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Berlin elçimiz 
bu sabah geldi 

Hind konferansı 
komitesinin 

Suikast muhakemesi 
Bir mUdd<rt.tenheri mezunen An. 

ırnrada bulun.an Berlin bUyük elçia 
miz Hüsrev Gerooe, bu sabahki 
Pkspresle Ankenıdan şehrim.ize 
gelmiştir. 

Bilyük elçi, Haydarpaşada. ken • 
disile göri\şen bir muha.rrir1mize 
demiştir ki: 

- lstan'>uldn. birluç glin kadar 
kaiacalt ve buradan Berline vazı. 
remin başma döneceğim. 

Müslüman 
cemaati 
şubesi 

İngiliz 
tekliflerini 

kabul etmiy Dün öğleden sonraki celsede 

~et aAşam: 
'-, awwwı ...._. _..._,. 

Yeni Nizam 

IK©trnüD©lf 
ahkemenin adalete muğayir 

arekstini görm L diğin i söyledi 
nıter ııade ve evrakın terctlmelerlne 
evam edilecek. Maznaaıar istedikleri 

kadar avukat tutabilecekler 
Dün Ankara ağır oeca m&bkeme

ıdncle deVMD ecUlcıı ..ıımat mala&ke. 
meıılD1ıı öilecleıı evvelkl blrlııd cel 
sealııJ tatıılll.tlle dUDktl nil.sbaımzda 
naklet mlftlk. Muhakemcınln öfleden 
ııonra .-t 14,SO da bal}layan tklncl 
oe>l8e81De alt t.aısUAt ile karan da 

bugin veri,foru&. T ebeaları Arasında 
HUseym Cahid YALÇIN 

/s\1ÇREDEN nk eden bazı ha. 
herler yeni nizıınıı 'knbul eden 

llüçük de\'leUcr nrasm<la büyük 
"ekabct ve'1nUnııferc lerden bah
acııJyor. Banlar tamnmcn dob'TU 
<>bnaaa yahut butün bUtün asılsız 
Olıııa bile , ckayiln nlan tısına, poU. 
ti'h.nm mantığnın o kadar uygwı 
&oriinttyorlar ki 1.ıım" nen ha.ldka.t 

lldnci oolledc, zabıt kAtlbl Pavlofa 
yapıl&D tebliği 1mZ& etmediğine dair 
zabıt vara.kaamI okumU§ ve rela tara. 
fmdan her tebliğin kendLsine türkçe 
ols.rak yapı1aC8#Dll ve nı8ÇO. yapılma 
smda, kanwıt bir mecburiyet bulun. 
madığı ve yapılan bu gibi tebligatın 

ilmühaberlerini ımza etmediği tak • 
dirde imzadan iBUnkU ettiği bildirile. 
rek yapılacak muamelenin bundan i. 
baret olduğunu kendisine ıuııatı.lması 
llze~ Pavlof cevaben kendisinin ce. 
z.ıı. evine mUnferlt bir halde bulundu· 
rulup bu sebeble arkad&§I Kornllotla 
~rllşemedlğl gibi cezaevlnde bulunan 
herhangi rwıça bilen bir plı.sa da iti. 
madı bulunmadığını, hariçte itimat e
debileceği. §&hBa da urcüme ettirmesi 
im klnmı bulamadığını, ve kendisine 
bugün tebliğ edilen kAğldın ne oldu.. 
ğunu bilmediği için imza etmemekte 
zaruret gördUğllnU sö~lemlı ve ken • 

(Devamı S UncUde) 
~~~~--~~~--~----~ 

hl slni veri)orlar. haberlere 

Romen Başvekil 
muavininin demeci KOCA SiNAN 

~ 
gtire, ıronuuıya. il akya ve 
ltı:r-;atista.n arasmdıı ' füli" bir il. 
~ \'Ücud bulmu5tur. İttifakın 
gay.aı Macari tnnın bôitdan böyle 
loprakJannı geni Ictme teşebbüs -
lerinJ.n önUne geÇ1Dcktir. Buwlan 
~ka, itt!fa.k eden devletlcrdeD 
~ birinııı ıacnri tana lm.ptırmış 
0lduklan yerlerden bir mil.-t.o.nnı 
gcti alıruı.ğa da ni) etleri \"ardır. it 
tlr111< bittabi bu gayeye de hizmet 
ecleceırttt 
~ğer ~ylenen uzler dol,rnı ise 

~otrıan)n, SJo\'akya \e llın·atistan 
ıttıraıu n~ ıo martta ak.do. 
~tı tur Maca.ristnnln Bulgari • 
lan art!. md:ı. hudutlarını geni let. 
tııek lllaksndile gizli gizli vukubu. 
lan llıliznkcrClere bu suretle bir ce
Vrı. l> Verllınlştir. Üç de' Jet arasın 
tlaki bu ittifak haberi l\lııcaristn.nm 

1tası mnhflllcrin<lc bir panik u. 
~'lltı<lrnnış. ıacnrlıır derhal "'elini. 
'tler. Ye ekndilcrl olıın Alman. 
)\ U lta.Jynyn b! :urarnk iddetli 
ll~~tola.r:ı. taı.Jkmı tar. Fakat pro. 

lola.r hl~bir netice \ermemiş. 
~ Maear Jürnl Naibi llortl n .. 

Yaya Wi miktarda asker ~on-
~eı-Cllıe<liği i!;in Bay Bitler fena 
~ hiddetliyml • 
• \ tıkard:ı. öedlğimlz gibi, ~yit e 
~~ Yeni haberl r gellnreye im.dar 
llıa tnaınmntr lhtiynt ile karşılıı. 

I< icap eder. Böyle buhran za.. 
~larmda ihtiyat en birlnC'i kıı:. 
~· "· Fak"l).t öylenell !'leyler bildi. 
~'ill'ılı şeylere pek ynkısıyor. Ge
rı e.tıletde Romanya bariri~·e nazırı 
latıı 'l'tnııs •vanyn meselesinden do. 
~ır ile kadar lddetle Macaristruıa 
ıı P.tırn ottll:ri unut ufdu mu! Bizim 
~~~ Yakın küçlik kom lamı i~ti . 
rı .1 ~k lmbıı.rdı. Hep f hizmetle. 
k~ll!n rnUknfatmı mümkUn olduğıı 
ı~t Yilkscltmelt lıırsile faaliyet 
''"11ld 

\ ' e. 
!)la llnı1Ja1 ımızda cereyan etmekte 

tı bn filtuhııt hırslıırmı gördük~.e 
ı.~11"cliğimb: , .: geçirmekte oldu • 

trıuı; bu kadar felü'ketlerln in
t 1 

111 tı nslanclınnn~"B ldifl gelme 

0 
ıı olcluğunu esefle müc;ahede e(l i. 

<? ~t. llugün f ı r s n t ı e 1 c 
,~ten nıe.mldtctier komşularma 

ıı1 llırlarsn ynrm fırsat o Jmm u 
tll~ eline geç!nce eski besn.~l~r 
tılc~r açılır. Şimdi) e kııdar bö) le 
ıar:;; Fakat n.rt ık bUtfuı bu fı~t. 
"tı- •. bUtıin bu kıtallerin bir sonu 
lr.~111~ecck midll'? Ru küı;lik menı 
~ ~llcr kenlli n.mlıırımln ükfınet 
\iı/11 af i~fnclc yn~ıı~ kablliyf'~ 
h11~ g . tcrcmlyccckl<'r midir! 11ııı. 
bt 1 kUçUk de\ Jetler fena e\ 'kihı~ 

eri • l l:rıa~ıa nı smıtnrm:ık iml unmı bu -
' !\j " • l<endllrrindc böyle bir si 
~ 1 rıl~ınıhıJ, e eri l!ôstcmıeıter. 

c 3.hna. bU) ilklerin elinde bir o. 

Otoriter 
devlet 

kurmak 
lJOlundagız 

Bugün Edirnede bir ihtilal 
yapılıyor 
---0--

Maarll VelıAletl 
lllr Anıt 

mtlsabakıu açtı 
Bu...:ı .. bü ilk TiiJtt miınan Sina· 

6 '"" Y yrt.>>-<-n 
r..m örumünün 354 i1ncll uuuu-

müııe rastlamaktadır. Bu mumuıe. 
Bükreş, 9 ( A .A .) - Başvekil betle l>ugilrı .Edinıede Sulta.nseliın 

muavini Antone.sko, Korentul ga camisinde ihtifal yapılmald.adrr. 
zetesine şu demeçte bulunmuş İhtifalde merlımnun nıiınari deht>• 
tur: 81 belirtiler eik. vücudo getirdiği ôl-

"Ha.rpten sonra da iktaat ve mez ibldelerden babeeden nut.u'lt "' 
ahlıl:: ~abalarında. buhraruar ıı;e lar söylenecektir. 
Çir..,,,.c;.,z. Ekonomik buhranı Anksra, 8 (A.A.) - Maa.rif Ve. 

....... _,,, _ kı·ıı:;;.;nden tebli°' - ..:a!bni..+; ... ., 1·maı·a.~r. tedbir alanlar atlata ~.. " ~--u.ı 9 -
.... Büyük Tüıik ndm.an Sinan için 

caktır. Siyasi sa.hada. milli birlik Anka.mda.. sağlik meydanında Ata. 
politikası liızmıdır; çünkil Ro· uım bulva.nnın ortesmda:ki ağaç . 
menler bunun için kanlarını a.krt· hğm başlang1e1 o1ıan karolu parça. 
mıslardır Otoriter devlet kur da blr e.rut ya.pılaca.kttr. Abideler 
mak yol~da.yız. Fakat bu müs ;jürıiai bunuu içjrı de Tih'k h eykel• 
tcbit devlet demek değildir, fer t.raşlan a.rasmda müabaka açılıma.. 
din haklarını koruyan devlet de sma kara.r vermiştir. MUsabalta. 
mektır. Hiç kimse Sikıntı ~':}mıe· '3üzel Sanatlar Ak:ademist ta.ra.fm
den rah:.ta kavuşamaz.,. dan. aynca illn. edjJeccıktir. _ 

inkıliptarihi enstitDsD 
-

lAkal• evrak, belge ve eı1a verenlerin 
ısımlerl ,erel delterlne 1azdacak 

Ankarada.n bil~~ &öre, 1nkıl8.p taribi. ile ilgili ohıp her ne 
B .. "·'· Millet. MecJjsWin dUnkU top suretle oluıa oaun §aJus elinde uy..- ı ---ıd 1--'-
!..<tntIEılllda diğer wuu . eıçuu mii - bulanan evrak ve be}geleırle e§)-a.l& 
zaker~den sonra rı:~ lnkııip rı enstitüye bağışlaş'anlann adları 
T ·ı · Enstitü.sil teŞkilı haı1"ında enstitüde btilundurulaca.k şeref 
arı 11 

• • • encümen d ftc · · Jri Hi.yiha.nm tadili lıÇln .. e e rıne yıu;Wr ve aynca reısın: 
ıa.de edjlnri.j olan Uçüncil mad~eal gazete ile ilAn. olunduktan sonra 
konuıiulm~tur. Bu ma.~dıe yenı şc. kendileriı:.e blr şeref diploması ve. 
kilde §oyie yazı~· kam rilir. Yukarda yazıh evrak velge 

"BütUn resmi ~re ve ~a • ve eşyalar istedilderi ta.kdi.rde 88-
la:rlı milli ıruruınla.r keodı. dosya hiplerinden enstitü ilmi danışma 
ve arşivlerinde bulunan ve. ınkılAp ve yönetim kurııhınca biçilecek dr. 

