' a. ebem• 
mlyct onlardan IH!ınbinln hayatı· 
mıza karışmak \'e lhtQ-açlaı-muz:ı 

--<>----- ceva{l vermek ltlbari~·le haiz o:. 
llkmekteplerde 30 mayıata c1aklan ehemmiyete göre azalacak 

keıilecek yahut ı:o,'111acaJ.1ır. 
Soranlar bmnablllr: 

VU~•t ux tedrisat mecllli ®n vı - _ ı~·i ıuııma, mıl.kiıac S1t.r.u' ma? 
l!\yette toplanmış ve şehir Jlllmektep· S.çrnma veya atlama yanşından 
~rinde derslerin so mayısta kesilmesi. daydaj'.;'tlmaz laeye<ıaaı ma'1ne )"ita 
nl kara'dqtı~. lmWıan& talil ratamayınca tMa ylıldaD bbina -.. 
otwyaıı t&lebeltı:e ka.nıeıerl ôa#ıt.ıla. kJ clostumoz ,.e ·e,·glli at cinsine 
rak ımu!lar hemen ta.Ul odUecekUr, bağlı kalmı:ı~ ..,._~ 
tmtlbana tabi olaıı bı:l§incl sınıf taıe. tlk bafu~1 , kar.nsmdaltiırt 9'9-

An'<ara, U ( ) - C.H.I'. besi ise blr baZlruı.du on ·ıwıırana turan bir oru •.. 
Meclis grupu umum! h~yeti bugi1n kadar imtihan. ve~klerdir. Bwılarm l"'akat ~u 41 SJtrar. »tMen 
(14. 4. 1942} sut 13 de reis ve. Uanal lıntihan'an 25• %6, ıT ııuu.u. atlarla atlama. :Vlfl ya~ da 
k!li Trabzon mebun Huaa SMa· dadır. Köy ro1Jkteplerind denler 9 eski bir bulu.; değildir. Tesadüf 
ııın reblitinde topı..u<ls: ma)'Ulta k"'s! "!t!1r. 11·18 mQWta ctt!ğim bir li:ıyda g6rc bil 9flli' 

R!1D"me. ~ ttHl*nb be· lmtllwılar l ll.ttzlr.J.Zld& lkmal hnwa&.. yan lan yap1ınwı Ufıı cemlyet 
~ W s....ı •••• 'W. ını: ... t) ... llt... • Fl"M ..... kvu1nt8'tltP: )u kur. 
h:ıstW idare!erde-n alacakları W- Asker ailelerıne yardım 1 ı~ sene3Jııde cnernı Jl'löri-
kmda tetkiklerde bWımmak Uz·· ı parasını yemi§!.. nhı himn-.etl)le olma~: ~ se.o 
re te~l edi~ olan parti kcmis... Gll.btasarıı.y belediy~i t&hlü. İmparator tiçilncU Na&>Qb"Oll taa-
yonuı::un ra~ mDrellcpti. darlığını yaptıfı aıralarda, ~- fnıtlıı.n tcMil< cdi .. tlır: M pııc. .. 

Celsenin ~m•amı •ilca.kip tan asker ait!!erinc yardmı iç-!n rnı. kmlm cJınlar ıniidiri l<li 
geçen toplantmm abft hülü.sru;ı topladığı ianeden, ma.kbt:zlıı.n talı- Dis;klet, motosiklet. ve otomobil 
okunduktan aonn kllrsilye selen 1 rif ctme-k sureti.le 500 kU..ftt lira- yarwlıaırı l\cıD:ıen la~ • bualr.na 
hariciye vekili Şükrü Sarnçoğlu, y: zimmetine gcÇiren ve yakala.na- icat Mllmcl~riyle ,.. IR&8•na 
son dört hafta i~Iruk 'l'iiridye cilm- :r-..,'lt ikinci ağır ceza mahkeınes~e hQyatıanll3 ~le ""- • 
'ıu.riyetlni ilgilendiren .b&rid hA- ı veril n lbrahimin :m~ J b<Jr ~lı. lakat ai:!ana atı.na 
Ulııe ve ~leler üzt..rinde iki • ton cafhıuıma. geJ.ınietir. Jan ~VI nn: iiraı '~ bbammll 
at dc\"'&Dl eden ~t Ye be~t- Diln icl • nam• !lli söyleyen mu: ı :Ya~d:w çok so~ olduyu. 
ta bulundu. Ve bu ızahatı müt - nin suı:Iunun 203 ve BO incı ıaakınelcrl ıı.tlama ~e sır;rama. 
kip mnumt hey tin sürekli alkı.i'a. mnddclcrc göre ce:;.al:mdırtl~nt yanşbn <b onra YllDıldı. 
rı 8I'lU'llldc klir!fıde.n mi. J. temi.ş. Muhal e mUdafN ve l93G <h ~ attula ~ 

Bunu mUtcı:ı.!dp rur..!lllltnin karar için kalnu.stır. siklotlcrlu birlikte yarıslaıı ~-
ikinci m!tddcsinin mUzakoresine Parti Kenel ,.hreleıi tir. Ru nrnd:ı biıkn~ motosiklet ar-
geçiluek bu mevzu üzerinde sôtı: Ankaraya döndü lca arkaya <rzildi: sonra diğerleri 
ıılıın hatiplcrm mütalca ve beyan. Birkaç r;Uı:uıenberl ph.ıiJn zde tet- onla.rm Ustleriuden ~tdar; Mıılar 
brı ile d&hiHye v~i'inlıı cc:nb: ı~ntlerde bUiunan CUmbudyet halk na tekerlekleri daha kalm, ·ayJa,. 
dinl~nerek bu hususta. hnu . an p;ır1.~i {enci sekreteri Fikri Tuaer, n <'taba çoktu; yapdıl!larmda ~ 
m~batanın e..e.a,,. ~pleri umu- dUıı nkıj:ınıki ekspresle A.nkaraya. oon. iyet wrdı; boşluid:a ):tikselıcliil 
mı heyctt~ tasvip edildikten son. ı Uştll zaman t.cker1ek1c.rlu iStinat n~ .. 
rs hususi i~lerio dtıııM.c c. - m r. .. .• tal~n vzuıa bo:vlu bir adamın gt.:.. 
tik eri hiunetelrin kıı~lıuın:ıalan OJurt ve komar narin be.-~ lüu.."UM geliyordu; ~ek ki 
için yeni gc'ir kaynakları a,. rlJr. fu:ıltlınlmıyor nrd bil' metre kadar a:vnll)w· 
mak ma.lu.1dile part!cc blr Jtoail. Odun. kömUr '?larkının kaldırılma.ııı eh; b'r at. h"'le iuaıı buutlu faz,. 
~en teşkil edDmesi hslrkındaki tnıtınd!l.kt tetkikler aaııımd!t, nnrkm la r.;ı;rnl'; takst waldn" tekiınül 
teklif kabu edilere-k saat 17,40 t lmJl'llc kaldmlın:ım!lsı knrarın,tırıl. ct1U>tf' ~ratwı kılbfüveti de IU'e 
celseye son verlldi. ~tır. tacııkhr , .• bir gün -am r. eJd:u.. 

lanmJa yalmr ıuldn"Yl J;ÖfO<' 
4iı. 

nıib kolay kolaJ de ıeçlrem yecel• 
ı;ln! ŞMı;htı),n armn oe1rtur •. beni o 
kadar rab tını: ederler k1'4 9C inle lıo. 
ou"mDil' bl'e Taklt bulamam!,, *mıa. 
tL t te •• dcğru söylcmL,. Ani r t lm:U. 
ı1en etrafını sann!!lar. 11.rıtt~ nır.ıyn . 
tlıın .ınponyaya ~nttıll Uzeır şı: 11 

mltlıl' Wr eaetıs bQı, Olt4bn bol ol • 
rrınk lııtlyor .. onun etrafı.ııda dı>l:ı:!ı • 
yor. 

Tlyen • Fonun lklneı defıt ntıneyl' 
çıkqı blr!aelı81 kadar ca.&1p ve parlak 

•••· Yılbııd d:l Tenmrt• tıarayı tüt.. 
aW911.;tL. derin 411lollııcelerc .._,. 
bu yUzd"n Tlyen . Fonun lkln~ı ş:sr • 
tısır,hn brr !fel' anlayıınw..1tta. 

Atıcı, tafaıu bua:ı. raiıntn blrlnd 
,ı ıalJen ta ı.la v ııllttld i ydt. Ueı lira lıl
rt n cl s' n de <>l çırp:ırluın, lklnf'J lndr n. 
yol l:ınnı d:ı ere 'urm:ı.lr ııretlle fuz.. 
ı. Jib'Ultti yapıyoma. 

Tiycn • Fo bu nlkıı.ılar ka~ısıııda Wr 
ılelMt ~~ --~ t*tı ,. .... ,te, 
rllrre b:ı ~ı~ı,ı~r• l1rrr bir • r··h . 
tanık, IH•rkcsln gönJUnü alnı:ı{:a !;ıt. 

ıı,tr. 

Bu ar..ılb bir kii4Uk çiçek de J'emu· 
çlalu y.u;ı~ düpn~Ul. Ö«!Wulr o. 
&ıır:ua &e:::Ç t'rd1'D bir" bu ÇJ&:Cil yıır. 

1 n al "-r b:ıol!J!l ta tı. 
- T~·en F 11u ı i:.zlerl oe ıuvık\rı,, 

Bıen·m bur da otur:tutum ı b·ıe ı;i>r. 

dil! 