"h" •1 'Igtli olan her türlil evrak gerle sa.tın alınır. Bu kanunla. ilgili 
tar. 1 1 e 

1 
. a&1 vey"tı. 911retlerlnl evrak, belge ve eşyayı özel kollek· 

ve belgelıcı'Jll ·r Vekilliği tam • siyonlıannrta ÖUhmdunn.nk icıti""'n• 
ve eşyaları :Mas.rı • ·• :ı.. +- rd J ~ 
fmd l""zum bösterdikçe Tür .... JJı. le en bunların konula:n ve va.srf . 
kım;n 1.~rihi Enstiti.iei!ne verirler la.rı: ba.kknıda enstitUyc bilgi veren 

lerin adlan da. Şeref defterine ay 
:r.rea yaztltr. Yukarda3tl fıkrnlıı.rdıı 

yuorak veya u,ak olarlar. Fakat yazıh evrak, belge ve e§Yanm TUr 
1'.iiçük, geçici \ 'e &dl menf~: kiY.eden çık:anlmesr Yasa'ktr." 
pesinde koşmaırtao -va&geÇel'e ma.d 
ha yüksek a.hliki ve medeni gaye. Bu de okunduktan. aonra ge. 
le.re doğru yurüdukleri zamsn ci - nera! Kaz.mı Ka.rabekir, 1nkılflp 
han Umul bir medeniyet sosyet.esl kelimesinden sonra. :stiklfll kellınt .. 
·çınde kendilerinin de erefll bir sinin iliveııioi ve şeref kelimesine 

m 
\'idi olur. H:ıJkanhlnr H~ komşu yazılacak isimlerin radyo ile ilan:• 

e · ı· ı a. m teklif etmiştir. Teklif Kabul olun Jıırı bn hakikati ha a an ıyauuy 
<:aklar mı! !D&lftUr. 

Komllof ga:ı.ote okuyor 

Kırımda 
Bir Alman tümeni 

çok hırpalandı 

Tl men bir gflnde 
32 tank kaybetti 

--o-

Uç günde Almanların 
tayyare kayıbı 300 ü geçti 

L<mdra, 9 (Radyo S,15) -
Gece yansı Moskovada neşrcdı· 

1 
len Sovyet tebliği: Dün cephede 

(Devamı S ünciide) 

izmirde ingiliz ve italyan yara
hlan nas ıl mübadele edildi? 
·ıaqtt»1f ıuı.ıDlll"lfD uapuııı<11:1aı uıq.ıoy <J(J .ı111z••l[r1:J'D'1 '.ıa7 

laT, bacaksızlar ve harbin lecayiinden akıllarını kaybet. 
mi• inaanlann bulunufu hazin bir levha teskil ediyordu 

Sıbbl vazlyeoerl çok aıır oıaaıar sandık 
içinde vinçlerle sala indirilerek 

mtlbadele edildi 
lng'iliz ve 1Wyan yc:ralıln.nnın 

dUn 5.bah 1zmirde mübad~lesine 
00,şalndlb'IIlI ve mübadele nin öğle 
vakti devam etmekte bulunduğu. 
n.u dünkü. n~ yazmıştlk 
Bu hUflW!lla 1zrnlrden verilen tiüsl. 
lltt ve mübadelenin neticesini de 
bugUn yazıyoruz: 

Esirler, kendileriyle ilk temas eden 
Tilrk mtlmesaillne aorduklan sual ıu 

olmu,t.ur: "l§ık karatma yok mu? .. 
ve olmadığını öğrenerek uzun zaman· 
d&nbcrl ilk aydın ve son esaret gece. 
terini geçiren esirleri nakledecek va. 

Amerikan Genel 
Kurmay Başkanı 

General 
Mars hal 

Londraya 
geldi 

General gazetecilere 
Beyanatta bulunarak dedi k i : 

sıtnlar devlet demiryollannm bayrak. 
ıı vnpunı, lkl bUyUk sal, romork8rlcr 
ve motörlcr ve ııarp bodbahtıarını 

yurdlarmm birer parçası olan gc.nıl. 

\ere gölUrmek ı.tzere harekete hazır. 
lnnmlflr. :Mllbadcle fş1n1 garnlaon kcr 
ınutanı general Hakkı Oğuz adma :lz· 
mir mayin gunıpu komutanı yarbay 
Cevdet. Ulutann'nm rel!ıllğ!ndckl he. 
yet tam saat yedide La.ndoveri Kast 
:lngll!Z haStahruıe gemine çıkıırak knr 
şılandılar. MUbadelc hemen ba§ladı. 

İtalyanlar çok memnun görtınUyor. 
!ar. ~ıde kendilerine iyi bakildığmı 

sBylUyorlardı. İlk kafile olarak vapu. 
ra 400 ltalyan hıdlrlldl. Ve bayraklı 
vapur tam satt sekizi 5 geçe İngiliz 
hastahane gemisinden ayrıldı. 

(Devamı S üncüde) 

LiBYADA 
Mihvercilerin faaliyeti arttı 

Londra, 9 (A.A.) - DUn gece geç 
vakit. Kahlrede ne§redilen b!r tebliğe 
gare Libyada dl1şman faallycU art • 
:ımştır. Son bir kaç gUn zarfmda fazla 
hareket vardır. Düşmanın Tem1m1. 
Meklll çöl yoluyla Gazale mevzilerimiz 
arasındaki &abada hnreket ediyor. E. 
sas mevzllerimlze varmnmı§larsa da 
öncU hafif kuvvetlerle tcmBB halinde
dir. DUşmanm hareketi yakından ta. 
klp edillyor. 

l"cni Dclhi, 9 (A.A.f -
konferansı komites!nin J'ijµ~l\Q~-'1 
'!Cma.nti şubesi olan M 
ran kabul etm~tir: 

Kripsin teklifleri, Hind mUslü • 
man kütlelerini tatmin atm0 mt".k· 
te ve tadil edilme<iikc;<" kabulü im. 
kansrz bulunmakta.dır. 

Karar, tssarlan:ın birliğe girme. 
rJ.n hakkını eyaletlere veren tekli. 
fe de muhalefet etmekte veHi:ndis
twı daya.nışmanm, tamamiyetinin 
\°C ltt!.hndmm Hind Ye bilhaşsa 
MüslUmnnhr selameti b:ı.k:ı:ınından 
csııs teı;ıkil ettiğini söylemektedir. 

Malta 
Dün de hava 

baskınına uğradı 
3 Alman tayyaresi 

dilştlrilldl 
Maim, 9 (A.A..) - Çar§anıba ak· 

ainı neşredilen tcbUğde denlllyor ki: 
Dll§m.Bll. ç&I"§amba günU 3 saat fa. 

sı1a ne çok sayıda bomba tayyares 
teşkilleri kulla.nmak sistemini takip 
ederek Mattaya hUcum ctm!şUr. B&§· 
ııca hedefler, Uman ve hava alanları 
idi. Tahrip ve yangın bombalan atıl. 
ml§tır. 

.Ağır ve hafif ta.yyare kaJ'Fkoyma 
topçusu harekete geçmlş ve İngiliz .ha 
va kuvvetlcrin<ı mensup aVCilar, gel • 
mcltte olan <l,Uı.ıznan tayyarelerlnl hır· 
pnlamışlnrdır. !nglliz avcıları sayı ba. 

kımnı.dan aşağı olmakla beraber dili· 
mana ağır kayıplar vcrdlrmlıler, bir 
MesscI"§mlt 109, bir "Yunkers 88 tay . 
yarcslnl muhakkak, diğer bir Yunker 
S8 tayyaresini muhtemel olarak tah • 
rlp etmişler, 6 Yunkers 88 ve bir ::tdcs 
se~mit 109 tayyaresini hasara uğraL 
ml§lardır. Tayyare kar§lkoymıı. topçu. 
su 3 Yunkers 88 ve 4 Messerşml.t 109 
tayyıırcsl.nl tahrip etmişlerdir. 

Tayyare ka!"!Jlkoy.ma topçwrunun 
ate§llc daha başka tayyareler de ha.. 
sara uğraınişsa da ilk bombalar dil§ • 
tUkten sonra s.danm üstünü kaplayan 
duman ve tozdan dolayı, düşmana ve· 
rilcn zararlar tam teferrilatıle gl.lrflle. 
ıııeml§tlr. 

E•ki Mmr lxqvekili 

Ali Mahir paşa 
tevkif edildi 

Loııdıa, 9 (A.A.) - Röyter aja.naı
nm Kahi'reden aldıtı bir ha.bere göre 
eski Ba,şvekfl Ali Mahir paşa dlln te''
k1f edilmiştir. T'Cvkif ba§VCldl ve aske
ri vali NnlıaS papnın emrile yapıl 
nuştır. Buna sebeb olarak devletin 
emniyet ve seıAmetl gas~rillyor. Zırhlı 

tümenler imiz 
manev ra 
yapıyor 

yenlşeblr cinayeti 

Yaza kadar her ay 4 yeni 
tümen kunılacaktır 

Londra, 9 (A.A.) - DUn Lond. 
rn.ya gelen Amerika Genelkunna.y 
~ı Generaı Marshal ve Hop. 
}dns BaşVekil Çörçili ziyaret ede. 
rC'k 2 saat görü.,nıüşlenU.r. Genem 
liün ak.şanı gazetecilere şu beya 
natta. bulunmuştur: 
"- B.lrkaç zama.ndanbe.ri lngi' 

tereye gelerek kurma.y şefleritıiz. 
ie görüşmek askeri kuvvetlerimizin 
geN~me9ini görmek istiyordum. A 
merikada insan kuvvetin.in temse. 
ferberliğl orta.smdn.YIZ. Harbe gır. 
dlğlı!ıiz zaman siıa;tı ?"ttmda l 1n.11. 
yon bOO bin ıısker.ımız vardı. O .ze. 
nı.andanbe.."':İ asker mikta.n çabuk 
1;4rttı. Geçen ay 3 yeni fu-kn. teşkil 
ı?ttik. Yan kndsr her ay 4 ~i 
frrka kurulacaktrr. Geniş arazide 
T.ırhh fırkalar manevra yapıyor." 

General : "A vnıpada harcltlt 
00..~l:.iymcsı tut.ukl~ duymıyacnı· 
mısmrz ':"' sualine gulmekle muka-
bele c tmlştir. 1 

T ahtakale.liler mi, Zibahlar 
mı daha erkektir! 

Ba mflnakaşa ve sarlıoşlak ylztlnde 
di n bir adam l ldilr tlldfl 

Eli,nde lınnıı bıç ğllc ~ akalnnan 

Tahtakalell ka.tU Kemal 

Dün Beyoğlu, Yenişehir Se-r
dıt r Ömer caddesinde bir cinayet 
ij!enmiştir. 

Saat 14 raddelerinde Yenişeh"r· 
'le Vasilin meyhanesinde Ka.bvccı 
llerimanm doslu ruu:n:le mann 
Kecml Çak.ırso~, arkadaşı Hazım, 
bahriyeli Arif , Şuayip bir masada , 
Tııhtakoleli Kürt Kemal, l ine: 
Tnhtalaı.leli Abdi oğlu Ahmet, H u· 
er Bnynun diğer masada ve Em -
sa ., MüJgiı.n adlı iki kadm UçUncü 
"P.:u:ada kafn tfissülemeğc bs.şln -
mışlardır. 

lçki alemi bir müddet devam et 
miş bir aralık Kürt Kemal, MilJ• gi.n; :ma.sa.sına davet etmiştir. 
Müjgin bu dııveti kabul etmemi~. 
bunun üzerine hiddetlenen Hacı 
Bayram sustalıs::nı çekerek Mil} 

(Devamı 2 incide) 



- KONUŞMALAR ımmnıınnM Millt piyangonun 
bir yılhk kazancı 

...:.=-......o-

HAl)iSElE~ 
9Aiı1H 

Kriminoioji Enstıtüsü - içki 
güzünden işienen cinayetler 
ve içki f İqatlarına IJDpıian 

Maliye vekili görülen inkİ§af 
ve tekamülü anlattı Kart tevziatı işi B ELEDİl'E Ml911"9&l'fHtını ta ihracat malları 

Baç ve ille dava11 •• 

zam münasebetiyle .•• 
!sta.nbulda. bir Kriminoloji mi Uzeriııdc çalışanlar için bir 

eöstitü9li açıla.cağını gazeteler • saha da gazete koleksiyonları • 
den öğtenclim; YeşjlaycıJa.nn bu dır, Bu koleksiyonlar ar~sında 
enstitü ile nasıl bir lba.ğ kuracak. "Ceridei Muhakimi Adliye" cild
Jarını, Şimdiye kaclar da, polisın leri ise fevkalade zengın bir kay. 
cinayet masasiyte temaslarda bu naktII'. i-;te bıı cildlcr karıttml. 
ltmarak çalıçma programında dığı zamandır ki, ciııayeÜerde 
kendilerini tenvir edecek mühim içkınin pannağı bUttin korkunç • 
l1'Jtia.r toplayıp toplamadıklarını Juğu ile göze çarpar. l'.1uazzam 
bllemeın fakat, cemiyet ilmi ilu>· :fstn 11bulu heyecan ve dehşet ir,ir. 
tinde kendi kendine bazı etü<l _ de bırakan be.men bütün kanlı 
eükler harurlıyatı bir va:ta.ndaş vakalarda, .katil, b1r yajıut birka<; 
mfatiyle, büyük cinayetlerde iç • meyhaneye uğramrştır; elli yıl 
kinin şeytani rolünü:, vesikalaru eV\elki İstanıı:: .ı.lun rakı, konyak 
da.yanarak, belirtmek istermı, ve sair içkileri satan eczacıları 
Bugünltik .fsta.n.buı sınırlan için· ve bakkalları cinayet mahkeme • 
de dolaşa.ca.ğım, lerine sxk srk çıkan şahitlerdir. 