KADJRC AN KAF LJ 

5 O bin lira ık 
bir dava 

Buna, çtı;e~ r>aşms talUD bir ttnn --o--
dellknnlı slfyıtlyorda. Demek kt, 0 ~ Belediye, eslıi elektrik tirke. 
T~ıa • Fonun \"tlrı:"U larınıb tılrl;t • , f d f l .. d_ .1• ~· _ 1 
~L ın en az a o eaı5ı panua-

• natk>r böyle.-fı nr-;c vt- ta1k~nlı ı. nn iadesini istiyor 
çinıle ~lyor, Tetlttlç·n ot rduJ;ı k6. Taalıye ballnılc bulunan eııki elek.. 
6Qelıı! ma~yen t"kl 11;1yerılu. 1 trlk ı rketı tasfiye mcmurlnn aley • 
GÜLE M'lJSALt.AT OLAN BtU ARI. htne avukat Suat Tal\sin k bele • 

\'aklı ~tte yarısını !.'okta!'l geç • dlycyi tcmsdeo asliye df.rdUncıı hukuk. 
mı~ı. m hkemc.slnde bir dnva nçm~tır. Da· 
• Mc)hnncden ~11 ludlcıp gidenler vıı edllcn tnstı.ye memurları De la 
;\'ek dftlldl. T~rı ~ bnnl;u ara • Crlase. mııau ve Isma!l PcrkevdJr. 
sınilıı lntrlhp ~ktt. Davacmuı ld~na göre, e:ıki e.lıelc. 

Hu ııını1e sa1Uted3 tıa,b artlsıler trlk etrkc.U nlıalfye tat?)lk edllcn t.e.n • 
nıımara ) .. pryttrdu. T~·cn. Fo ktrmm vlrat \•e ''havayic1 beyti.ye. Uırif'cal.n8 
ç!ç:.-kll bir ldmoneye nn•11rak ıııahne. güre, belediyeye yU.zde elli t~ 
nln yıın lıntpJM!t!faıt eıon. lnlyertht. yn11ması icap ederken bir takını karı. 

Bil s*•l V. aeMaıır ka4ıa acüe u~ fık formuııc belediyeyi bu haktan mala 
reye, ldmln mıısa~ma ~ktlT rum bırakarak baksız mal lktlsab ı:1lD 
~ kalkııcaiı urada • blulU tıulUDDlU§tur. BeltdJye ve belediye~ 

gürllnc» • Uk.IM :r-ır:11e otur& bağlı m~eıer takriben SO y1ldall-
GUM'l l"l'l'P doğrur.a (Bckt.a.Jjm) bco:ri bu fazla par~ ödcml§ler<llr. 

~anma &i~nk; i'.PkUD Hl4m v.e.rlll All~ mtıruru zaman ytızUnden sa. 
\'C bir ~.re Ui ti. dece birkaç ncniı:J, ten.zııa.t farla iıL 
Jıektay leviAo ,.e aeşc· içinde yrıau.. tcnm.eklcdlr kl, bunun da yektbıu GOO 

~ordu. Nelet eüJleıUtl unk1&11 aıala· btn lirayı bulmııktadır. 
11~.ronhı am:ı, ır.erulde llu l(Qztıl Avuk:ltlar, tahallAtın yll%de ~1rrnl • 
mklcııseyc ldmblllr kaç-.es wa utlu- clııl ,.. klardır. 
m Han l'dt•rck dil döküyordu. ! Muhaltcıncye yakında baeıunııcnlt -

((Devamı var) ur, 



BABER-~ JM)8tur tG N t S A. N - 1942 

SUiK LAVAL 
(Başt:uıw ı ncide) T AVASI l Madamm elhbesinlA arka , ta.ratmda. 

mtı:Wda parçalanın adamm et pıu'. 
çalan nrdı. Patla,._ ma4dea1a ..,,. 

nınk yolunda ç n rl gidecc ini (Ba~ tara.O 1 aclde) hhlce anea.k, şu ~ahmlam Jaı.r§ı ğır suçlu :le k&nunda daima kaçacak. 
snnma ır . Böyle iş birli- manııı avukatı Şakir Ziya ta. te'vkif k&nı.rı ~~: Ka~ mıa gibi sanılır. 
ği bir tilAl Jta.reı Fransa salıil. rafından lşg:ı.l cdilmisti. Gazel • ihthnali bulunursa, serseri. ol:ur:s3., Pıı.vlofu lstanbulda, Kornllotu Kay. 
lerlnin Jrorunımas.nu t in cilcre ~iin ye erin.den Jkincı 1 md:ışla.rile temasa geçerek su.. şeride yakııla.yablldik. Kayscrlde aolu. 
üz..~ üslerin t !kini, bc{flnci ko • sıra ayrılmıştı. ç:\ın {lclill~rlni k:ı.Ybettinne:k ihU - ğu alan bir maznunun "lı:aÇlWYtl.Ca • 

~U.lı. hm ortadan knldmlm:ısnu ve do • Aıbdurrahm&n, avukatına ya ·' mali bulunW'$a. Bu Uç fıkrad ki film,, demesi yersizdir. T&leplc.rinln 
1 •1bk ıl.OO Kr ğu cephesi ~hı da.hn fnzlı miktar- kın oJınak jgin bu defa ma1Jıun ihtimallerden hiçbiri benim ve aı• reddini islerim,,, 

a "l'llk f.M • H.OO • • da asker toplanm:ısnu icap ettJ • vc.rlerinde sağ kısımda bir y~r J:adaııım için vnrld değildir. Kor- Müddeiumtınünin mütaleası 
l '1\llı ~ : 8.00 • rebielcektir. Ma32n3fih La.va;\ bil • alınıştı. Reisı tercüman} m eSki ııUofun ve b€nlın iktım d1um. vaT Pavlofla Filofa tercüme ettiril • 
~ 1.oo • tfuı prajekrin.l ~ ·~ ıgctirinoeye yeminlerini hatırlattıktan sonra öır. di . 

...., reıe:ronaı uno kaBar anı.dan b! iki ey geQOOOği Abd9rrahmanın avukatına döne. Reis - Korniloftan bo.lısade " KOR:t\~F KANUN 

Bulgar kabinesinde 
1 n ley t rı 

11 zır kalmamı 
}f Lonııra, 15 <A. A.) - Deyli 
n ~ g:Lzetecinin siynst yazarı 
~"'ar kabihes' d '~ikllğinden 
~ . ederd!t, Kral Bomn mcmlc.. 
C1.izı diktat.örli oldu!;"Ullu ve A'· 
~~-- ntrı cmiı'lerini ifa ettiğilıi 
--.ııa.Jttn.eır. 
l{abinede, Almanyanm emir ·• 

ııa "' llfü bir itirudn bulunan 
,. Zlrlartn vazifesine del"hal niha· 
·~t l'ttilmeJtted.ir. Şiıntii k bine• 
~ .A. a.leyhtnrı kbıse knlıJuı.. 
~-·...,_ _________________ ___ 

Ruzvelt 
d. or ki: 

" ~~hveri mağlup etmek için 
1 • iiç seneye ihtiyaç var,, 
\ . . 

tıı. r:I :ı ou, 11'.i (A.A.) - t•Pnn A. 
~ l'ilto.ıı., gtınU münMebetile beyaz ev 
,1~ Ynpııan kabuı resmindeki hitabe -

ilde Ruzveıt, blrlC§ik milletlerin mib 
l~•l ltırınıııan içhı iki Uç seneye ihtl· 
!tıa~ Clf!utunu, btltiln I.Atin Amerika 
eıı:ıteıteıen dJplomMi mUme~Ueri. 

ıa: hattrl:ı.tllll§tır. Ruzvclt, zafere o • 
~ ıııuu it ltlmndmt ifade ederek 

il' ki: • 

~- liedwıly.:ıtiınlzln ynşnynbllecc • 
eınJ.ı:ı. oımamı::ın lkL, bolkl de Uç 

erıe ta ..._=ır.. Bu tin ~ -
't ea~. kendim t.ıı.ınnınllc kıuıllm. 
~~· iz fedııkll.rbklar ynpmııhyIZ. Fn. 
r nunae. gıı.lfp çıkacağız. Bu >-a .. 
-ll:l 1retıhı hcrh i bir kısmı Alıntın 
~tnıyctı aıtmıı girdiği takdirde du. 
~Un nasıl olacağını ılU§UnQUkQO 

l'lyorum . ., 
'o ltıız.veıt. mih~ln ycnllmcsiuden, 
~~ &cl<:ccl~lc Amcr.ıuın medeniye. 
tu lıı.rırıı.ı.z cdilmosinc ma:ıı olmıı.k 
~ttuıe Amerikan mlllctıertnin çok 
~tnıı bir rol oyruıyac:ıkl!lrmt, dlplo. 

,,llrı.ro. Sôylemlş ve dcml§tir ki: 
'lıtı - l3u harbin aQllunda, mUıve.r ye· 
ı~ten sonra, f§leri yoJunıı koymak 
~.ııı tt..Uıa başlandığı. v;ıkit. bUtUıı 

{'<l4 ue yapa<:ağıınm karıırla§tır. 
r 11:tn, AmerikaJ.üar o.ro.mncıa tek. 
Et b r ıneclis kuracağız . ., 

'llıveıt, Rlo dö Janeyro konfe.nı.::ı 
IUUıvcnn CIUıı,yaya tahnkldlm hu 
~ go.yrcUerine cl<1d1 bir dar 

rtnek ba.kımmdan ertştlğt mu -
IYetı ve s6z blı llğl.ıı.1 ızıı.h et .. 

zannolunuyor. rck: • mez. Vekft.leti ~oıttur. Yaılntz şah- MADDESİ OKUYOR 
Va inrt-0ıa, 15. (A. A.) - Fran- Vekfüetnameniz gelsin, da· ~ı:ridan W..sodebillr. Kornilof: 

612! .Aliii.a.n ınilııascbotleftnln bnşlL hil olursunuz! Pıwlof - &.hsiy~tinm t ·ı - Ben, dedi. Jddia maka.mı ile 
ca mes.:-lesi, Y~in-:tonda umUIP - • Dedi edilnı.i:ı bulun12ror. Biz yersiz yurt- hiçbir zaman mün ka:ı.aya. giri§ • 
30etle ~a.nıldtğma ıgQ • Fransız de- ' Avukat: eıız serseriler değiliz. &ri>est o • nıek istemem. Çilnkü, o, kanunla .. 
nnnm~mnı nlı:rbeti olmakta de • _ Adam g'inderdim, file.bu hrsak tahkik.ata. miid ale ede .. rı ~ daha. iyi bilir. Ceza knnu-
vam cdiyol'. A m.'l.n veya ftnlynn mc rtelme!< Uzeredir. cek mevkid~ değiliz. nunun 145 inci madde-Einden balı 
m~t•ebatm l~ gcmilerin<l.e c;va.bmı verdi. RciS - Zaten muhalefet ot.mi· settiler, Halbuki bu maddenin i. 
hlz:met görmesi pek z!ly;f blr ih~· ı Bundan sonrn nn(bin tem ,t Ye muktedir de~lcr. kinci kısmından b:ıh.., tnı dilcı. 
maldir. Fnknt Frnnsız donarunnst· o:<undu: Kornilof - Ar~mı; bütfuı Bakınız size burasını okuyayım .• 
nı kafilelere refa.k:l.t etmek veya- SÜLEYi\lA1 T DA AVUKAT ecnebilerden değil biz ikimiz.den Kornilof burada türk<'e olarak 
h:ıt Fransız lmparatorluk toprak - 1S'.I'1YOR bahsebnelc istiyor. maddeyi okudu. Maddeci" mah • 
lnrını h<>rlw.ngi bir müteo:wize kar Bu lezkercd lüzumlu ifa~ ve Pa,.lof - Ben lstanbul polisine • kernede bir müşavir olanık kam.~· 
ı=:ı. Bitlesiık Arncr~m icin st.r:ıte - ~vrakın Pavlofa ve Kornilofa ter kendim müracnnl c.tüm. Kaçacak ni müme.iSil!er de bulunnbilir. t! 
j:k önemi wnn be.zr nokta!~. cüme edildiği bildiriliyordu. M z mevkide deği'iın. Beni ve amada- nilmckteY"Gi. 
c.cümle MaıdngQ,skar, Dtl..kar .1 R • nunh:.rdan Sü"c •zıınn, söz istedı '3!mt serbest bcrs..'ltsmlar. Kefa.lct Komi.lof ~,·amla: 
zl.blankads mUdafan. otmc,k Uzore \·e: v~rmcğe de ha7.Il'ml. _ Ha.lbuki icldıa maknmı biı::c 
kul1anı1:rnasınc1nn kOZ'kuhna!<tş • "- Türk~ ru: ol;m;ı1tla bc,ra. Buud:ı.n :maada mahkemeden b'• bunu okumak zah..-nctınde b.uhın . 
dır, !#er kanunlanmmıı ·rnu tefer - ZFı m.üclafna hakkı verilmetini i"- manrışlardır. Zaten bizim de tu.-

l.onılrn, ı.; < ".. •• \,) - nrazu:· ıii::ı.tına vakıf değilim. Bundruı t .. ri:n. Bu mün:ısebclle Rusyada:l lebimiz kanuni mUınessillcre ait• 
villc'e Birleşik Amerikanın bir dolay1 bana bir mUdafi tayin t. ·elen bi.r hukuk DlÜi!l.v.irl.ni.n bizi tir, dedi. 
b~om:olos ta~in etmesi UzerinO menizi rica ederim". müdafaa edeb:Im~ini dilerim. l3u Reis: 
Vişi h\lkfunt'ti ta.ra.fmdan v'Sk~ 0 

• Bu talep üzerine reis iddia nıa_ zattnn islüad.e etmc:mUc im:kii.n -Fakat bu, ha.cir altında bulu. 
lan protesto. Birlefjik Amerika : k~mmm miltalaasım ~rdn. •f!rl'sin! nanlar veya malül olanlar bak • 
nın verdiği cevnp hakkında, Vlııı Müddeiumumi bir müdafi ta;i Biaimle tifahi ve tahriri te· kmdadır. 
ha.~'er ajaMI diyor ki: ni için ceza. rımh · usulu mrutlarda bulı.m:ıbilsitı. Bu mUşa - l\'.amilof: 

"Fran.sız hüküıneti, Birleşik ~- kanununun 188 inci m ddesiD: vır mahkemeye iştirak edehilsln, _ Bizim kanuni mümessilimiz 
merikanın, lla.kıı.rotli bir ifade ılc göre. Süleymanm malUl ve hac~r z.ir:ı. iddia m.a1mmmd.a. iki mühbn de $t)vyet büyük elçisidir. 
kaleme alnunL<J olan notasını ika • İı.ltmda ohnıubğmdan bu ına;lClf fl~aiyct vıa.rdır. Hukuk nıli§n.vl • Sonra, Kayseride ya.ko..lnndı • 
bul etmed:b"İni Amerika hariciye c:erçevesiqe dahil o~ınc.aı~m.t tim de mahkemede bir taraf te!ikil ğım meselesine gelince, ben monı 
nazırı:na bildirilmesi için 'raşing· ı~;oorUız ettirdi ve n.rzu w·c~~ ?debitıuelidir. Mamun.la.ım vaziyeti lckctımden çağtrıldığun •;e bura. 
tondaki elçisine tı:ıılimat vem1iıı- ~rbeet. avukat tutabileceğını SOY ıle idd-i.a maümı anı.sm.da miisa • daki vazifem bittiği i~in memle. 
tir... leı;li va+ yoktur. ketime gidiyordum. Eğer beni 

Ajans, bu vcsiluının, knr.ı~Iklık ,ftr>ıntRAHMANIN AVlJ&ATI Reis - lddia. maka.mı halt ve kaçtı zannediyorlarsa aldanryor • 
~r'ka.rtm'.lk fatkriykı propagnnda o • 1 !-'ÖZ SÖYLlJYOR &!lalet yolunda yürür. Kanaatine }ar Harp dolay?Sile Rusya ite a.. 
tanık hnw-1:ın<l1ğı a~ın.::nr bulu~ • N ticede. mahkeme suıeymNım bu g<i'e maz:nım.l11\ be~ti~ de ıs • ·l!ış 'vcria ajanlığından funirlerım 
duğumı ilıivc etm.ektcdi-t·. 1 t:ı~c~lnl redc!e.ttl ve tz1Dli avukatlar • ter, ynlnız nı~lıktlmiyeti:ııi iste- beni geri cağırmı$nrdı. 
Vaşington •. 15 (A .A. >~ .-: Fraıı dan bir veya b knQım aeçuıckto aer· recz. AncaJt takdir ve ltnrar mah• Mtlddelumuıni 1.L$111 kanununun ihlll 

sız k.a'bme:n~dekı d_c~ısikliltler best olduğunu 'k ndiainc blld!.rdi. kenıt"ye aittir. Geçen celsede de edllmedlğiui söyledi. Haıbukl bunun 
hakkında Vışıden !hancıye na7.Il• ı MUteaklben Abdul'f'8hmanm avuka. kendiniz gördünüz, mUddciumu • ihW cdıldiğine dair dcUller ,•ardır ve 
lığına salı günü geç v~e kacar tı Şakir Ziya söz alarak dcd1 kl: ll!inin ~Ucri dinlemek işteğiru kendisi bunlan dnba iyi bUlr. 
hiçbir haber gelmemiştır. M'aa • .. _ MüekkUim ~vwlk1 Qelsclerd.e reddettik. l4llddeluınum1 Kemal Bora: 
mafih Birleşik Amerika hükum{l. l bUlUn hayat.mı ~e bu ht.<llacy• nuü Pa.vlof - .Fa.1\at. beıı,. ~yet _Bunu söyleJ11Ckle ne kıı.sdct.xnek 
tinin vn.'ktlyle La.vale kar§ı İJi U&W gQ1f tarzda, anlnlm,t§t.n'· mUşavit'inln muhakemeye ~ o. isUyorlar. 
durum almış olduğu hatırlatıl .. kıınf bugUD 18~ bl.r ıı.ok.~ te1>arlıZ ln~ işUrakindo ısrat C~Y~. Korııllof: 
maktadxr Şimdi V,iei tı:ı.ra!mda.n Ben Abd ~m Tıi$ k.anu.nla.n buna mUsaıt deg.. - B®. eaaeco Pa.v\Dfun taıepletilll 
tecavüzkir bir csi,yaset ~eni • ııttinMk. iS~arurıı.. ~r edip ke.. elli. ~~ \lir ~vladı ola- teknl.r e<meıs. kendWJ>e totirak edi • 
'YQX. BirleBik Amerikanın hür bu m~sın~d=l~ nadim ve p~. nık <lo,t bir memleketin kanunı:ı'" yorwxı. 
Fransız makamlanna kar§I ta.ki}: nş ld ğu itirafı veçhile efkln ıma, adeUermc hUrmet etmeg~ Müddeiumumt Kemal Bora~ 
ettiği siyaset ha.Ki-mda geçen pa man ° hu :da bunu ııattrlatına.k ıa a1TŞllll~ bir ade..mım. Ancak t.ahli- _ lıılahk'e:nede:ıı. afak1 mevzul&r U. 
zartesi günü V~on tarafın • t.'Jnıııe ;z~sl. bir takım. ruhi An,ılller )"eımi istiyorum. ~ l<Onll§WmaamA mQ.Gıı.o.dC edll. 
dan verilen notanm reddi keyfi • leıi~ e: lrlet altında bir titlhrll.ll 1 Bana. ve arkadaşmın kat'§~ &lı " metıı.csl.nl ~ ediyorum. 
yeti bu ·yoso.tin habcrcilrt ı:ıa.yı.. v~ e~ı çereyana kapılmı§tır. nan tedbirler kanun! de~dır. Bl- Reis t~umıı.na: 
labilir g ve~ ııJ&er ~de. ıhU· zimle temnst.a bulu.n:ına.k ı g~ _ ~orzıUO'.fa şı>yl Y~ Bapa lU. 