• * • Burada, Ceridci Muhakimi Adli-
26 Zİ'Jkt:ı le 975 tarib.Jj bir hülr.. ye koleksiyonundan acı bir mi • 

~l h~ bir içki yasağı ~l naldedeyim: 
ogrtlllyoruz: 1307 eenesi Şevvalinin altıııcı 

''İstanbul ve Galata kadılarına gününe ra.stiıyan bir pazar günü 
hüküm ki: Evvelce, İstanbul ve saat alaturka yedide (öğleden 
Galatıa.da meyıliane, kahvehane sonra) Kantarcılarda Kepekçh,i· 
ve Tatar bozası işleyen yerlerin nan mahallesinde bir sabunhane 
tamamen kaldırılması ferman o- arsasında, asil bir ailenin evladı 
luıımuŞtu. Bugün yine, meyhane. olan bir gencin nB.şı btılunuyor. 
ler ve kahveler i,;:leyip, '.ratar bo- O~ridei Muhakimin dokuz nüs • 
~eı Mtz~ı, ve frak ve füeur hasında bütün tafsilatı ile ncş • 
olduğu işitiJdi. İJk emrim kat'~ miilen bu cinayet davasının so.. 
dir, blıyunium 'ıki, gerek tstan • nımda, katil ottaklrğı ile suçıa .. 
bıılda gerek ise Galat.ada olan nıuı üç kişi on beşer yıl kUreğe 
meyhane, k&ıhv.ıtıanelen Uıma • mahkUm oluyorlar, Bu cinayet 
mıtn kaldırıp şarapları varsa tuz d&.~da "içki" ve "içki mecli. 
katıp sirke ettirirsin" Bu hüli. si" en iğrenç Iaübaliliği ile teşhir 
ınü hüma.yutıda.ki "fmk ve fü· ediliyor: Bir genç, i.çki yüzünden 
cur"un ne gibi vakalar olduğunu seviyesinin altında ve akranı o!. 
bilmiyoruz. Bu vekayii, şimdiye mryan insanların arasına d~ü • 
kadar bakir bir kriz ha.linde du. yor. Geçen asll' sonunda içki a. 
ran !ısta:ıbul ve Galata kadrlık • le'mlerinin merasimi vardır: Bin. 
Ja.rı ile eski ŞerhülisJ.amkapısı likler dolar •. meşhur turşucudan 
ovrak hazinesi aydınlatobilecek· meşhur pa.rur.macıdan, meşhur 
tir. · börekç.idcn, meşhur kebe.bçrdan 

Ta.kat, Hicri 983 tarihli ~ mezeler tedarik olunur. Ev kadı· 
bir hilkmü hUllla.yundan, sekiz nnun fevkalade ~üzel pişirdigi 
yıl sonra, içki yasağımın tekrar yemekierden yapılır. Davetliler 
unutulduğunu. İstanbul ve Gala. soyunurlar, gecelik entarileri g;. 
tanm kalabalık ticaret semtleri yilir, çıplak ayaklara şrpıtık ter• 
~yle du...""SUn, mahalle araların • ll'kler geçirilir; ~s bağır e.çik 
<fa. bile meyhaneler açıldrğ.ım, sofra başına çökülür,. yanık gıı... 
uy;gun u.z sarhoşların gelip ge • ~ller ve a.crklı türkiiler okunur. 
~n ırz ehli ka.dmlara takıldıkla.. ken, derd açılıp dOkülürken ya • 
rını, hatta, La.nga.da. aZJ'lı bir kıılardaki d~ler koparılır, si. 
ea.rhO§un bir kadın hamamına. MJ.er yunını.klanır, içki itiyadı, 
dalarak halvetten bir çııplak ka • hı>vardalrk ve kahadayıl:rk sıfat .. 
dın kuca.klıyara'k kaçl'l"tnağa cü • lariyle gii.2ıelleştirilir. "Uygunsuz, 
ret ettiğini öğreniyoruz. Müte • haylr31z, hayta" alıştırılan genç.. 
cı.ıvizin, mahkemei şer'iyece ida. !er, yanlarında ustura, kama, şiş 
ma mahkfun edilmi§ oiaca,ğın1 bi oob, muşta denilen cerh ve katıl 
~e taıbmin edebiliriz Yine bu bük aıetıerinden birine el alıştırmağı 
mün son sa.tırlaniıda, bu sefer, "ayyaşlık, hovardalık, kabadayı .. 
yalnız mahalle aralarındaki mey lık" icaplarından biri olarak öğ· 
hanelerin kapatrldiğmı, diğerleri· renilir. Alkolün, asil ve necıp 
nin bir defteri yaprlarak, kont .. b.ical> perdesini yırlmasile de 
rolleri için zaıbrtaya verildiğini "kıskançlık", "ırz ve na.mu.~ mi!· 
öğreniyoruz. dafası", "depreşen kin ve garaz•' 

10 Safer 991 tarihli bir hük - "bir küfür", "bir yan bakış'', kan 
mü hümayun ile, bu defterli mey ctökmek i~in kftfi gelir. 
thaneler de. yine fıB'k ve fücur yti İçki fiyatlanna son yapılan 
zünden kapatılıyor; fakat, içki zamlar yüzünden Yeşilaycılar 
mübteliılermm. ev'Jerdeıi kimse _ toplanmışlar. icki kullanmak iti
yc gi.>:,temıemek şartile içki al • ı yadında olan vatandaşların, bu 
ınalarına. sarhoşluk aiameti g&. zam yüzünden günlük içki naf a .. 
tennemck şartilc içki kullanma· kalarını azaltacaklarını düşüne• 
Jarma izın v~r. Bundan rck sevinçlerini açığa vurmuş • 
IDnra bu ç~t içki yasaklarmm lBr .. Ben "ayyaş"m, ekmek kar
devam dtiğini ,görityoruz. nesini feda edip rakı yahut şarap 

• • • 
On yedinci asır ortasında, Evlı 

ya Çelebi, Galatadan bahseder .. - &rlPıı yolcu, gelirken duymuş. 
ken ''Galata demek meyhane de• bir ,fop0ı11 ca&ulRmu Ruslar yııkalıımıı;. 
mektir" diyor; ve devrinin en ı.ar •. uwıımi ~ götürtti"ken, 
rn~hur Galata meyhanelerint Japon cllflu!u kaçmı~. Rus komutam 
isimleriyle kaydediyor: Taş mer. da, onu lrnçıranturı kurşuna dizmiş. 
diven meyhanesi, Kefeli, Man}'aM - Kaçan (o:ısus doğru11U çok ceııur 
lr, !vfihalaki. K~val, Sünbül • "·e ~·ole b('cerlkli bir adammıı. 

Ankara, 8 (A.A.) - Maliye Ve. 
lülimiz Fu'lt Ağralı Anadolu Ajan. 
mm aşağrd:ı.ki beyanatta bulun. 
:nuştur: 

"- Milli piyango, idaresi, 1941 
t:AAvi.n:: yılına ait bilançosunu ha.. 
sr.lat.nıda ve sa.fi kirında miihim 
bir ınkişaf kaydederek kapamI§ • 
tır. Harp buhraruıı.m me-mleketi • 
mizde hissedilt'n t'konomik serpi:rı. 
tı~erine rağmen bu inkişafı halkr • 
ınmn devlet .piyangosuna. ka.T'§I o. 
lan yüksek alAka ve teveccUhUne 
borçluyuz. 

Milli piyangonun 1941 takvim 
yılına ait ~ karı 2. 737.873 liradır, 
Bu para santimine kadar milli mti_ 
dafJ...ıi ve.k.ô.leti hava.Cılik kısmı büt. 
çeı.inc tllhs;aat kaydolunacaktır. Bu 
rakam 1941 in daha zor ı;ıa.rtlarrne. 
rağmen evvelki yıldan 117.561 ıı. 
ra. bir fazlalık göstermektedir. 
1941 yılı içinde halka dıı.ğrttlan i.k. 
;:amiye miktarı da 5.174.783 lira.ya 
h:ıliğ olmucıtur. 

Piyangoda görülen bu tekamtilü 
artmnnğa yanyacaJc tedbirler'aı n
I<ı~tınlıp Uı..tbik edilmesi.ne geçnn 
sene: olduğıı gibi J:>u sene de devam 
o:unacaktrr." 

Gıda maddeleri 
tevziatı 

Halka satılmak üzere nahiyeler .. 
dekl mutemet bekkailara verilecek 
grda maddelerini bakkallar, bu 
gün Topl""..k Mahsulleri Ofisillden 
aıacakhrdır. $e-hrJmjzin 41 :tı:ahi .. 
yesi.•de 80 ba.kka.I seçilznlib.r. ta. 
ı;e m.:jdürfüğilnde bu bakkalların. l· 
sim ve adreslerini gösteren Nr lis. 
te hazırlanmı§lt.ır. Ba.kltsJlarnı ha.llt.. 
ta.n fazla para a.lmani8.le.rı için sa. 
Wacak mtldeletin fiytlan da tesıbit 
ettilmekte1iır. Düne kadar şu mad 
delerin fiyatla.n tesbıt edilmiştir: 

Pirinçlerde'!l Hatay ve Seyhan 
~ıinsleri 43 kuTUŞtan, mara.telli 
52,50 ku~, fasulya 19,5 ku. 
ruşWı, yağlar n.ath fiyatı Uzerin· 
den veri.lecekt.ir. Bugünk.U. fiyat 
mUtaıkabe komi&ıyonu toplanta=. 
da bu maddeı.artn. ve c!tter çept!Qi. 

rinln pera!\ende f..\.YaUar:ı tesbi.t ı:. 
iilccektir. 

Pirinç, fasulys, bulgur halk2 
Lire'r kilo, peynir ve sadeyağ 250 
[ier g-mm verilecektir. 

lngiliz kumtqları geldi 
Haber aldığımıza göre lskendc· 

runa. mühim miktarda İngili~ 
nıalı kumaş gelmiştir. Bu kuın3.;i· 
!arın yatkmda şehrlmiııe getiril<.:" 
ceği anlaşrlmaktadır. 

alabileceğini de düşünüyorum, 
bundan ötiliil, Yeşilaycdarrn se. 
vincine işti:ffi'k Cdemiyonım. İçki 
ibtilasını, işsizlik ve hayat dar • 
lığı ile atbaşi }1irl.iyen b1r afet 
görenlerdenim, 

"Alkollü içkiler" Uz.erinde du· 
rula.cak büyUk bir memleket tla
vastdrr. Alkollü içkirun vaıtanda.ş 
bünyesindeki tahtibatuır önle _ 
mek, ancak derin !bir mügahede 
ve tetebbü ile mümkündür. 

AHMET BULEND KOÇU 

~ 

Kasımpaşa iaJe memuru 
hakkında 'a.akibat yapılıyor l 

Ticaret vckfıleti mUfeltlş1eri, kaz 
ve nahiye Snsc bUrolarmda ekmek kar 
tı tevziat işleri ve muamelAtmt teftiş 
etmektedir. 
Şehre yeni gelenlere verilen 48 saat 

mUhletu muvakkat fişlerde bazt yol. 
suzluklar görüldüğünden nuınaralt n 
kopyalı yeni kartlar bastinlmıştır. 
Diğer tarsftan birkaç gün evvel 

Kasımuaşada. bir kart yolsuzluğu oL 
duğu ve nahlye mUdUrU ilo iage me
muru ve komiser haklarında talıki . 
kat yapıldığınt sabah refiklerimiZden 
naklen kaydetm15tik. Bu huBUSta dUn 
Vi!A.yettcn nldtğ:ımrz bir mektupta yal 
nrz 19..,<ıe memuru hakkında tahkikat 
yapıldığı bildırilmektedir. Viltı.yetln 

bu ızııhmt aynen neşrediyoruz: 
''Taı:ıvlri Efk4r, İkdam, Yeni Sabah, 

Vatan, Tan ve Haber gazetelerinlıı 

ö nisan 942 tarihli nUshalarınaa ek • 
mek kartı suilstlmallnden dolayı Ka. 
sımpaşa. n.<ıhiye müdürü ile komi.ser 
muavinlrl.lri ve 18.§e memurunun tcv· 
kif cdildikl:;?ri yazılmıştır. 