V;.,;;.in ~~ta.raflık husu.sunda.id Bugün tae. .. ~ .. •- 1 len ve TU.rk mrıJm;ın!armca bu --··- ... .- söy.\e!!in. a.ııa vakUrnlz ~- """' ı.essur ve vicdan azıı.bı için~... • . ..Q..._. T ........ 

ve müt~ce şartlarına sadık kal• ElStN PA VU>FA tırrARl maksatla kendisbıe Vize vc:ı-1.len yak. 
mak yolundaki m~er v~dle • ıt!. blr numanJı dO!ll)'ada. bulunan n:ü!}:ı.vir blzim1C temas edcbl • _ B1rçok cıucklerim vudf.r. Şhıı • 
r;ne inanmak resmı mahfıllerde . ....... .. ,.. ekt bumın h.drr.,, dilik bı.mlıın ııö;yleı:nekteıı v;ıageçUın, 
i~nsız görülüyor. Bugünk~ :A~.v~ ~::1 .... o~I® Bundan eonra Kom1l no cllyeoctf Sonra tevkif sebebi bize va.ktlle bU • 

ı · · de Vi§inin Birlşx 0 
..._._ "°1 ~ - sonıld'li. KornUof': dl.timıcnılş ol.duiundn cem \uı.ıl.unu • 

şart ~çın hiçbir teşebbüs im • dan Pavlof • aldı T6 el!Jlde tuttu:u - Ben de arkadaşımıa lst.eklcrino nun 108 inci maddesi de lhlll olun • 
ı:~ ya 

1 
·an bir harekete müteaddit kağıtlara bakarak rclee bL ayıMn !§tırak cdly<ınım. Sovyet &\"U 

kanı bı.rakm f emel olmakla ber~ ta.ben aöze ıı.oıadL Bil IÖzlerlni t.er ~ katı hukuk mnpvlri olarak blzlmte muııtur. 

bergeçmB~l ~uhk .Amerikanın Vi~i ile cUmaıı Vahap lwnn kıaun tercUme et. görllşmclldlr.,, • ~~u t..,.vıı •• .., __ , __ , bll&hrre 
ır eşt k til" ti REtstN utı: tıl'Iı\lU ru.u =~ı.ı'uu 

.. betl . . kesme sure '" . dm .. ,., ~ .... a-da bildirebilir. muna.se ennı w• v ürül Reis bu aırada tercUınana: ''Söyle· Bu sırada Pavlof De ı<:ornUot l:il.ri • --s ~· 
Jm~yanm ~~cgı~:ar:r ~ÜtJ.• yiniz. dedi, P&vlot elln1 cebinden çı • ııtrlerile tmldaşllle.r. Relıı tercüman Şimdi başka d eği w.rs.ıı onu ooy• 

;:ıesı 1cap ~tti::n. v~af aza etmek kRr~ı.. vıuırtnslle kcr>dllerfne: lesin. 
thg ı ,. la.a yne degerını m Pavlof cevap verdi: - Duru~tnada biri1'1rlcrilc flsıldaş • Koırnilof ~ iliyeoeği olJnn<t.• 
"' ., tedir bl lbi l-'-1 ğm1 ısövl~ 1:Ju1ıdnı SQnrt. wa.bke-
t ' •ı münasebet ,,_ Duranıı.yoıı= d&!. oıasmla'f' ve r r vLUl n etizl rint ınn. ,_:. ~11' müz.a.ke~ı mtitea.kip 

ııç,~lldra 15 (A. A.) - Hava Frnnsı:r. A.merJ.Knn k • "-Sıraya tlıtuuaa!,, ı·csmesinlcr dedi. " &.Qa "" 

. "'1!- ' """"'""' edi !erinin SOP gelişimi Darla~?1'7 ·en Pavlof •unlan aöylUyor ve §unları .'.t'TDDEtuMUM1Nt.N :&IOTAJ.Et\ ı maznunların talep~eıin.i.n reddine 
ıı ITTnın Salı ~ ne~ • d' · k bi ed k ldım muddetçe " ._.. •--~. verdi ve 1 numnralt dosya• _lehJği: ısı .a .n e a ~· . ıstiyordu: Bunu mUtealdp, 11\t\Ztıunlıı.nn lstefl ı=ı"' 

"'lı guntı Fransa şima.linde T .nvalin tş başına a'\id~tine. mlisn- ,,_ nk ıaı:ı.tıkatta .,e durupıa es. cm mUddcluı:num1n1n u ı evraki:n oJmruxıa:mıa geçildi. 
• ~ ' a. d.e edilmiyeceği zamı~nı ~erdiğt "•...,da Ttbk lauıunları ılhlaJ ed\lınl!I ı:ı?~:cıu. Muavin Kemal Bmorata ea. Au'JAN BÜ1.'1)r E ÇİSİNİN 

ıs:çüde keşif turruzlan ya- ıyı haber alan mahfıllen bile ,,__ 81 -söyledi· uun- rıu;KTUBU 
,, ır. Bu k~if taarnızla.rın - B - kt. bulunuyor . .tıruuz:ıtuD bu llOkt.a.ıara ı rı · nk tL 
" ·-.ı havrettc bırakm1strr ugun Evvela Aimanvruım. A a.ra ..-biti esnn.sındn avc:larmıtz .. . r · alt oıaca&tu. - :Maznunlar mlldataa bakle.nnr.n 

:azı bnrd hadıseler General \ cy~antm kuu a• ""'- ı"•Al edildi,.."' ve kendiler ... • mtı"-'"" yük c:l~is.:: Fon Pa enin mahk~ 
fy ynda bir bom ~ ZJ.klast lm nda vu Re.,: "" b~.. ...., ......... ._ ye "Ötlderdiğ:i. tahrirl ilade6i o. 
r llte :osu:s refaltat etmı~ r. l . hr;J .:ıı sktı Alman - S<Sylesin bakalftn! cuneıerino lmkft.n vcntmcdlğl.nl eöy 1-mdu, hl;uı\1< e'""' ro<:l$tubl1Ma 

... t tlt rilt 8Q.!l.tnıJ.ı ve Caen ya• ~en e zı:me . ç -::e · • Pavlof devamlıa: ı rck şil<Ayet ettUcr, • ,... ~""" '"" 
' 11l-.d yanın Fransız 113le.n uzerınd"kt 1 ye . şunları söylüyordu: 
1 l daha boşka hedefler bom• 1• bil' ··k üf' •• t rmek PA VLOFUN b1RAZ VE l{endilerine mtl<laiaıı. hakkmm ne ••- .,A Qubat ~"-'"', ~va <>la• '\r, COJ\ vu. n uzunu gos e • T•T-•-n• •·~dıı.r ver"-ın ., .,. .,,...._.u .J-.ı 

'• tır Bu hareket esnasın t' d'r Bu nufuz Alman gen<?lkur. .-...._.~....,...u d reccye """ 'Ull"ll olduı?u apa • nık iknmetgaJunull\:1'1 sefa.rot.hane• 
• • dil"'rn'an v tayyaresi tahrip e 

1 
'nm ihtivaçlarımı. en uygu.."1 ''- TeşldlUı ero.<Syenin 5U un- ç:l< meydanda~r. Eger 1'cn<1Uerı bıvıu yeı gidiyordum &na, refik 

'1 •ti?", DördQ.ncU bir tayynl'eb m.avı nda ·icra edilmie bulunu cu maddesi ve C'et:a muhakemeleri ı<1r~k edememışıeı:se, blzco Mıyl~ek Madam Paven de refakat e1 Y<>t• 
~ ııı Ve Bulonv bölgesi tiz.er:in • ır zama. usulü kanununun 136 ncı madde. bır ııey yoktur. 

• ',"'onl'ldan yiıpı'an bı'r hareket ı vo~··rtrumn Vişi meruurJnrı rr.üna si mununa tabkika.tm tft: ba.'}mdan ceza kıınutıun\ln U5 inci maddesine cluTam sa.at 10 u 8 dtl.kika geçe 
~!'tırılltnda tahr;p edilmi.c;tir, AV<:ı- b ~l . kesilmesi ;htimali ta • beri miidnfna hakkı vermi~tlr. göre, ancak, suçlu blr kMın olursa İttı.lyan sefareth~esiru•• yn.klt\§1.r • 
~n 4 U noksand:rr. se,e :ı~tıtiği takdrde. Brlcşik 136 ncı msdcle müdafiJ.n vazife ve kocaaı kendisine tnU~vlrll.k edebilir, ken arkamızda şlddet.li bir infl • 

a 1 e' Si ~akk ikada kalmak üzere tedbir. salailiyct:erlui de tayin etınlg br• Hlllbukl rnazıı.unlar lm.dın ıl:ı .uıml • llk' <luydum • .Sunu mUteakip sol 
.. 8 8 mer akt dTlar lunuyor. Bu vazifeler ma:ıınunhl Da.ndan do1ay1 kendllcnne aıUp.vlr ta. t:ırafa dlli;tllm ve ıı;ol bacağlmdan 

'- <B:ı. mu 1 ncide) ler alm a • . atı mliruıısebete geçmek Ttı onun ~te- yiııl mevzuub:ıbs ola!JlM. hafifc:c .incl."tT-m. Bı:>nimle bcra -

cinsinden olduğunu ve bir yere konuL 
rnu§ bulunduğunu zannettim. 

Sonradan t.ctk1k ederek infi1Akm 
bizim G·7 metre kdar arkamızda ol. 
duğunu tublt ettim. 

lnfl.lAk. sırumda. kA.t11'cm de 60 a • 
dım ilerideydi. Bu sırada İtalyan :'!!!. 

farcthanesl kapıcuıı, i.ntUIJu mlltoa _ 
kip lkl adamın sUrıı.Ue lcaçtJğau gör • 
nıtl§lUr.,. 

FO~ PAPENE SORtTL.a\::'\" IIU SUA.f, 
VE CEVABI 

Bundan sonra mUdd um 
Altııy ııQz alarak: 

- Fon Papenin mah!mnıellllze lktn.. 
cı bir mektubu wrdrr. Bunun d o • 
kunmıımnı lstıyonım. d di. 

.BüyUk elçi bu mrxtubu.ııd:ı Hn.. 
riciy:e VcJn\letimlıin kendisinden 
sorduğu ~ suale şu cev.a.b: '\'eri
yor~ §Öyle diyordu: 

''l - SuJkast f~fü ömen.iı "• 
nıini hrtd!ecdc.~ st'nı gnı~telcrde 
g<il"düm. Şahsın• tnmmıyorum. 

TCendjEni be•" ~ tııufta görme • 
dim. 

2 - Pazar günierinden ır.aııda 
her gUn saba.hlım &ant 10 dn e • 
vimden ç•ka.nık ) :J} olarak Si.! • 
faretlıaneye gid~ı ·m. öğ:e,in de 
eve j!elirim. Al ~m tt ri do par. 
ka doi!ru mr egizntj yaJKırım. 
M dnm Papen. bu ge:ıir.tilerden 
çok hoşlnnrr.'' 

FRANSIZ SEFARET! M.El\IUR
LARINDAN B1R SAH101N 

IF.ADES! 
Bundan sonra, Fransız eef • 

rethanesi memurlarınd=ı.n Luhe
nin tahriri ifadesi okundu. Şahit 
burada f;tmlıırı anlatıyordu: 

- Va.ka sabe.ht :.aat 10 lt 10 
geçe sefal'Cılhane boyunca yü,ril " 
yordum. BU,y\lk e~ de ref !c 
birtikt ~~ g~u. 

Birdcnbi~ ~ icl.i o}du ve 
mütealkibcn Fon Pape:n · 
"lmın Ycni'.ielıir ist letinc doğ. 
ru koşf.Uk.~ gördilın. 

Yaralı ik.i &e-"l.G q da ~ 
fecyatlaı:l2. ~~lardl. Y8311 bir 
lıa.dmn. ne old~ so..~uın. Ban: 
!ıi;risinin Qlmüş oklııo~u söyledi." 
TORO OTm..1 ŞAIUT~~i~: 

1FADELERi 
Aynı dQS)~ 'IoraB oteli bl 

Emin ile otel kAtihi lia.lit. ve S(W 
fettinin evve~ aJumı.ıı i!ıı.ılcl<:ri 
okunpu.. 

Em1n: 
- Omerl 1.a.nm:ıfun, 1tze bU' r. • 

celik borcu vardı. Kendl:i.ini l i~ 
GÖI'al.~~ .A.;ıgQ.k Omc:ri at.cldo 
Iblit ne &-yfett.in lı'tr! di,yorou. 

Halit dcı~ 
- Bana bir a.yakluLbı gösterdiler. 

Bwuın ömeı-e &11 olduğulı.u knUyctlo 
tesblt etUm. zıra.. Omcr, bu ayakko.br. 
yı yeni aldığı zaman ayağını çok sıkı. 
yordu. O gUn bu yü.ı.deu o.ya:mı din. 
lendırıııeiı; ıçtn ıranda tye llze.r!Jıe uzan 
mı§tı.,. diyordu. 

Soyfeddon de o.ynı §Cylnl'i anlıı.taro.k, 
otellerde arama yııptlrnağa bafl&ndık
tan sonra öıncrl &<ltmed~ orta.dan 
kaybolduğunll ıtlylUywdu. 

Bıuıdu. scmra dosyadaki cü r ev -
ı"&k okundu, Bunlardan birl.sin.ı , zıı... 

bıta.ruu \'aka mahallinde bulduğu 'bir 
mendllln ()mertn ça:ııuı;ırlumı 7ıJtnt • 
tığı lcadma. pterildJ41. fakat~ 
mcn4lll tanımadı#? 1~· 

Evrak ile. Papıımin birinci mektubu 
Ptıvlof U Konı.IlQ(a ~ ewnl .. 
m~U. ncı.. ttırcllmana. lk1llci miıktl,1• 
bu t.ercUmo cıbneslnl 161lcdt Tft'dl • 
mıuı wman aolattıktan aocmı. devam 
edilmek UMre ~'be tatil o!uDdu, 

Esas teşkı at kanununun 
59 uncu maddesi 

Rus maznunlardan Pavlofun 
ifades:nde nıevzubalııs ettiği "" 
sa.s teşk1lat kanununun 59 unw 
'maddesi şudur: 

~ ltıtıs~lığuım banka vasıtasile Lavalın beyan hUktl diklerini öğremnelttir. Ayni zıı • Tilrk ma.q.Jtemelcrln®, llUearı h.ııls ber mad&ru da dUşm\lştU. 
'll .al'llcağı yağlar, rcsmı tc~ckkUUe. Londra, 15 (A.A.) - Frıı.n.s:n La. manda miid?rftiu salft.hiyetle.ri a • ı:ııUnlınŞlt'IUl 'Iltrk ll\'Ukatıaı;ına. Veril. Fakıı.t çabuk kalktılt. Bu ı;ırada 
t.tllılly laruı.dn.n tazın olBQktır. met rcisUğ:lnl deruhte etı:ıı~uıuuar~ bilin.el~ :ilk tahldl:a.t snfhaJaıındn ınJ§tir. Pnvlof ile Kornııo...~n mUt&l.e • gf.11'..cn bl.r t.a.kslY!: ışnrct. ederek der • 

"Herkes mahkeme huıunuJıdl, 
hukukunu mlidafa& için lüzum 
gördüğü meşru vesaiti istima!de 
serbesttir." 

t, ~ık. icap etugt t.nkıllrdc bu val dUıı akcam beyanatla Uııaae- milt<"-lın.,,'VUO!nrm mUta!cnlanndan aıarı ycrıuz ve csaas;zdır, hal polise bıı.ber vermcs!nl bildirdim. 
~~ ti. Piyasaya çıkarmak sureWo fi. Almanya vo Anlcrllm ile iyl m haberdar olması da vardır. Bu ım· l{endilerl hUrriyctıertnc k&VU§IJlAk ınnw.. §iddctll)den kul:ık zarbrım §1d 
b~ ~bit 'Ve tstikrnn ~inde ııtı.znn beUerf idn.ıne et.Urmck nrzusund& 

01 ~ ~.iYCf:lerin benden es!rgenmeme- lçtn de istekle iulun~orınr v tauıı • det.lo m.Utee.sslr oldu. şlmdl ıyt ı,,ıte-
tı~ı OYruyacaktır. duğuııu ve geçen mayıata. A.ıner::ır · ~ı.nı. dıH1WUm. 1tinwm bundnn. yeterin! tsUyorıar. Aneü 8.g'ır cezayı; miy-orum. 

~n ~er ~raftan ııı~e m1lstcşarlığl, gönderilen teminat mesujmdan ç dır.,,. rnııstelzim .\illc;lutnr mcvk\lfturıar. A • Her tarafımız to11 toprak iç,tndeydl. 

~nıdckt aıabsu.l devresinde pirinç, ~ey değl§tirmlyCC(!ğinl s!Sylemtştlr, .. Reıs - MUd:ıfi no demektir. 1.'!lil!lll•••••••~lil•••••••••••••• 
~Ye; ııob11t ve bakla gibi btr tAJmn ~zil ~n nıeaajda Pnıl»Jı do • soylesin bakalım! ~ 8 ·ıı 
., tnaııııeıcrlnlıı tamamen serbest nanmas:ının başka eııere geçmıyeceğı Pa:'ıor - ncı;we sö~iiyecegmı. Müjde! Müi'f e! Müi4e! Müjde! MüjJ.e! 
~ it 8atılı:nıwnı karaı aıtmn atml§- vaadedUmlş ve gıda mMClelerlJWı da. Reıs - Şimdı söylesin? SeıNmn en büyiilt komedi ıaheseri 

' ha bol miktarda •evuditmeal isten • Pavlof - Ben hukukşinas de • 

lt .. ~~CrntA OFI t ?ılODORtl ~u. ğiliın. Fa.kat TUıit b.hunları m~· T o n il ç E s 6 z L " 
~.~ k Lavaı. mlhv y ®vlcUerlle Fransa cibl:DCe bana hüın.r vet'i~trr. 
~ Oııso.lcou CelM Tcı.'fik. iaşe ar"" ... d• -·'" akt.cdeblıe-ıı.ı Uziınldi- Bu haklan kullın8.m~rum. Bu OREL l ·ırı .. _ lıg, dağı o!i.al umWD mU· - "' "'"" -o• L f/A D "'t>'Una ... nı. zıi iUıar etm~Ur. hakl3r ayni z:ımandn, e.rlmda.5DD 
~ taym edilmiş, tayını 3._ • MM.. Ko-ı·lafa da verilmemM.ir. • 

P il trrnn t'vlenılc:tlr. Fran.sadakl kabine d .. e.>ııikllğlnl !ıJ.eV .... ,___ ,. , 
zuubahs eden (TaymJa) gnr.etcsı.. La· Re.i& - Te.ıu-41- etmealn, ll<) 

~ı\\'t - ve.Un Almıulyaya yeniden işçi g5ncre. söy'li.yecekse onu söylesin, işimiz M E K T E..J' p D E lfttıııın - Para cüzdanımla Da- rcccğlnl ve bunlanı1 yımm 400 tı!n• 
< \tt taburunda.o aldığını aı· a varp· .. ~r _ Bnna 1,.,.....,1 b'lr ted • 
~ f. __ .._ iblağ etmek zııecb1Jrl:JOt!n OldUğunU uVKl _,, 

· · ~ercmı zayi ettim. Ye- ı...:- -•--~ ...,_; nezaret altma al• ab-%- .- · ,_,ft. . hük. yaı;ma.lda ve A.lmanyıınm li'r8l:ı.da ~ V<u.n- uo:ııu 
"' ~l;~ esru.:ıınm mevcut 20 tUnı nllk ~ kuvveUeri 1.. mt!J bulunuyorlv. 
~~ khç i alhncl S'20 cin de. ilkbahar taarruzu ar~de Reis - N~t değil, mevkuf· 
\'CUütıü Arif oğlu Kiınıll gerUerlnl ernntye.ttı bisaetmelıı im • tur. • . 

Giiı>taıı kAnı hal.lıl olacağını UA.ve etmekte'dir. Pavlof - Halbuki k8ı'DUn mucı• 

DayaPÜJD.l\Z dereood.O ~Wil.u~ W ve gWclUrUcli mu:ızz.aıp aabHlu 

YARIN AKŞAM iP K SINEMASINDA 

Habersiz kamyona 
asuan korucu 

Tekerlekler altında kalarak 
parçalanmak suretile öldü 
Cwna günü, Us.küdardan O .. 

nl(>rliye doğru gitmel-."te olan 
Kadıköylü şoför Muhittinln ida
resindeki kamyonun yanma k&ı 
korucusu Hüseyin, §Oförün lıa. • 
beri olmadan asılmı§, fakat kam 
von şiddetli bir sarsıntı geçirin• 
Öe yere dilşerek tekerlekler altın. 
da kalmıştır. . . 