Halbuki yaınız iaşe memuru hak _ 
kında bir ıhbar yapılmış olup ta.bki _ 
kata başlanmış olmakla beraber ken. 
dlsi tevkif edilmiş değildir. Nahiye 
müdUrü Ue lumtlser mu:ı.vinl hakkmda 
ise hiçbir ihbar olma.dıtındAn hakika 
te tamamen aykırı olan mezkO.r ncşrL 
yat tekzip olunur . ., 

Basın kartları 

~ 

Bir kısmının azami ihraç 
fiyatı tesbi edilecek 

mir ettiriyor. Bu blaa ~ 
manh TllrWetlnlıi lktiiadl hayatın. 
dan \·e dünyevi mimarisinden de. 
ğerli bir örne~cHr. Diyebiliriz ld is.. 

Ticaret Vek8.leti, kilçUk baş hay lfün dliiliil Türkler kadar beniJnse.o 
va.n derileri, yer fıstı.;ı. zeytinyıığı m1ş olan bir mlllet daha. belki yok 
:teten, kenevir tohumlan, susa.."Tl tur; rohnmuza olduğu kadar gün. 
g-iıbi maddelerin a7.ami ihraç fiyat. ili!,;: ha~·atırnrz:ı, sanat ha.reketlcrj.. 
lGTIIltn tesb:ü ~ ele almıştır. Bu l mfze tl'Slr ctmişth-. O ltada.r ki çok 
maksatla şehrirıd7. ihracat birbıklc- 1 ıamnn bu işfe truıssob clerecesine 
rinden bazı mümessiın.er, vek3letln ıarddığına tes~ulllf olunmuttur; 
tem:ı." etm('k U~re Ankara.ya çağı. İslli.fu dinl ise gcfily bir mU98iitalıa 
r.lm.rşt.Ir. Vekalet bu hususta, mm ii:terlne kurulmu~ttır. ESMen en 
taka ticaret müdürlüğlliıün de mii. ;yı \"e sağlanı prensiplerde bile t.e. 
ta.ıa:ı:cıJnr S<'rmustur. ..ssup ilerecc!'line 'anDamalı l&mm 

Çay ve kahve 
inhisarlar iJareıi hazırlıklar 

gelir. İfrat.n Yo tefritin vel'dJli 
zararları bfrbirlnclcn Ustwı VeJB a. 
~ağı göremeyiz. Bunu yapaa ise 
< cJıalcttir; Jlml \"e makul olrul hiç 

yapıyor ~ıir tcı~rkUJ, ifrat ve tefrite gltmeı:. 
Ankıı.radan bHöirıldiğine göre, ll<ttt1ndl, ilıi:ıi, siyasi v" gtinlllk ha,. 

çay ve kahvenjn inhisar alona a • ~ ntınııza alt e!M:rlerlıı dini cıterler 
Jmmesı bir hC12JJ.randan itibaren bıı.ıı ılPrereshııle bol ve muhteıem ol _ 
lıyacaktır. İnbısarl:ır İdaresi, bu ma~'JŞının sebebi budur. Dünya itle 
yeni inhiSE\r maddel~ri içın şimdi· rife fazla uğra§tna.mqız yahut dün· 
cien ha1:rlıklara "ıaşlıtnu;ıtır. Gerek ya ifleıini de din ~veei jÇJode 
~~Y gerekse kahve muayyen bey· mlita.lla etmişiz; halbuki İslim dl.o 
yiıe ile İnhisar İda.'l'e& bayii olıan ol "hiç lHm.Iyecek ~ibl yarın için 
bak'ka:l ve ti.iıt.iineU1€r tarafmdan. hnzulanm.ayı, yann ölecekmi§iz gi. 
&ti1acalkti!'. Jıi ölüme hazırla.runayı" emreder; 
Bir tacir beş seneye ma.hkum bu SÖ7ıde en ıha.JdkJ, fa.kat muvaze-

oldu nesiz bir iht1ras taşonıyan ha.yat 
1936 senesinde noter!Lttte ı3 bin fel~efe5l vardll', 

!·diıSUr li.ra.l.Ik sahte b~l' temlikname Bugün J.endllertnden \Utlle iJc. 
L-ınzim ettimı.eıkten letalllbul birin- ı! olduğwnuz medefilyet dünyası • 

w • de u.t. yetişmeğe !;.'3l.ışırken dedeleri • 
~e!~~= ~=n u:e~ mizin iktısadi hav!ltlarma sahıte 
Avni. dün be§ sen<ı ağır hapse olan e~:~rleri muhafaza et. 
mahkum olmuştur. Noterlik katibi mek bir borttu; belediyemiz bu 
Ruşen Eşrefin beraetine ka.ra.r ve. borcu en iyi §ei<ilde ödemeje çe. 

Alınabilmek için azanın li~ıyor, 
borçlarını ödemeleri r.ilı~tir. Bu sırada Mrsır!:Arıısmm koca 

bildiriliyor Yeal19blr cinayeti hih·iyeti üzerinde bir ı:ey söylen_ 
Ha!lm Birliği tstanbul "&loitaka. (Baştarafı 1 ncide) ruiyor da kubbelerin Usttlnde a.lcm 

sı Reisliğinden: gina hücum etmiş, Kllrt Kemal yerlnl" konmoı1 olan süsler üzerin 
de •• rle mrarJa dunıluyor, Birkaç sene 

Basm ka.rtt Jl'immınamesi yürür· b f 
d - Bız" e T·· '-takale~' derler. evvel u ~arşı hakkind uzwıca li.iğe gir l. Arka.daşla.nmızm Basın ü.U u ı · t· d 

)t11;rtla.nıu Hükfuııetten istiyebil. Hep erkek adamlarız. Zibalıla.r g'. >ır c ıi yapmış, nunca bir yuı 
bi A-r..mz. -..J--.-. ~~..,.,mı belle • yazmıştım. Kubbelertıı üstündeki 

mek için bu nizamnameye göre ucı> --.ııuıı ..... ..., b ı tJ haki 
kart alaeakla.rıiı listesini haZlrla. riz, demiştir. " ~are er onda gsrip bir ri. 
ır:ıAJrlığrmız lazmıgeliyor. Listeye Bunun üzerine diğer masadan vayet öirenillm: Gfiya bu ÇU'§ıyı 

d N~• k"''---'- .. yapan ustalar hıristiyanmrşlar; da. 
~ a ı ya.zrla.bi~cekleıin Birliğe """'"" .-.ı.a.u.ıUA h e1 
ödenecek bil' borcu obnama.sı bu - Zibalılnr e-rkektir, asri kal • a en· ayru )·erde bir hıristiyan 
nbamlıahıe ~. leş KUrtlerdir, diye mukabele eL ~arşm varmr"; ustalar yeoi bina. 

Kartlarmm aJmrnaaı gecilrme. mi.ştir. lla bir hrristiyanbk allmeti bulun. 
rnek için hesap ilişi~ olanların Kııvga bOY'ilfriUş, hep9i dışan mumı late~ler; düpedilz haç 
öıınlan hemen kapa.tmalannr nca. fırlamışlar, pall!'tı yapa yapa kn- rnyınağa cesaret edemedikferi ve 
eıderfa. Sap Stratlnin önüne kadar gelmı • böylC" bir teşebbüsün ceza111 hiç 

B 
• lerdir. Burada Ahmet, Kemal, şüphesiz 1'lam ola<"ağı için bugün 

UlgarlSt&nla flC&retımİz Hacı Bayram Nccminin üzerine bü gördttğümib ,.e bazdannrn lile7e 
Son gwıleırdc Buıgaustandan cum etmişler mtiteaddid yerintlen bemettlkleri İf&l'etleri yapırnıtlar; 

~elırimize miıtc-acldit L:aret grup brçakhyarak kaçmışlardır. İs!Amlar. b~nu lafo. zannodecCWer• 
ıarı grelm.eğe başl:un.I.9trr. Bunlar Vakayı saat 15 i 5 geçe Köprü mı'; hmstıyanlar J 11e ita~ okluğu 
temnslama devanı etm~teilil'ler. kara.kolu b&ber almrs aldığı ya - ı ın bilerek gurur \"e haz tluyacab. 
~fayı~ aymda, Cesirmustiı.fapaşada ra.larm tesiriyle ölen-Necmiyi Yt'· 

12r;:1ış!. . . . 
ktirulmu.' müşterek gar yoliyle, n.i.~ehir eczanes'ne ka1dırnı·ş ve ı ~ lukayerun Jıakikat.e uygun 
Bulgar~starı.da.n blr iki mıılyon lira.. 1970 numaralı polis Edlp elinde olduguuu iddia ctm k bunu ~ydu. 
lik mal idhal edileceği Umit edil • kanlı bıçağı ile Gö'başı sokağma r:ınlaıın tlernce_slnc uü5mck;..r. 
ınektedir. doğnı xacSı11 ve katil sanılan Ke· Delısedilen ı~nı•ctlere \'eya bu. 

B f b b mali yakal~tır. nu benzi.>enJ~rc bazı çinilerde, do.. 
ir a rika ıa ibi iki bacağı Taksim poli~ memurlanndan v:ı!. \'e c:am silslerinde tesadiif edil 

kesilerek öldü 273 numanh Mab.lnut Saraç cad• dlgı dogrurlur. Bunların ft!'(tllarmıo 
Ciba.lide Abdillezelpa$a cadde· dedo devriyP. g~zerken gayritabii nrı~ll olma_cı ı liznngeldii;i nıerak e• 

sindeki 90 sıı.yıh bıçkı !abrikıunnın bır halde koşan bir adam gör _ dllıyor, Ogrenmek kolayd:'r. Ça.r 
ı:::ı.h!iıbi 40 ya.;pn<la Ahlfıet, imalat. ınüş1 şüphelenerek çevirmiş, tah • t;ıınm :\'tınrlm.şınclald Yerframinın dJ:o; 
h~edeki bir bf!;kr makii\esinl tec_ itikat neticesinde bunun Hacı Bay- avlnsu°:u ~eı-çe,·eleyen kuhbelerin 
ı ii.bc ma.ks:ıdi!e lşletinlş, i~leyen 

1 

ram olduğu anla'.jtlmış, 0 da susta- t~pelermdo aynı s~sıe ... vardır; bat 
mtl!'ltlhede kazaen iki bficağt birden lt çıı.lusı ile yakalan:ıralc Köprii L:ı bu lrnblM'lerden Mıııır~ar,ısı tıı. 
}c€sjlniJştir. Ahmet Cerrahpruın ı~ı:ıra.kolum. "Önderilmistir rııfma dil,,enlenlcn birinin listün• ' -,. ., ~ • ıJ n • f 
hastanf!!tine kalöınldıktan birkaç 1 Krı.til sanılan Kemal yakalanır • t:«ı. şıı.ret g.ıyet ınuııtazam \'e gU 
ı;aıırt sonra ölmüştilr. Adliye taü'. Icen clU,erck yarıılanm.•!Ştır. üçtin· 7.c~dır. ~lem makıuklcs ,.e dini bir 
l;, cesedin defnine nihsat venm.~ cü su<;lu Afıraet henUz €le geçme• :ıhı.mettır; Osmanlı '.l'ürkleri bunu 
ti'r. . i nuı,tir. ::ıs?n l!otrıü ot~eml~le.rdlr; daha z• 

ynde camllerın ana kubbelerine ,-e 
minarelerin t<'pelerine inhisar ettir 

- Ot.eldeki mlişterU.rlın hemen yüz. mi~lcrdtr. Dii(cr kubbelere. if;indO 
de dok8anı Rustur. b~1.an oyrn:. (Allah) k~limesl buJo .. 