Kaza sontmda korucunun ıki 
ayağı birden p:ırç~ış, ~Y • 
gın bir halde kaldmldıgı NÜlllU
~e hastanesinde de ölm.il§'tiir. 
vakaya Beykoz jandarma kuman· 
danlığı el koymuş, tahkilcat& b85 
1 a.m.ı.stır. 
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Sünnet düğünlerine ve 
huıuıi eğlencelere 

KARAGOZ 
Hayali Mahmut Akçay 

Adres: A.kaaray Od. Bak.kal Omer 
-- ôJdüğünü bilmiyor mu•::u. - Hayır, hakiki para. Büyi.ti, eaıu. Telefon : 2244.8 

nuz? meb18.ğ\ar bo2duracaksmız! Si_ 10_1:s gUn evvel hal>er ve,rmelldlr. 
Marta §aŞknı şaşkın yüzüne zi Parise , ·eya Berline gönder il•••••••• (89~65 1 

baktı: mern de mUmkün. Bütün bular------------

- Öldü mü? çalışma tarzını7.a ve bende hasıl 8 D • N 1 G • R t • 
Bir türlü inanamıyordu Meri, edcceğiniz intim>~ .r•.: aş, ış, eze, · rıp, oma ızma 

olup b'~nleri anlattı. Conni memnundu. GözUnüıı D o K ' o " 
Genç kızın hikayesi Marta üze. onünde me~ · bir inrtikbe.l can_ -HAFIZ CEMAL 

rinde çok derin bir tesir bıraktı. lanıvordu . Yn'•ctn '!ı sanki dUşün "LOKMAN HEKiM,, Nevraıı·ı·, Kırıklık ve Buton Agvrılarınızı Derhal Keser 
Düşünceleri hep bir nokta U.7r. celerini okum~tu. oABILl'Yll HUTEBA88llD 

rinde toplan·~·ordu. - Benl aldatır ve hiyanet dil_ 
O esnada kapmm eşiğinde Villi şünccleriyle hareket ederseniı, DlftD7olo UM l C A B 1 N D A G U N D E 3 K A Ş E A L 1 N A B 1 L 1 R 

Okvrayt göründü. sizi muhakkak bulurum. Bu tak. Muayeoe eaatıerı : 2.6-&. reı: 2239~ 
- Bir türlü uyuyamıyorum . dirde kendinizi ölmüş biliniz ! 

Evin içinde bir kndm m ütcmad'. Knr.nrıza ii': kurşun sıkar ve ya. 
yen bağırıyor. Korkuyorum. vnş y nvM geocrmcnı .. • seyredr 

Marta clikkntle akıl h:lSta.smın ri111. Bunu size korku vermek 
Nillinin çok iyj if]ittiği sabitti. maksadiyle söyle.,....;0!')!'\ım. Na. 

İçine bir kurt girmşti. Biraz muslıı ve dGrUst hareket ederse_ 
sonra Vlliyi odasına götürdükten niz, bir havli para kazanırsınız 
ronra aşağı kata. indi ve knp1yı Her seyah:ıtten sonra aynca ik. 
çaldı. Anlaşılan zil bozuktu, iş. ramiye alacaksınız. Fakat beni 
lemiyordu. Marta kulağım kapı. ele verir vc')a para ile berabe. 
nın kaplamasına dayadı. Içcri. yok olursanız, vay halinize! 
den hiç bir ses r,elın.iy<>rdu. Bu- Hapishanelerde r.ıaıhkUınlar b1

' 

tün binanın etrafını dolnştı. Fe. ylik canilel'den bah&etmektc: 
kat kimseye rastlamadı. Hiç bir zevk duyarlar. ve onların şai 
oeada ı§Ik yoktu. lnn etrafında eisanc-ıer antnt ·-
Meıinin yanına döndü ve genç lardı . Lev Daney bu efsanevi ,şah 

kıza evde ba.şka kimsenin bulun. siyet lerin " 'l h ":> ... TTiil'\ uelirdi. 
madığmr bildirdi. Fnkat tam o Conni Taym merakını yeı 
sırada bir gürültü işittiler. medi ve sordu. 

Alt katta bir kapı kapandı. Yabancı gUldü. 
Marta yeriooen fırlc.dı: - Hay:r, ben Danc,· değilim 
- Birisi şimdi aşağı katta ka. Sadece adı"TJanndan biriyim. Is 

pıyı kapadı, diye bağırdı. mim sizin için M ister Smit'ti:-. 
Ön odaya h"OŞtU ı.-e caddeye bak. Bunu hiç bir !lman unutmayı_ 

tı. nız! 
Tel örgünün ilerisinde bir oto_ Coni ilk önceleri büyük muvaf_ 

mobil duru~ordu. Siyah bir palto_ fa.kıyetle çalıştı. Ecneht parasını 
ya bürünmüş bir adam alelacele İngiliz parasına tahvil etmek ba_ 

l•tanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
BUytlk po1t&ne blnUJ adliye kamı e JlCI ceza mahkemesi kaleminde 

yapurılacak tamirat lfl za?!-rl mtıt.eahhid nam ve beaabm& olınak \lzere 
ke§lfnameııl mudblnce ~k ekailtmaye konulmU§tur. 

Ekailtme 20.•.0•2 pazarUal g1lnU aat llS te BUyUk postane bUıuı bl. ' 
rincl kat tdarl muavinlik odasında toplanacak mQdUrlOk alım aatnn komla· 
yoaunda yapılacaktır. 

Ke§i! bedeli MiS lira ın kUrUf muvakkat teminatı '1 liradır. 
Ta.Uplertn keşlf ve ııartnaınelertnı g6r?Mk ve muvakkat t.m!natl&nnı 

yatırmak Uz.ere çalıoma gOnlerlnde mezkQr ldan kalem levazım kamına 
ve en az bir t&&bhUtte ısoo lirabk bu ip benzer 1f yaptıfma dair ldareJe. 
rtnden atm11 olduğu vealkalar& 11tinaden tatanb'.ıl vnt.yetlne mllracaaua 
ekautme tarihinden tatil cünlerl hariç llç gün evvel almmıt ebllyet ve ~2 
yılma aıt ttcant odaaı veııtkuı ve muvakkat temlnat makbUzlle komlayona 
'llUıacaaUan. C•207l 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Kevcut t•ntııame.sl mucibince be§ adet aantritUf tulwnbuı pazar. 

lıkla satın aımacaktır. 
2 - pazarlık 17.•.9'2 cuma &UnU ııaat on tıılı1 onda Kab&tqt.a levaum 

~ubcs:ndeki merku mUbayaa ko:nfayonund& yapılaeaktır. t 
3 - 1ateklilerln pazarlık tçln tayin olun&D gün ve aaatte tekltı edecek. 

lerl tıyat Uzer1nden yüzde 7,11 güvenme para.sile blrllkte mezkill' komlayona 
mUracaaUan. (4363) 

bindi ve otomobili sürdü. husus btiyük meb'fı.ıriar İi,;in mfü·_ 
Mart.ayı dilşünoe aldı. küldü. •

1 

1
. ~ . · - ..... <.XJ .. ül ı.,,,..~ , . ııı , · ... " "'•' 

- Bu adamm Daney olup ol İşler yt.vq gidince bir f!l _ • _ 
madığmı öğremnek için epey gey_ DoyQe bankı I..ondrn şub:;ı inP 
Jcr feda ederim, dedi. damladı ve okkalı birkac Almıı.n 

- 20 - banknot.unu bcm:lurrnağa kalkış.. 
Londra zabrtası Londracla ~ tı. Az kalsın yakayJ ele veriyor_ 

ğı mahalle namiyle maruf semt_ du. 8a atıtunJarda okuyueolanmmn p. Mütelerrilı: 
teki lbtltün şüpheli eŞhaSI tanm:lı. Mi.ster Srnitle bulustuklnn va setemWa b9thk yanmdakl kuponla SATILIK ABSAJ.A.a 
Onlar da zabıta memurlnrını be_ kıt acı acı t;ikayet etti: blrUktıe gBnctcre«kl~rl • üakUdard& Dot&ncd&r yokuru 
nimsemL5"1erdi, ve böylece iki ta_ - Az kaldı ki yakalanıyor- E'\~'ME TEK.Ltn.Eat, tş ABA • be.fmd&, bozacmm yanmdakt araa Ue 
baka arasında bir nevi abbaphk dum. Bir iki hafta pek ~rünme_ MA, ış VERME, ALIM, RATIM Kadık~yünde Ç&t'ft lçtııde SÖttıUtıçq. 
peyd :ı. olmuştu. Bu keyfiyet bir sem daha iyi olacak ~liba. r•bt ticari maldyett b&lz olmıyaa kU • me çıkmaz 90kaktald Od •Yllk .,.. 
çok kimselere tezat gibi gfüi.inür Mister Smit bir !Abza dtl:Uiıd:i: çllk Hlnlar paruq •etrolunar. aatı.uktır. btı)'81llertn Haber pietff1 
fakat hakikatte zabıtanın bir çok - Hic; Berline gittiniz nıi? it an)'Cllllar bqmtırettıbt tbaD& m&-aeaatlan. 
esrarengiz vaka1nrda muvaffak!_ - Hayır. ., orta Olall IDd\dM1. 'ft7asl~ 1hl-. AMıruus.t. 
yet kazanmasının kerameti de bu - Peki, hazırlanın öyleyse! vetll, yazıı: güzel, çalıokan, ciddi bir Atatrcla ~rt 7uıh olan o 
ahbıpltkta araninalıydı. Birinci sınıf otellerden biHne genç, yazıhane, Ucareth&ne, veya bu· kllyuculanmıun umlanna ıe&en 