- Ttlhaf ,ey! Bu acJamlan kimse 
bilmiyor mu? Bunlar şehirde dola.' 
nuızlar mı"/ 

nın ı:ıitslrr y:ı.pmııJlardır~ çoğımdıa 
brr kelime <le yoiltur. Mıs~ 
~lbl dünya h~~"B.tma alt ve dinle • 

- Dolaşırlar ama, 1117. onlan tanı - lıı.kası ohnıyan bir binanm ftıtöne 
~ a blaır.lllDIL 

- Nlçln"l .•. lti, J{ostantin ve Sa.randanm mev - Onlar ne booerlkll insanlardır 
haneleri .. . Evliya Çelebi, Galata bilsen .. b1zlm lçlmire, ruhumuza kadar 
sokaklar mda meyhane esirleri • gJrerler ~ haberimiz olmaz. ·40· - Çünktı, h~pel de Moğol kı~·nff'tllc 

gezmekt.edlr. 

dim bir İ9ai'eti koymazlai, Haki ,. 
kat sudur ki o işaret ne alemdir, 
ne haı;tır, ne do .IAledlr; Weve beti 
zi.yen bir afuıtUr. Sü.rı eana.tİannb 
routlaka tabiat t!dilld edilmez; h .. 
~·!\J i ıııckiller de kullanılır. 

nin başaçık, yahnayak serim se· * *"' 
ıim yattıklarını, perişa.p. halleri. Temuçln yakında, Na.nklnde bulu • 
ııi sordu~nda: nan Rus cıuUlllarmm Japonya.ya geçe. 

cı•ğlnl öğrenlnct', bu köyde daha faz. 
Öyle sermestim ki idrak itme- ıa kalmak istemedi. 

zem dünya nedir? Bu sırada Tongo ba.b& da kızlann 
Diye cevap verdiklerini ~öy • elinden kurtularak eski yerine gelip 

lüyw. oturmuttu. 
Evliyanın İstanbul cildinde, Tango babanın neeeelnden yanma 

<levlet Vakanüvisleri ile ınüver • '-'1\nlrwyor, mllteoia.cllyen doetlarma 
J'İ'h]ey tarafından kaleme alınmış lçld ısmarlıyordu. 
tarihlerde, zaıbıta va.kalanna pek -Baydı için, ~oklar! bu gece 
::ız bir yer ayrılmıştır, ltöytlillllzUn en güzel bir kııtı, aevımıı 

Fakat, QU i8tisnai küçük ka • bir dellkanh ile evleniyor. Bu meırui 
yıtlardan bile, meyhanelerin, u • çlftlt>rln aaadetlnl neplerlnlsle, kaJı. 
mw:niyetle bir fısk ve fücur ya• lrabalaniuda ancak siz tamamlaya . 
tıığı olduğunu, meyhanelerde, ba eaksmız! 
zan da hiç yüzünden karı dökül. Etraftan ııetell ııe&Jer yllksellyordu: 
duğünü görüyoruz. - Yaeıum Tongo baba •• y..-.ı ye. 

Bence, İstanbulda kurulacak nı evleııeaıer .• yqasrn Çlnlller .. 
bir Kriminoloji enstitüsünün İs.. Tongo lıalıa iyice sa.rholf oldu. 
tanbul rnalıkemelcri sicilleri Ü • TeDJUsıln, Tonıronun koluna girdi.. 
zeri!1de ya.ptrrtacağı geni!l ülr,u. J ~ .Geceyananıan iki tıaat P10nra dU· 
Mi araştrrmı Iardtr ki, bıze. ce· ı 4;'tin evinden ayrıldılar. 
"'İtri bakır J ('1ıenımin"tıi ve - T<'muçln yolda, pek ~·akında Ja. 
sikalar: ~reeektir. Bu sicilier tet ponya~a .~~mek üzere .Nankıncıe top. 
1 •k edilınceye kadar. cemiyet il- ı landrı{ı 841y1encn Rmı cnsuslarını dU _ 

ıttlnel't'k: - Hemt•ıı yıırm ~ola ı:ık
malıyım.. Nankı.tıe ' '{thıdti varmak 
g"el'Ck, DJye sö~·leniyordu. 

TEMUçtN, NANK.tNDE .. 
Temuçln, Tongo ba.badan ıı.yrıldığı 

gündenberl, o köyde kendisine Ruslar 
hakkında bir hu.yit ınlUılm hD.berler 
\lerml, oliı.n Çinli köylltyU dilşüntlyor. 
du. 

Tettıuçin, Nıinklııe geleli Uç gün ol. 
duğu halde t:ehlrde .Rmılardan hl~ klnı 
rıeye nwıtW..yo.mamıştı. 

Acaba l•öydö diiğün gecesi kendi. 
11ine bu malftmatı veren ihtiyar Çinli 
onu aldatmıı nuydı? 

Temuçln Naııkindo hlçblr fevkalAde. 
ilk göremiyordu. l'aftJ ı utt-lde bile 
bir tek Rus misafiri yoktu. 

Temuçl.n ı,endl kendlııe: 
- Yolum, dedi, nus casm;lıırı gelip 

Ç"L'!;tller dı• benim haberim nıi yok?! 
Eğer böyle hw, kbyde geciktlğimc piş. 
man olacağını. Keşkl köye uğra.masa~ 
clım ı1a. yoluma devam etııeyıllm. 

l'eruuçln bir arkadqını arıyormul} 
gibi gllriiner<'k Nanlclnde!d bü1ıün ot~J. 

ltırl ara,tırd.ı .• dolattıt• yerlerde bir 
Rus «Öremedi. K.lımeye bir teY ııo
ramıyol"llu. Sonaydı f8plıell ftlllyetıe 

dÜJecıekti. 

Üçllnctl gUntı Nanld.ııde bir oÖ!l sar. 
ı;onana rMtladı. Bu adam «>*elden ko. 
nılmuf, sokakta atlayıp dal'ayordu. 
Tcmuçln bu aat' clel1kahlıya sordu: 

- Neden koldu sem pMl'oamlT •. 
- Blr mtqt.er.ln.ln lıb1yetbd bat _ 

kasma hllmlyerek eöyJedlilm ldJı.. 

- Böyle aaçma bir ııebe6tıeıı öttiU 
Lnıta111 ltlnden çıkarırlar mıf 

- Bl:t.lm patron RmJan llOk Benr 
de, Fakat bunu beli geo ....ı .. 1ım. Vak 
tinde lre!Jfetmlıt olıiajdan, Büiılann 
hepi9(nl M~l olar8k tanrtnoctiiD. na. 
na bir 1'CY 9öylemedl, tlöidi ele bofbo
ğazhk ettliri diye beni kovdu. 

Temuçin bu gencin dillniıı altında 
bir ı;eller gizli olduğunu sez:mclde ge. 
l'lkmedl: 

- Şimdi sizin otelde Rus var mı? 
Dellkanh etrafına bakmılı: 
- Aman, patron duym8Mll •• 

öldürür sonra. 
\'e gfilerek ilAve ~ 

Temuçln Jçln için gülmeğe batladı. 

Demek ki, onun gibi kıyafetlnt dc
ğlttuenler de vardı. Fakat, bo ıııabte 

Mofollar Japonyaya nasıl glrecekJer. 
dl 'l O.nooa eordu: 

- Bu adamlar Motol ktyafetUe Ja.. 
ponyaya mı gtclecıelder 'l 

- Öyle ya. Bunu aolayamactm mı? 
itte, bls1m ı-tron onlara yatanmak 
ltıfn bl!ıftl derlta.I kofdu. 

TeimaÇiıl gll1'80lla bir miktar bah§Iı 
veftll: 

- ll&ydl, aen me111k etıne. Saııt.e 
Mofollar gidince, patronun eenı t.ek. 
rar blllDIBee alır .. Bot ırezmeuan ! 

-Bm de bunu umarak fe8ellJ bu
luyorum, Tann ııeııden razı ol8UJI. 

Ganon 80Vtnçle yürüdü. 
Temuçta. .Raaıarın Dedt'n ortada. 

glil'Unmec11kJednJn 11Cbeblnl şimdi an. 
1aın11tı. 

Demek kl, köydeki Çinli lhtlya.rıft 
kuJaiı delildi .. yanlış sbylememl,tl. 
ihtiyarın. bUttın dedlklerl bakika.tti. 
Ruıı cal!ltısları, l\loğol taciri kıyafdile 
Japony~ akma hazmanıyonN. 

(Devamı ' 'ar) 

KADIRCAN KAFLI 

7 bin lira dolandıran dızdı:ı· 
cılar yakalandı 

Dızduclhk suretile Malatyalı J:lil 
seyin Oralın yedibi n liraeın1 do " 
in.ııdtran Yani, .k:ırrsr Eleni, geli•J 
F.:vdokslya. ve .Ana.st.asya ya.ka.Ja.Jl• 
mı~tır. Paralaı·, meydana çıkarıl • 
m1ştır. 

11 bin kilo nohuda vaziyet 
edildi 

Fiyat murakabe memurla.fl• 
dün. G~latada. ö.rner Abid hanııı 
da 5 nwnarada bir cürmünıe.Ş 
hut yapmışlardır. Burnsı M, 'N 
cip hancıya aittir. Necip, 15 ı,tı 
ruşa !;ntm:ısı 15.zıın gelen nolıt~ 
dun kılosunu 29 kurusa sarır 
tan sucludur. Kr.ndisin" a~ " 
lan 11 206 kilo nof.tı-:fa ·· ~· 
e~ilmi5, suclu aulıyc.} "c ı..ıı 
tır. 



ISahlbl ~c l'l~rtyat 1Udllr9 

hakkı tarık ua 
Baaııcuğı yer: Vakit Mattıusı 

AHONE ŞABTLA.RJ 
Tili'klJ• Ecnebi 

Suikast muhakemesi SON 
şarıı cepllıslnde 

ABER L ____, 
ransız lkasıaa 

Amerikan konıolom tayini 
prote•to edildi 

lfgal altındaki Franıı.z 
topraklarına süt 
gönderilecek 

a 

Kim okur, 
Kim dinler? •• 

a.ıeılk ıt.oo &.r, n.oo Ilı. 

1 &J'tik 1.60 • H.00 • 

(Baştarafı 1 ncille) 
dlalnc tekrar reis tara.fmuan noterlL 
ğtn rcsttil ve 11a)'MI ltimAt bir daire 
oldu@ gibi kendisl.niıı cezaevi mUd!l. 
tUne muracaat e~rek hariçte iUınat 
ettllğ ldtnse.!Me de tebliğ edilen bil 
ıibl evrakı ı.ercUme ettirebllec,eğtnl ve 
bu tebliğde oahltlenıl islb1lerlnln ve 
:ldresleri.ı:ıln yazılın!§ olduku anlatıl 

(B:ıstai'afı ı neide) 
mühim bir değişiklik olm:ınuır 
tır Bareng denizinde 16 bin tou 
lıa

0

ominde 2 düşman nakliyesi V~ington, 9 (A.A.) - Fransa.. 
batırılmıştır. Salı günü 14 Rus nm Birl~ik Amerika bilyük elçisi 
tayyaresine rnukaıbil 51 .ı\lına.rı. Hemi Heye, Fransı:ı; hfilı:ümetinin 

Vaşington, 9 (A.A.) - Summer A 
V els, dün F_:ansn .büyük elçisi Hıı. ztz. dostum ve değ~li ~ 
ye ile yaptıgı mülakatın sonunda lcI.t.ı:ı.ım ~&at Ekrem Ko. a aylık C.00 • 8.00 • 

1 aylık UO • 1.00 • 
ldaı. nıeıonıu u:no 

mıştil'. 
t.ayyaresi düşütülmüştür. talimatı gereğince dUn bııriciye na 

Pavıot, tekrar söz ala.rak her ulla. ALMANLARIN ~Al'YARE m- vekili Su.m.nıa- Vcı'J.si ziyaretle 
dar l.k1 gtmdenberl Ji.alp huzuruna& ter KAYIBI 1 
cUman Vahap va111tasUe tahkikat ev - fil.1.bat 1855 beynelini~l an aşma.sı 
rakmm tercüme& yapılmakta oımak- u:mdra, 9 ( ..4 .A.) - · Moskova htUdlmlerine aykm bir tedbir ola.. 
ıa beraber yanında bul\Ulan ıcornllöfla radyosu KIZilyildu; gazetesnden 't'8.lt Frıırur.z Afrlk~ma bir Ameri. 
görU~mesıne intı.sa.ade edilmed.lğinl ve naklen sU haberi veriyor: "Cu· kan konsolosu tnyini kl!yfiyetinl 
batt.A duruşma hakkında Ta.s ajansı mart~i. pazar, pazartesi günleri 1 proteSto etru.~tir. 

Framıruuıı işgal altında bulunan ıı. çu, (F..ıı Son ~akı~)da ~ (İs. 
nı.7.hindeki çocuklara süt ve yiye • ı lflnhul bclcthye ınc açıh rapor) 
c.ek göndermek Uzere ö'..r vaplll' lıa~lıld~. bir yazısm~ T~takaıe. 
gönderilmesi i~ Amerikan kml _ . deki R.u.stempa.şa canıisllo S~?:ınpa. 
haç kuruluna. ta.llinat verildığinı 1 sn scbılındcn lıahscderken, bo iki 
lcerul~ söylemiştir şah~ eri lıaba tecn\U7Jerc kın~ı 

• imnımak Jazmıclır" c1iyor. 
ltalyadan bir ticaret heyeti .Reşat Ekr001. istanbulu tıe\'tw. 

Ar60<loıu a1anmnın verdici• habe,.. 
lere eorcı dilrn/a vazf11etme bak~ 

300 den fazla Alman tayyaresi He.ye, şünhı protestosunu, ya:r.ılı 
nm yazdığı bir havadis hakkmda ma· tahri pedilmişfu\ Bunlardan 139 bı'r muhtırn. He teyı·d edecek, bari• 
l~t edinmek buıruıfundi terci11Xle.sl 

geldi. lerin b.'\.-c:ınlla ~elen bir müuener. 
dJr, ilundıın ba kn, fatihin ır~yj. 

rent?eılnde doJncııı, bize ifknnıe., 
mt" mcvzul:ır1 sunan bir tarih bil· 
gini<U.r. Bu itih:ırfa, İ"tanbu1u sü~~ 
liyen mimari iibideJerimlz.in muha. 
:fB7.a ve onlara tecG\'ÜZ edilmeme. 
sini istemek, bu i lerle ilgili ma. 
kumlan il'!fad, ikıu. ctmelc \'D.%ife.. 
ı;idir. Gfuıel htaıılıula haynınlığl.. 
nı her fırs:ıtta .;öylemcsl, hıı)''kır~ 
rr.n-.ı ıfofoyı~lle (le, bu iki rlefll bir 
lıorı: olur. 

Nellrmıu ı6zlerl nln Komlloftan kendl.81De bildirilme . u, Staraya Ruseada mah...ııur Al ctye nıızniri:'l da. bu muhtıraya ce-
elnl istedlği halde bu i!ltedlğinl yerne man ordusuna levazım götüren vap verece'\tt.ir. 

Ei.ıiatstandii. mu.sırunan aemlyetı ic.. nakliye tayyareleriydl Şubat -------------
ra. komitesi dUn sabah bir toplantı ,;etnnedğtiıl ııöyleml§Ur. mart aylarında Ahrianların ins~ blr seoob olmadığından a.mme şahitle. 

Bu arada Kornilof aöz iStemi§ ve k ~'- 137 b' ··ı-Yapnıl§, Cintıah Klips Uc gör~~le· dl ayı:uı ın o u, 400 binden riri.!:iı diiılcnmcsine kıırnr verllme!llnl 
l'ini anıatmıııtır. Diğer taraftan Neh. ne dlyec l:'i soruımaıı uzcttne, ken - fazla yaralıdir. 
fil da bii nutuk söyllyerek dcmi0t.1r" .sinin buluncııığu memlcltctl olan TUrk M (131cot)a, 9 ( .A,A.) - Pravda 
kl: Jah"filarm Hlftclliıt.ana biz\ kur ~ kanunıarın:ı riayeikfll' bulunduğuııu gazetetSinin ha.rp muhabiri ..,.,.,. •. 

1"' ancak evrakın koodl..slne tercUme edil J""'"'" 

titttııut için geldikleri b&kkmd.akl id. mesl sıra.sıda Pavlofla birlikte bir o· yor: 
dtaıarı manasızdır ve tamamile ya - Kırnnda general Von Appel ku· 

rıcıı edcrlm . ., 
Bunu mUteaklp, Pav'Jor, kendisine 

ne olduğunu bUmed\ği bir kfLğıfün bu. 
gUn saat 18.40 d.a bir mahpus tarafın 
dan kendisine getlrlldltlnl ve at l •• 

ı .. ~ dada oturduğu baldo iht11Mtan mene. das d =-
oeuıdıt. Bunu Japonıarm Çinde ve Ko. dlldiğlnl ve tercumanm da buna §ahit man m a uü- Alınan tank tU~ tan ı.stinkAf ettiğhH söylemi§ ve iddia 
l'lcla yııptiltları fonalık1ar :ıtnaar mU- olduğunu ve kendisinin mahkemenin meni şiddetli Surette hırpala~ rnakamı buna cevaben cczaeVinde rus. 
lı:cnııneı 5\Jrette hiçbir şey isbat ede. adaletinden emin olup ıumat besle _ ve bir gUn zarfında 32 ttın.k kay. ' ça bilen bir mahpusun bulunması do· 
lllea. HJndtatana ka.rtı yapılacak her d ı. azı betmiştir. layıslle kendisine şahitler listesinin 

d.illolnl ve Taa aja.nsuım yaz ıeı y 100 k d Al tank türıu ''aba.bet •mtllft. hareketlerine e b'-'- &h a ar man lı P.tn; Rus dlU ile anlatılarak tebli"' etmeci " .., nm doğııı olduğunu ve aebe llUü m - ) h :o; 
ka'lt ltoymı>yı kendime vazife blllr.;m. keme evrakının tercUman vasıtasile hat arını, mua~cn ' ir noktadan lçln bu listenin bu §8.hL!i vtı..ısıtasilo 
lCongre demokrasilere karııı sempati • kendilerine tercüme ettirilmesin~ ka_ ~armak mah.-sad~yl~, f.:;f.~ vakti gönderil<.liğlnl söylemiş ve mtıteaki • 
ltl'ini ve saldinıçı memıekeUerc AL. rar vermezden evvel beş on dakika sıs ortasında ılen su.ztilınU§ler tıen gene iddia makamı şahit llııtesi -
1llanyaya oldu""' kadar Japonyaya da altı atıik dir. Bunlar, müsait bir noktaya .lhı bunlara tebli"' edilmek Uzere 4 nL 

ev :tçl.Jlde Abdıurahmanm beş sa u1 R b 
lllUhıılefetı &arlh surette göaterml.§Ur. Sfdesin1D anlatılıp izah edllmQl.nln yerleştirilmiş b unan US top· san 9t2 tarihinde gönderilmi§SC de ber 
lıindiatruı halkını paniğe kapılmama. milmktin olmıyacağmı söylemt~tır. çusunun ,ilerleyen tanklnra ve aa.aılsa tebliğin gecJkml§ olduğunu tav 
Ya, bir yerden bir yore kaçmamaya, Relıı buıidan sonra. dlter mu:nun onların peşined ngelen dilşrl'.a· tlh et.ml§Ur. 
fakat nerede ise orada kalmaya ve Abdurrahman Saymenle Btlleyman nın motörlü piyade.sine, tıım kar- Bunun üzerine her 1ki maznun tek_ 
ırıetanct göstermeye davet ediyorum. bU'"'' dinl i şıdan açtığı bir mermi yağmu- ıar duruşmanın taUkindo ısrar et -

Sıığoldnn plıltlerln gun enmes - d U 
liind kongresi icra komitesi bugllıı dıll> riylo ka'l"'<:.Jlaşmtşlar If. zun ınl§lerdir. HA.kimler heyetı mUzakere. ne bir itirazları olup olma 0ını eor_ • ~ hU 

tene tople..nncaktır. Krips ile Hind gUn ...... , 1 r1 menz1lli Alma.n topları, cum. e· ye Qekilinlş ve tekrar salona. a.vdctıe 
m~. her ik!sl de bU ........ enme e • • boş 

kon.,,.,..al arnmındnkl gör"'""'elerin ye. """'•"" den tanklara '·ardım l<:Jn Ulla ılyuct tar&fmd:ın au karar tofhim e. o·~ .... _... no kar§ı ıura.zıarı bulunmu.u"i>. ceya_ J Al "' 
ııı blr gckil aldığı söylenmektedir. bmı venntşıerdir. go.yret sa.rfetmişlerdir. man <lilmlştlr: 
l<on ... re icra ltomltcsl topıantımıdan tankları vo piyadesi, ricate mec· G<SrilşmoOen sonra okunn-.ası icabe -

--co Rela bunu müteakip, bir kısım ta· ~ 'I. d 2'\ d brt IOnra bir Hind muı hllkQmeUDiıl kU· biı.r olmuşlar, harp ;s;.ı.uasın a, " en za varakaları ve vesalkln he. 
rutıııasmı hedef tutan bir anla§Dlanıll hlUerin bugUn dinlenip dlnl.enemlyece. kadar yanmış tank bır~l§lar: men okunup Pav1otun tUrkçe bilme • 
ihUmaı dı§ITlda oımadığ'ı aöylenmekte. ğini, ına.znwılardan Pavlof ve Korni· dır Almanlar, 3 defa hucum et mcsı dolay1Blle kendisine ııntntıımıı.sı 
dir. Müdafaa meselesine geUnce kon.- ıotun kendilertne blr hukuk mllşaviri mi§ler ve her dCfa.srnaa, ağn' ka· kabil olmndığmdnn, okunmıur, ılzmı. 
grc icra komitesiDln yeni formUlll mu.. tayinl hakkında ve diğer hUSUBata d.a. yıplara uğra varak pUs:ki.irtülmüş gelen bu evrakıu gene esld karıır vcç. 
2'.8.koro etuğl ve bu formulUn gerek ir tddl& makAmmm mlltalearmı sor • lerdir Orta11k kararırken ban> hile hAkim HayrUnnısa Hazarın nlya_ 
kongre zlıiıamdarları ve gerek Krlps ıtl\lf ve cumhuriyet müddeiumumisi ~asİnda. Sekizi iyi işler bir hal" betile maznunlara tercUme edildikten 
taratındıın kabul edilebilir tnahlyette cemil Alta.y, §unl&n söylemtştlr: de 32 tank 'l/e yüzlerce Alman sonra okUDillasma ve ceza ma.hkeme. 
Olduğu sanılmaktadır, Ruzveltln mil· Dunı§IDamn ne gibi a.hvalde talik edL ölüsü kalmıştır. teri usuıu kanununun 138 inci madde. 
nıcssııi Conson yeni formulUn kabuWe leceğlnl kanun tayin etml§tır. Her iki si hQkmWıe nazaran maznunlara mah. 
nctıccıenccck olan mUDak&plara ö • auçlunım lddialo.rmıı nazaraıı bugün 9•2 tarlhlncle suçluıara tebllğ' edilmek kemece mQdafi t.ıı.ylnl andece kendiainl 
neırııı surette l§Urak etmiş denilı.nek- duruşmanın tallklne bir sebeb yoktur. tızere cua,evine göndcrllml§Ü, Suçlu. mUdafaa edecek bir halde bulwmıı _ 
tcdir. Geçen durugmade. bUtUn ettakı ta.hki- ıardan Pavloıfdan madaaı bunlara mut yan onbeş yaşmı bitlrmemiı} kUçükler 
Dlğcr tıırııft.ıı.n Nevyork belediye k:lyenln ve auçlul&rdıın Abdurta.ruıian tall olmuş ve tebliğ Umllhabe.rlni IDlZa le saF ve dilsiz veya sair dimağen 

dairesinde nutuk eöyliylln Lord Halı. le SWeymanın hamlık ve ilk t8.hki • etmi§lerdir. Pnvlo( i3e hamlık tahki· maun olan kimseler hakkmOe. olup 
taı:s dem~llr ki: Hind partilerin.t.n ka.t maamdakl 11.k lfade.tı tayin edil- katmda itlyat etUğı vcçbllo ttlrkçe bunun haricinde herhangi bir maznuna 
ı,tcnerl 1ngtıtcro bUkfllıicUnln tclJ.lf • .m.lf oıan bir lıAklm.ln nezareti altında hiçbir evraka lmZa.Bını koymamı§ ve müdafi to.yin edilme!!! ca.lz görUimc 
!erlnl reddedecek olurlarsa. İngiltere tercüman vasıtulle keııdJlerl:ne te:r koyinak ıateıııemt,,tli. l'akat, evrakın alğinden mııznunlardan Pavlof ve Kor 
bUyUk slynııt Hind partilerinin yardı. ! elline etUrilmeğe başlanmıştır, Ve !lu teblllJnde kend1.ıllne tebliğ Taki ol nllofun bu dilcklertnln refine ve an . 
nuna \·eya ışblrllğlne mUracaat etme. tercUmenlıı Abdurrahmanm ifadesine • duktan sonra tebellUfden lstlnW e k kendtıen iıtcdJkleri takdirde Tllr. 
den kendine dUşe.n vaz.ifeaini yapmak ait olan kılını dün geç vakte kadar den b&kkmda zabıt varakası ı,aıı.zlm e. klyeae avukatlık yapmaya na.IWyeW 
zorunda kalacaktır. 1km&1 edllm!ftlr. Bittabi eski karar dlllr Bundan sonra tebliğ y&pılml' ve nıhaatnamell a\'Ukattardan istedik 
l\IJU.TAYA HA\'A Ali.INLA.RI: dal.re#lndO tercüme l§lne devam otu • f~lunur. Nltekim bugtin cezaevi lcri kadar kendilerine mUdELfl tayin 