Conni Tavm nril'OOaddit defalar ineceksiniz. Parayı size küçlli< na benzer herhangi bil' yerde çalı§· mektuplan lclarebaıtembdee (puar 
hapishaneyi boylamıştı. lhtisR.Sı pa.keUer halinde göndereceğim. mak l.stemektedir. Erinde yazı lflert tan bartç) ~ .... ~ Bfle1e. 
Cck taklidiydi. Esldden biThıı..c;sa &?.durduktan sonra bana yine kabul eder, kulyerlik te yapar. (Aall kadar ve .. , n den aonra aldınm 
!ngiltcrenin şimalinde Mançes_ paket içinde İngiliz veya Ameri· Tlll'k çocuğu) remzine mnracaat. tan. 
ter mıntıkasında fa.a1iyet eöstcr. kan parası g6nderirsiniz! Yalnız • Kuhuebe lflerlne vllaf orta yqlı CA.8.C.) (Pembe rm> (ıam.e.tz) 
mi<}ti. H enüz Londraya yeni g~ı_ şunu iyi bilin ki, ilk sewı~at tam bir bay, yainız cumart.Ul günleri aı. (B.Y. 8) (LY.0) <Y.Ş.) (Oran) 

diğ için Skotland Yard merr.ur_ olarak elime geçmeden ytnisinı leden aonra aaat 18 e kadar husul! CM.U.N.) (2,2.• (11'.I',) (Gllne§) 
lan Uı.-afında.n henüz mimlcımre_ göndermem. . mUeaeaelerde çalıpııak latemektedir. (K.N. lıılehtap) (S,S,) (R.U) (A,G) 
rnhti. Taymayeni bir kart uzattı. Bu <Ay yıldız) renısl.De müracaat. (H.K.) (C.M, ) <A.L) (B.Y. Kaya) 
Son günlerde Connin keyfi yerln_ kartın Uzcrinde bir sürü yen: • •2 Y8"mda. bir bay, reamı veya (Bahar) (Aalan) (EmekU) (Et) 
d~ değildi. iŞier kesat ~diyordu randevu mahalleri kaydedilmi§ti. busu.et bir yerde odacılık, kapıcüık gL (Anl~hm) (Ciddi) (t. Şcnkan) • 
Strongvcy hapishanesinden çf.{a... Aynı gece Conni mUkftfat Ol bl 1J aramaktadır. Tqraya da gider CS'"Z~'I 26) (Nadide '79> (Tunalı) 
h henüz bir kaç ay olmuştu, Ora. rak büyilk bir meblağ aldı. Zira IHatlll remzine müracaat. (M. 88) CKUtOphane) (MUberra) 
da i3c on sekiz av J\UkUmete ne_ Mister Smit'e iki mühim meselede • 19 yaomda, ıı.ae ıı den c;ıkm11 bir <Ayyıldız) 
retcb: hi2111Ct etmişti. yardımı dokunmuştu. gen!: Ttlrk bayan: reamı. huau.r, tıca. -------~;__ _ __..:, _ __..:,:_ 

O kadar düşmU§tÜ ki darülacıe. - 21 - rethane, yazıhane Y~ buna benzer mu. ~ I 
ze de yatıyordu. Fakat bir ~ Conni Tay çok dikkatli bir a uaeaıerde ta.hlilJ Ue mütenasip bi: 
talihi güldü. damdı. Fakat dikkatli mücrimler vazife aramaktadır: (MUbe?Ta) rem . t 

Gayet kib&r f!'iyinımfi 'bir adnnı bile iki kadeh fazla yuvarlayın. UM moracaat. -
sokakta ona l!f attı. Vücutça ca sırlarını ağıZlarmdan ka~ırır. • 18 yqmcla orta oınıı mezunu bir 
Conniye benziyordu. Yaşça da la.r. genç, aUeaine bakmak mecburiyetinde 
ondan ook farklı dei?ildi. İlk önce Conni de ka.danhk bir lisan1a kaldJtı için, resmi veya hulUIS bir 
Conni korku geçirdi. Yabancıyı şefinden bahsetti, ve yaptığ· mUeııaeaede çalıfmak tstemektedlr. 
bir za.brta memunı .zannetti, ve vurgunla aıicadaşlannR ö.~nmek ıÇaııokan K) remzi.ne mtıracaat. 
yino polisin c1ine düsUlğünü dü_ istedi. • Mtıtehauıa bir muhaaebecl, dalını 
şünerek endL~ye kapıldı. Tam o srradn bir SkoUand veya gUnUn muhtelit aaatlerlnde c;aıı , 

F a:.'tat yabancı ile bir iki dakı Yard mErnuru Conninin VR.l~aH mak istemektedir. (A.G.) remztne mu 
kn konu.';tuktan sonra bu tarnf_ ' na yapışıp sorguya götürdü. Fa. racaat. 
tan tehlike olmadığını anlndı Ya_ kat mevzuubahsoJan kredi mek. • Maariften dakWo ehllyetnames 
b:ı.ncı fazla konuşnıuy0rdu. Con. tubu dolandıncığ?yla hiebir a.Ja' olan ve muamelA.t takip 1.flertne vuku 
ni mazisini anlatmağa vakit bu. ka.cı yoktu . Y~in etse ba.cn ağ. fu olan bir genç l.f aramaktadır. )Er· 
lamadan yabancı hayatını biitün ;~azdı .. Connı SU<iSUZ olduğunu .oy) remzine ınnracaat. 
tclerrüatılc bi d i"ini ihs:ıs; ettir ıddıa ett1 ve hak kazandı Fakı:ıt • Eski harnerı okuyup yazan, dak 
di ' - bu defa sorguya icrtirak rtrr"vi ı uıo bilen, muameıat ı~ıcrlne vA.kıt bir 

Yeni ahbabın davoti ilzerım.: sadece dinlemekle iktifa et:ni; az da fransızca bilen bir bay rum 
gilr.el bir oton,..,•bile bi a•:er Bır olan diğer bir memur b:r iki sun ' :ı:eya nusust bir mııesseııcde 1§ aramak 
tar~ftan ~hrin ı;ot ... 1,·nnn- dola_ turlu sual ~rdu: tadır, (F .E. X> remzine mUrecnat 
§lr~en ya.tı:ıncı adam bir şerike ((Devamı var'ı • Türkc;e, frar .. ızca ve almanca bl 
ihtıyacı old <!nnu sövledi. Şubeye davet 1'1l genç bir bay; ıntıeaseseıerde veya 

- Ben;m klrn o'du~u bilrnt ciddi bil' yazıııanecte ~allfmak ıat(' 
Dİ7.e lüzum vok, d~'- fst" !'f'eni; Bcyoyı.u Yabancı abke> lik şu rnektedlr. IR.P> remz•ne mOracaat. 
bana Mic-ter Snıit <J,, •in Te'k ;ne besinden: • Bir tıp talebesi. eb,·en n ·ıı. tı 
rimi kabul edip ctnıiyecC' ;;iu!zi ıstaııo da yabancı bulunan '... ortaokul ve ıtae t lebeıertne fütk 
bana rnlim'<ün oır~·ı :'U ku.dnr C'tı_ • ' ' •fa h

1 
'\t • ... - ı • C ı kim)"&, ceb r f:COmetrı ve blvoıo1ı ..:,"., r, 

buk b0'dırcC'C! ·,..iniz! Yendiniz<' ve sevk olunmamı§ olan (Trak leH vermek ıstemektedır FM"rt> d 
teçhizat alabilm.,rı iz, giyinip ku~ ya hariç) 313 ila 331 doğwnJu gtder. (lıl J<r.) remzıne rnuracaat. 
şana?ilmC'· · ... ve icc h:ızrr'~ebi ' !\ağlam ve eakat gayri müslimler • Llııe ı dtn ~ıkmı, 19 ya~ına<ı bıı 
meniz ir.in size ~imdi etli tm•ılı~ silfilı altına almacağmdan Bey genç 'kız hertıangt bir mlleaseaede va 
lirası verce<?"m. IJuftıı (!-. ay;.ıc::. oğlu yabancı şubesine kayıtlı 1at bir Ucretıe c:aııonıak ı.atemekte 
yirmi be!'l Ura nln r" ' r •11•z dlr. fBahar U'il remzine mUracaat 

Con nlnin ecvtnrine ra.··;n .. ok Nisan 1942 günU gubeye gelmele • 18 yaıınua 8 tncı ırnıttan r,rkmı~ 
tıı. Dünyayı 'b;rckn pembe · b'r • • ı 1 ~ \. ~ gene; bir bayan: rumt, huıuııt ticaret 

gözlük ar·ac;m 'nn ,..·· :"lP~/" }--. < m r1a • .,n(tnf munmcJeniT' tıanclfrde. oUrqlarda. yazıhant"lerd" ' 
ladı. Size )'. n i C'v·m·n adı·er:.·ni .,e buna benzıyen mtıeııııeııelerde c;a 
'·ere · :rim dedi. Em!rıönU Vt"rll AskPrllk Şu~<ıl Ba, ıı:mak ıııtemektedlr. (Zerrini rem 

- Adre · ;e i1 t ·, .... c•m •-ıl kon'ı~ınd:ıa: ~lııl' mtlracaat. 
Şu knrt üzcr 'nc altı m uhtelif ·•c· SOvart Teğm. Hasan oı. Meaut 327 • Orta 3 te okuyan Anadolulu kim· 
kaYdctti ı Bı TT'"'lı., 1 '"rclc (23281) sestz 'otr talebe, herhangi bir rnlleaae 
hep "<''· joı:j ·ırk i>t''; ~C'"" b ul '" " " Dlt. Tbb. tlstetm. Ali Rlz.a oğ, ta. Bede evUl.t gibi çaıı,mak lste1nektedlr 
~ım. • ıl·· -.-nı. m"' .. r· rı · h"r c'e msll Fehm o:ıocı 13'l446ı <Y Sı remı.!ne mUracaat, 
fıı .. ·n '3 ıı k"-" • "'n m "P 'l e~m Htıseyln CelA.l oğ Tur. • Ailevi vaziyetinin bozuklujtu ytı 
:çın "anı ~mı"'""' smiz. .. ı;ut 331 (02100> ~unden orta aten c:ıkmı, bir rene: ya 

_ Sabte para mı? Bu subaylar bOvtyet cUzdıınıarly!t tı ve tah!IUle rntıtenutp bir 1, ara. 
Cenninin .esind~ blrlll<te ace~e gubeyc Gclmeıerı IJU o· maktadır. t6U Nel§ı remawe a:Ura • 

!'ezili:yordu. lunur. caat.. ; 

Atletizm 
müıabakalannda 
alınan dereceler 

tataııbul Atletl7.m AJsııbtınd&a: 
Şeref atadmda yapılan Altm ÇivU 

mUsabakalannda atletizm ınOtetıassı. 
111 tuatından c;:alt:tinlan atıetımn aı. 

dıltları neticeler: 
Efret Aydm 10.000 metre TPrkly< 

rekorunu 33.03 e. Bayanlar araııındl\ 
lncl özc&n 800 metre rekorunu 3,11 
den 2.52,4 e, Hadıye 200 metre\.. 37 
saniyeden 82,1 a lndJrml, lerdlr. 