Salı ı;ünU Maıtada lınrbln ba§mdan. nacak ve tahklka.t dosyasına muttaıt In(lmurları taratmdan Pav1ofa yapıl· edeblleccklerlııe ve eaki karar veçhtle 
ben 2000 inci defa olmak üzere hava oıacak.lardıT. Ke:ndllerlniıı do zaptetUk mak ıatene:ıı bu tebliğin uzertne imza. tA!rcUme i§lDC devam dilmk Uzcre na. 
hUkeı;i işareti verilmiş, ve ada şlm· lert notl&r vasttasile müda.faalarmı aa.n UIUnklf ettneal dolayıaile zabıt f'>e .rxıUzckkere yazılmasına ve ceza 

<Uyc kadar görülmemi§ .niabctte büyllk yaııacakJardır. Eekı mahkeme karan varakası tutultııu§lur. Blnaenaleyh mahkemeleri UBulll kanununun 21ıs in 
bir hava hUcumuna uğraµllftır. Tay. mevzuubahs oldukça davanm tehirine amme şahltıcrinlri dinlenmelerinde hiç el maddesine göre ş:ıhiUerin 1.sl.m ve 
l'ate kallı lı.oyma topçu.su yüksek ve bli Silbeb yoktur, KomUofun muavin bir kanuni mazeret gör\llmemektcdlr. ııdre8lerlnin vakit ve .r.amanlle maz _ 
Ulçak ırt1falnr<1a barajlar yapIJllltlr. Kemal Boraya verm.1§ olduğu lsUd.ada Pavlotun kendi.9liiliı tevki! evinde nunlara blldirilmcsl IA.zmı gelip bu t-
4 Alınan tayyaresi düşUrUlmUş, lk1 '.kend1slne hukuk11Btl§&rede bulunmak lhtl!A.ttaiı menedlldlfi ve . l!endlJUıin §in ancak bugün yapılabildiği antaşrL 
laYyare hn.sarn uğratılmlftır. Bundan üzere bir hukukçunun oeza.evtne gön. kimse ile görü§cmedi.ği, tUrkçe evrak.I masına ve d~ya. ara.smdı:ı. bulunan 0 _ 

ba~ka İakenderiyc tlcni.Z UııSU de mlh- derUmesJnl istemı,t1r. Böy1e bir bu • okuyacak kimae bulunmadığı ,tıakkDl- ı kunmrısı şahlUcrın dinlenmesinden ön 
~er laY)'arcıerl t.atafmdo.n bomba _ kukçu gönderip de kendL&ila istl§aı1 dakl ltlra.zlarma gelince, llk tAbJdkat ce lt!.zım zabıt vıırakaları ve vesika • 
!\.tı.tnı§tir Liman çevresine atılan en hukukta bulun.ma.sma lmkln yoktur. ema.smda verllinlş olan lhtll!tta.n ıııcn ıarı gibi diğer ovrnkuı henUz okun • 
btıl'llk çapta. bir çok bomba. aıkert ve Ceza mahkemeleri usulü kanununun kararı son ta.hkika.tın açıunası ırorarı maml§ bulunmasma ve maznunıarm • 
l!tııat teawetc çok basarlar verml§, ve 1S2 lnct maddesinde kimlerin blr mu lle birlikte ortadıuı kallmil§to'· Ken esaslı bir ~kilde ~vra.km henUz oku· 
~Uteaddlt jsnbetıer kayde~Ur. da!l tayin edeceği tasrih edllml§Ur. dUert oozıı.ovinde bulundukları odada mamış bulun~:ı.sına ve maznunların 
b'eıemenk Hincıuıt.nnmdald Jıqıan kL Bu sebeble kend!Bln& cezaevi mlldllr - serbesttirler. Ve muayyen zamanlarda esaslı bir şekilde sorguya çekllmernıı 

~1: ::::::~:n =~er=== !~v:~:e:nfı:u c;:;b::~ =~~ö=ee~:::~;:!:C:~rl· ~:~=:~a:::ıı~~~e:ıa::ı~rd:;ı~ 
~Drtdllen tebliğde dtniyOr ki: Esir - dair imza almmqtır. İşte bu talebi de le mUhabcrede bulunuyorlar, kendile Up Jt\ztmgelcn tna.lflınat verildlltten 
\ı~hı JekQnu 82168 dlr. Bunların 66219 keza davanm t;clı1rini ınudp ahvalden rlne rwıça gazeteler do verilmekte sonra şahltlcrln dlnlenmelerine,. kara-
l~ele.ıneııklı, 4890 

1 
Avustralyolı, değildir. dlr. Ancak cezaevlerinin dahill tnll nn işbu son ~ıkraaı haklundakt Çağını. 

1~28 1 !ngil!z vo 833 n Amerlkalıdll'· Ceza mahkemeleri kaııununun 2lfi mııtnameai hUkllmlerine göre mutlak luğuna ve uiğer hususta eözblrllği ile 
8()

7 
lal'Ynrc, 940 top, t228 mitralyÖZ, inci maddesinde tan-ih edlldilt üZere blr serbestıye mallk değillerdir. Hlll!- karar verilerek duruşmanın 15 -t.942 

Qot-7 ttl.tck, Ud milyon obil.I ve bir biz, Amme fa.hltlerinln liat.eslnt ve hU. aa bugUn vukubuıan itirazlar lçin du- ı:;arşamba gU:U sant dokuz buçuğa bı. 
"' 1nı?rrn1.. viyeUerl g&itermek ını.retile ' n1aan ruşm&lllll tehirini lcnp ettiren kanuni rakuın.n11na arar Verilml§tır. 

!tn;yadan şehrimize beş kişi· 
lik bir ticaret heyeti gelmi~tir. 
Bu heyd, karşılddı mal mübade
lesinde alınac:ı.k ına.lların fiyatla· 
nlll t.esbit için alakadarlarla te· 
masta bulunmaktadır. 

tzmırdekı mübadele işi 
1 

(Ha.star. fı ı ncido) 
Haatabane baii hekimi yarbay He.. 

iron Türk askeri maka.miarmm bUyük 
yıı.rdıınuuı. müteşekkir olduğunu, gllr. 
dükleri intizam ve mUkcnunellyc.ln 
fevkalft.de bulwıduğuou kaydederek 
te§ekkllrlerinln generale iblt\.ğmı TUrl< 
heyeti reisinden rica. etll. 

MUbadele edilen esirlerin kaU ra • 
knmlım İtalyan hastane gemlslnde 
ikisi :ılba.y, ikisi yarbay olarak yaralı 
60 ve ıııhhiye memuru olanı.k ~9 ln. 
gDLz, bg1l!z hastane geınlstndo yarab 
ve hasta olarak 344 İtalyan subay ve 
er yaralı olmıye.n ayrıca 75 subay ve 
500 er. 

Bayraklı vapuru 175 ki'}ilik ikin
ci ltalyan ka!ilesini de Gradisca
ya n.a.kletdikten sonra ora.da bu-
1'.ın.an 129 İng:J.izi aldr. İngiliz esir
leri ttrJvan hasta.ne gcırusinde 
bul~an beynelmilel K."Zllhaç dele· 
gesi tsviçrell tloktor Adcili Pöro -
ı.un neu.reti a\tmda 6Ukfın1a B:ıy
raklı vapuruna bindiler. Esirler, 
Baymklr vapuru !la.ndoveri - .Kas
tle yakbşrrken milli !}3.t"Jcıla.r söy
liyerek gemiler:ni selamladılar, 
Gemideki fngıı'tizler de arkadaşları
nı hurra sesleriyle lmrşıla.dtlar ve 
kendilerille İngiliz sigaralsn &llttı
lar. Harp ına.IüUeri bunları heınen 
yaktılar ve bUyilk bir heyeca.nla 
içerek ağır ağır gemiJe'rin.O çıktl: -
lar. ve büyUk bir samimiyet ve i§
t.iyakla. kar: dandılar. 

!n,:tilizloroen Libya harplerinde 
etir di.1.fjinllş ve bir bacağml kay
betmiş olan bir yarbay, bana, bir 
bUcum arabaSı krta.sma kwnanda 
ederken yaralanarak es r dilştUğü
nü, &Tiden üç gün evvel hareket 
ettiklerinl. gemide iyi ba.k'ld.ı:kla
rmı ve konforun mükemmel oldu
ğunu vatana dör,mekten çok sevin 
diklerini söyledi . 

İnı;"l ·zler, bir senedir İngiliz ai
garası içı:ncfüklerini, noel gecesi 
hep bir aında ancak bir şişe viskı 
l)ulup birer yudum tatr.ı.bildiltleri
ni hikaye e(llyoralr. Ekseriyetini 
~yağım, kblunu, gözUnU kaybct
mdş ıığır yaralılar te:Şkil eden bu 
harp kurbiırıları, çvk ııeşeli görü -
r4üyor l ıı.rdı. 

İngiliz kafiiesinin gentilcrine 
nakil saat 1 O u l O geçe son buldu. 
Ondan sonra lıepsl yaralı ve has
la olan 31·1 kil3ili.k son İtalyan ka.
!'ilesWn Bayraklı vapuruna bindi
rilmt"l.ine başlandı. Bunla.nn içln
cle hcı.rp fecayiinden aklını knybet
m1ş, sarsak olmuıı bir kaç malül 
ve bir !;Ok sakatlar vardı. 

böyle süratle evlenmiş olm86ı si. • 
zin işlerinizde ibir milsta.oellyet do 
ğurma.dı mı? 

- )ı{üstaceliyet mi? 
- Evet, söyleme&: iate<liğinıi 

ımlıyorsunuz. 
- LQtfen meV%Uuınuza döne • 

- Linet.in evı.e:ooiğıni kendisi • 
ne Kahirede teoodllf ettiğim zn • 
man öğl-endlaı, Dedi, HattA kulak 
Janma inanamadnn. Bana gönder
diği mektup ben Nevyor'ktan ha,. 
reket ettiıkten bir arUn l!IOllra gel • 
miıj. Mektubu ~ile bana gön· 
dordi:J.eT ve ben iki h.a.fta sonra e• 
Ume aldtm. 