Oc;:llncU katagorldc Ganer Frık 6.4::: 
ile uzun atlamayı Cevat Tugav 31~ 
:ıe sırıkla atlart\a:yt, 600 metrede Ad. 
:ıan Ölçen l .l ı 9 Ue Türkiye rekorı~ 
rmı yeniıen1l§lerdlr. 

Bu mUŞ3bnkalaı eanuında Kema: 
Kökaal Ciridi 5Q.fi(), Fuat 51 20 m~t 
reye atmıştır. Sınkla atlamada Zlyl\ 
3,30, Haut, Sudi, SQha 3.15 atlamış 
ıardır. Cezml Or 200metrede 23 4 yap 
nıştır. 

BUtUn bu dereceler mevsim ba~ı ol 
muma rağmen yUkııek sayılacak de. 
recelerdir, 

13,00-13,30 Faaıl programı. 1.SlOO 
progı:am, memleket eaat ayan 18.03 
Radyo dana orkestraaı 18,415 Ziraat 
takvimi 18,5S konuıma (Olf poUtllla& 
bAdlseteri) 19,10 NZ uerleri 19,30 
saat ayan ve ajana ıt.•15 SerbUt IS 
da \ ka 19,50 Fam propmı 20,15 
Radyo gazetesi 20 45 Bir halk tOrktl . 
sn öğret \ynruz 21.00 l<onotma (•t· 
ltk saati) 21,15 Şarkı ve tUtkUk'r 21, 
•ıs Rlya114!tlcllmhur ben~oını 22,80 sa· 
at ayan, ajana vı bor .. ıar 22.•:s -
ı2,li0 yaroıkl proırram " kap&Dlf. 

lmıit Deniz Satınala Komiıvonundan: 

Kuzu eti ahnacak 
1 - Tahmin olunan umum bedeli 271SOO Uradan ibaret 2l5000 kilo kUll" 

etinin kapalı zart usuıtıe ekdltmeaı 27. n1aan 942 pazart.eal KOnU aat l6 6t 
Jzmltte tersane kapısındaki kom!Jlyonda yapıl&C&ktır. 

2 - Muvakkat teminatı 2062 Ura fiO kurut olup p.rtııame.ı ıaa ıaırof 
mukablllnde komlııyond:ın alınabWr. 

8 - Taliplerin bu folerıe ilgill oldukl&rm& dair ttcaret ...ık&lanm fi 
2490 aayılı kanunun taritalı vcçhlle tam.im edecekleri teklif mektupıa?Jlll. 

• yukarda yazılı teminatıaril~ birlikte belli gün ve natten tam bir aaat ~· 
!ine kadar komiByoll.a vermeleri. ('857) 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların tedavülden 
kaldırılması hakkında ilan: 

Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıkların yerine danteW bir kUnıfhıklarl' 
bronz ıo paralıklar darp ve plyaaaya kl!l miktarda ·çlkanlm11 oldutwı~ 
eııkt nikel, ıs, 10 ve 20 paralıklann 31,6.942 tarllılııden aonra tedavtlldeıı kal 
dırılmaııı kararlj&ftınlmıotır. 

lılez)d)r ufak paralar 1 temmuz 1942 tarilı1nden iUbareD art.ık teda.0 
etmlyecel< ve bu tarihten itibaren ancak bir rıeı:ıe mUddetle y&.ln1Z rxı&I aaO
dıklarile Cuınhurlyet Merkez banka.aı ıubeleriııe ve CUmhurlyet merJıel 
bankası ııubeai olınıyan yerlerde Ziraat ba.nkaaı fUbeleri tarafmdaıı ubll1 
edilebilecektir. 

EUerınde bu ufak ~lardaıı bulunanlarm bunlan malandıklarfie cu:Jll 
huriyet lılerkH lbankuı ve Ziraat bankaat gubelerlne tebdil etttrmaıen l1"' 
olunur. (U29.060:S) 

'·D•e•n•iz-L•e•va.z-·ım-·Sa-t.ın•al-ma-•K•o•mu-· •Y•o•na----· ı_ lliinlan 

1 adet El voltmelreal 
1 .. El kavunteri lSOOO devir ölçebllecektlr,) 
ı ,, Tem tabloau remılne s:öre 

~ 1rükaz'da YUali Qç 4lun maa-menin 17 .4.9'2 tarih1ne rutıayan ~ 
rUnU saat U te l\asrnıp~ndil \>ulunan dcıı!Z levazım aatınaıma koml.l)'O° 
nund& pazarlığı yapılacaktır. lateklllerin belli gUn ve aaatte mezkllr koıııfl' 
yoaa. müracaatları llAn olunur. C•M!J 

• • • 
60 ton odun (komisyonda mevcut evaat dahlllnde') 

8 adet w geçmez irtibat kutusu (kom!Jıyonda mevcut enaf dJo 
blllnde) 

Yukarda yuıll iki kal1:m matsemenln 16 nl.lan 9f2 perııembe gtlnU ,_. 
at 14 de Kuımpaşada bulunan deniz levazım aatmalma komlayonunda ~ 
zarlığı yapılacağından latekl.ilerin belli gQn ve saatte mezkQr komısyoıı' 
mllracn.atları Utuı olunur. (4542) 

••• 
Mevcut nUmun~I gibi 150 adet pırıldak ampulllnUn 17.4.942 cuma gil 

nU Hııt H de Kasımpaoada bulunan deniz levazım satmaıma komlsyonurı!V 
paznrhJ;'l yapıl:ıcakur. NUmunesl bergUn 1§ snntı d " illndc mukQr kom!S 
vondıı gch"Uieblllr. İsteklilerin belli gUn ve saatte adı geçen komisyona rıı!J. 
raco.atıan ua.n olunur. (4494) 

lzmit Deniz Satınalm~ Komisyoiıundan: 
,, bf, BcUcU TemlDaU 

Closı · KUoeu lira lb'9 

Ko.>un eti ıoo.ooo 100.000 ~ 
Sıfır !!U 100.000 HO.GOG GUCI 
Ko~ un etJ 60.000 50.000 1160 
Sığır eti 60.000 40.000 S000 

l - Yukarda cins ve Miktnrları yazılı etler ayn ayrı d8rt :artnamede ~ 
mak ve ayrı &yrı tlüıplere ihale oıunmak aureUle ve kapalı zarf ı°"'; 
ıue eks~tmcıerl 18 nl.lan 1942 perşembe gliDU aaat bllyük parwet J 
ve d.~erı 16 da lzmitle terııane kapısındaki komisyon t>Uıa.amda yı.P1 
lacaktır. 

2 - Şartnameleri yukarclnn aıra ile 5,4,2.15, ve 2 lira bedel mukabllJJld< 
lstanbuıar. K:ıısımup:ıpda Da. Lv. satınaıma komlayonundan ve kOıııi' 
yonumuzdan alınabilir. 

~ - tste~.'llerin bu ı~ıerle ilgili o~dultlnrma dair tlcattt veaikalannı Ye ,,.sı 
ravılı !tar.unun tnifatı veçhlle tnnzim edecekleri teklif mektupıard' 
. -··' ve yukarda bizalarmd1 yazılı temlnatıarile ~rlikte belll gUJJ ve _. 

' crCltn tam bir snat evveline kadar komisyona vermeıert. (399e) ...,/ 

İ!tanbul Ticaret vl" sanayi odasından: 
ı - Odamız:n ınuhtellf servlalertnde çalışmak Uzere mllsabaka il' 

daktilo atmacnktır. • f 
2 - tateklı'er1n tahsil Ye hUanUhal vealkalannı bir latldaya rapteıı ı 

n!sa:ı 912 per~embe gliDU ııaat 17 ye kadar odaya tevdi etmeleri lhnnd1'~1 
a - rJUıtııbal<r imtıh3nı 1'7 nisan 942 cuma gtınU aaat 15 te oda uııııW 

kA.t!plik bUrosunda yapılacaktır, -
4 - Yabancı dil bllenJ"r t.erclh olunur. (4568) 

lıtanbul sıhhi ınüesaeıeler arttırma ve ekıiltme 
komiıyonundan: 

ıt btanbul leyU tıp talebe yurdu merkez binasında yaptınıa.cak ~ 
merdiveıJ lııfn.atı açık ekllttmeye konulmuştur. . . ..f 

1 - 16.4.9U pergembe güntl aaat 16 te C&ğalollunda alhhat ve tçtııP"" 
muavenet '!llUdOrlUğil blnuında toplanan koml.syonda yapılacaktır. 

2 - KeşU bedeli 8880 lira 70 ku?U§tur. 
8 - Muvakkat temlnalı 6e6 liradır. ,ti 
4 - Mukuele, bayındırlık iflerl, cenel, husu8l ve tennı prtnam~ 

pt'Oje keou hullautıe buna mnte.turı diğer evrakı tııteklUer hercOD ııoıtı11 
yonda gl>reblllrler ı 

S - ı.teıuuer" en u bır taahhUtte 3lSOO llralık bu ife beııaer it yaııtıl" 
na dair dairelerinden almış oldukları vealkalara laUnaden tırt.anbut vııt.1'. 
tine rııil:-acaaua ebtltme tarllilnden taUJ gQıılcrt hariç Uç gün evvel .~ 
mıı ~hllyet ve M2 yılma aıt tıcaret od&aJ veetkaalle bel11 gUD ve 11&&tte ~ 
ml1J811& seımeıert. (4097).. 