En nihayet fllhht vaziyetleri en 
:ığrr olan ~i malül esir hU3ud bir 
sandık içiı.e konularak vinçle bü
yilk sala indirllmeye başlandı. Bu 
tertip her Jki d::ı..kikad'l iki hastı:ı-

- Ha?•di,_ ha~di mösyö Penin.g. tım naklini temin ediyordu. 1ngi
ton, dcdı. ~izin ıddia. c-ttiğiniz gi~ l'~lm- bu sakatlara büyük bjr eef
bi Nornuuıdı ile değil fakat Ka~ kat gösteriyorlar ve kendilerinhı 
nı.anikel seY<l:11at ettiğin.ize dair c- en ufak ~€'kiltle incinmesine mey
iimime bil\:OK dclille'l' var Bu dn.n vermlyecek bir itina ile ha.re
takdirde madam Doyl'un ıneıktu • ket ediyorier<h. Da.ha clü.n dilnys.
hunıu Nevyorkta.n hareketinizden nm h:ç bir uımıı.n gönncdiğı bir 
evvel alınış olmanız lca.p eder. ln· rida.1 içlnrle bi.rbirleıiyle boğU§nn 
ka\r etmek neye Yarar? Nn.k.liyat hu adamların Kızılhn.cm ul·vi bi -
kumpnnyal~<lo.n bunu öa..v.r.- mayesl alt:'ll~ "'Rptik al-ı bu mtlşfık 

k kadar b:zlırn · · . .,..... ı " 

Tnrih iistatlrmızın bn lıııs a<.iye. 
ı:ni alkısfarken. yah:!:z bir noktayı 
i,arct l'tmek isterim: 

l t.anbuld çini çc<;itlcrile gô:r,. 
ıerimi:re bir "ür ,.c a.ımt ilemı o. 
çıın mjı;-ıarı abidelcn pek tc.~tur, 

bu, ) alnıt S!n:ıııp-:ıs.'\ cnın151ıuleu 
ibarc1 dcğillfir. Bııınlnn başka, t~. 
lan bir oy:\ f(ibi j lcıımj sebillui· 
ın.iı, rc~nıclerimiz de Yn~tlır. FLM>nt 
bulduk~, bu ctiSiz eCUad ynd~ar. 
bnnı tavaf eUJğf:ıe emin oJdngum 
Re.~t Ekrem lnınlrin çok lyt hl. 
lir. Böyle ba.rlanıuı ,.e horlanan 
birçok sanat nCfi e1crimiz, yetim. 
ler gibi bôyunlarmı bükllp dnnır. 
&arken, Ust&t n1~ln bunlan da sıra. 
lamıyor, buiılanıı bakımsızlıf,'llldan 
bahsetmiyor 'f 

};pey e' , ·el, ~ine bu sütunlardn., 
ihmal edilen hatta k.aı.nıa hazret
lerinin tasaııutuna uğrayan eski 
eserl('rimuden, bilhassa ehil ,.e 
oe~melerimizclcn yana ynkıla L<eb. 
ı;etmlş, (İstanbulu se,·enlcr kere. 
ma)nun di'kkn.t 11YAmıı ÇckmJşUm. 
Bu ııra:tı-, oetniyct a:ıalamıa cb 
tiCrzt'nl~te bulunmu~tum. 
Sayın meslektaşım, o znmau, bu 

ya.zmıa haklı isya.nıma ccnp verdi. 
Konunu ruUdnfanya ltalkıştı. Yazı:. 
tıma bir cevap venlim: "Mademki 
htanbulu seviyorsunuz, onun gü.. 
zelJii'.,rini bozan tasalluUaı"J nitin ün. 
lemlyorsunuz, T~akldilümüzllıi le· 
mi kıwvetı yoktur, clcmcyiniı, he. 
le b~şicıınmız htanbulun \-alisi 01. 
clu'ktı:.n sonra" dcmlştlm. 

Ocnbnn, cevapsız kııldı. Ve o 
zoman, bir kere c1n'hıı unladım ki, 
teşeldriillerin, kan nn ikrul!\ft 
da ~a --bir avam hbirite-- gü. 
rne gidiyor: dinley.en o1ma.yor. 

FlkrlmCe. üstadnn Re'8t Ekrenı, 
t&tanbul \':\\isine u~rk mp-0r \'cı-c. 
cc.ğlnf', mimari Abldeleıimiı, ahr. 
Aerlerimi:ı haldtmt'la alaka göster· 
me!lini isteyeceğine, ua.smdım bu. 
hındn'hı (lstaııbula te\enler ı.urv. 
mu)nun toplantı gUnlcrinde bunu 
bahi<ı mc\'ZUU edip, diğer azaların 
da Tıaylcrlni t<azıuıdıktu ımm, 
ba~lan olo.n valimize ,.ıfotıen 
denl yansaydı dıılı.ıı iyi olurdu. l\Ja. 
itim o, meşhor sözdUr: .. Yiiı. yür. 
den utn.nrrl" derler. 

Pnlat, acaba (t5tanbuJu SC\ en. 
Jer kurumu) sık ık top1:uuyor, Js
ta.nbnlu glizeUeı;tireeek kararlar 
''eriyor mu'!' .. 

Va:mkı milıri vefay: kim okur, 
kim '1inler? 
Li\.EDRİ 

bir manzara teAAil ediyordu. 
Son !tn.ıyan ma.HUü de s:ıat on 

ütiyi kırk beş geçe lngi.Ilz geDli
sinden in<.lirilm.iş buhınuyordu. Bn 
suretle iki tnrafta.n 1.048 kişinin 
va.tanlanna iadesi tnm beş saat 
kn1'k beş dakiknda ikmal edil· 
rıriş oldu. 

1.avendori Kast 1ngiUz haııtane ge. 
mll!l .. sant 115,ZO de p!iot ve milımnn. 
darınuz.m retakntinde hmlrden hare
ket etml§Ur ... 

İtalyan gem1sl yamı hareıtet ede. 

CekUr. 

Um_:_ Mevzuumuzun en. mühim ta• 
mfI bu. Soruyonım Unet., Do~lt111 
hesaplan muntaamı mıdır · 

Pen:ington bir hami.ede ayağa. 

- Norma.ndi He Avrupaya. geç. 
miı olduğunuzu sakhyahilir misi
ııiz?. 

- Doğrudur. 

me ıçın basit hiçbir ı vardnn hakı:ımt~ göz yaşm t.acrlk 
iieY yoktur. 11••&mmenmm!mllmmr.eı••••••••• 

Penington koltuğun kon 
da •(Uldr Blöfil mey<lana k arına Bir haftednııbarl u:ın larlle muztarlp kalplere neşe. gllı.elllğHe Y&f dola knlktr _ E: a.mt bu tadan Wi .• 

Dedi 
1

ve kapıya doğnı yürlidU.. 
_ Sua'limize cevap vemıeden 

bumdan çı'knmszmnız ... 
Diye Puvaro keı'armt bildirdi, 

Bunwı üzer.ine PetJi;ngtoll fı1U ce • 
vnbı verdi: 

- Her Jş munta.zaınıdır ... 
- Fa.kat Unet Doyl'un i.zdiva• 

et sizi o kad&r te.IAfa düşUl'd41 1ti, 
A vrupaya hareket e<lon ilk va.pu• 
ı"a binerek derba.l kendMinl gör • 
mcğe koştunuz ve 80llra. Mımrd:a 
ken<Uaini buldu~ mm.an buttu 
y:ıl:nrzea gij.zel 1* ta.dit 8* 
g5sterdiniz. 

Tckrv eüıkftnet bulan Pentng • 
tcwn b.pıdan_ge~ ~, Y.~C 
~ -

- Deuiıek .mektup Normandi 
kalktıktan sonra Nevyorka gelmiş 
öyle nıi? 

- Kaç def& tekrar edeceğiz? .. 
- Garip, gülünç, 
Diye Puva.ro mırrldandr. 
- Bundıı garip <Man ne var Jd '? 
- Şu ki, ben sizin bagn.jla..rmız 

üzerinde Nonnandl eliketini gör• 
mediın. Ha.tınmda kaldrğına göre 
b&VUl~.a "Ka:rman.ik,, vapu
.nnıun etiketı var. Karma.nik Nor
(I'.an<liden iki gün sonra Nevyork· 
tan ka.Jka.11 bir vapurdur. -

Andrev !'enhıgton bozul!u, çe
nesi titremeğe be.şladJ. Ra$ da 
Puwronun sözlerini takvi.yc etti:. 

kakııan' bir pokerci gibi ~~1:- gıizl('rc hııJnt vcrrn ..• Mlldğlle hlcrnnlı gönllllure oandot katan 

Fakat bu rnn.ske arka.smda zihnin~ 
de bir kal.kınına plAnı hazn.Jadığı• 
n.'\ muhakkak naza.rile ba.kt\a.bilir. 
<li. 

_ lti.mf ederim ki beyler, de. 
di, siz benden ~ kuvvetlisiniz.. 
J<'a.l:ıı.t böyle hareket etmemi hak
i• gösterecek birçok sebepler var• 
dır. . • 

Ru: 1 
- Bundan bir a.n için olsun şUp 

he etmiyoruz. Dedi. l 
_ B~ s~e söylem~k iıo1n 

1 k.etum:yetinııi nca edece~ım. 1 
- ., lzd'tt gilv.enebilinıiala, 

l"aıtat siz~ evvelden kat'i olımıı.k 
hiçbir eey ~k 

( (DeTamı var) 

o 

BUGü AL 
ULU 

Sinemasında 
Büyük alkı§Jarla. lKlNOI Zafor 1'«~ kfNW. 

D&IUI.t.T: Progrnma lliln ol&nk, 
1 - 4 numaralı ycnl matbu!W. jurııah 
2 - Valt Disneyin renkli "KÖPEK lilı&JıWi&81., 
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EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

• 25- 19 mayıs spor 
bayramı Tim bir ısltk çaldı. 

Beraberce merdivenleri indiler 
ve caddeye çrktrlar. 

1kinei Katta sağdan altıncı 
balkonlu peru::ere Timin odasıydı. 

Landon elektr"k f enednin ~ı 
ğını pencereye tutunca camla.tın 
sararmış olduğunu gördü. ce!>in 
den çakısını <.:ıkardı ve cama fır 
la.ttr. Va.krt ilerlemiş olduğum.lan 
cadde tenha idi. Pencere r,.angır 
tı ile yere indi, Ayni anda S'll't 

bir bulut oomaya do.~u yükselui. 
Veyleri düşünce al..'llIŞtı. 
- Dostumuz Daney·m yeni bır 

marifeti, dedi. 
Tim öfkesini giztiyemedi. Dı~ 

terini gıcırdattı. 
- Dostumuz Daney'in usulleri 

nrtrlc kalbak tadı vcrmeğe bn.F.!a.dı 
diye mınldandı. otel rnüdürlmU 
uyandırdılar. Adam olup bitenit.ı 
ri öğrenince şaşkına döndii. 

- Otelimin kredisi gitti, diye 
saçlarını yolmağa başladı. 

itfaiyeye telefon edıldı , faka~ 
gürültü yapmadan gelmesi rica 
olundu, On dakika sonra üç itfa. 
iye arabası sessi~,ce Karlton ote.lı 
nin önünde durdu. Saa.t gecenin 
ikisini geçmiş olduğundan mili}b. 
r ilerin çoğu çoktan uywnuştu. 

İtfaiyeciler gaz maskelerini 
taktrlar ve S99Sizce faaliyete g~ 
tiler. 

Yamn saat sonra Timin odası 
temizlenmişti. 

Veylerle beraber odaya girdik 
lcri vaktt yazı masasının üzerin 
de bir kağıt buldular. Bu m~aJ 
da bir tek satır yazılıydı: 
"AkıJJanmazsanrz üçilncii defe.. 

~mda asit siyanidrik kuilanaca 
gtnl., t t 

L. D. 

Tim o gece otelin başka bir odn 
sına seçti. 

Bütün gece zabıta otomobilleri 
bütün f!arajlan dolaş11 kurşWli 
renkli Daymlcr otomobilini arn 
dIJar. Zabıtanın bu hareketi hı. 
kuki bakımdan belki de meşru 
değildi. ZiraMerinin kayb:>lt~un 
da bir suç yoktu. Arkadaşlan 
geç vakrt ge'nriş ve ısrar ederek 
oorabarlerınde götürmüşlerdi. 
AhHıki bakr.mından oo arkadaş 
!ara belki de hak vermek ıcap 
"diyordu. Zira Meri Grir Kn.rl 
ı on otelinde henüz yeni tanrmıs 
"'duğu genç bir adamın refakr. 
tmde ya.'.ıtyordu. 
• Bütiln yapılan araştırmalardan 
!ıiçbir netice almarnadı. 

O gece Tim Landon sa.bnha 
kadar gözünü yummadı. O güne 
kadar hiçbir zaman kendini bu 
kadar perişan ve aciz hissetme 
mişti. 

Meri Grir gelmişti, ve işin gn 
ribi, nereye gittiğni ima bile et 
memisti. Diğer taraftan yUzünU 
bile tanımadığı bir diı§mana kar 
şı ölüm mücadelesine giri~iştı. 
Her karşılaşt•ğı adam, otelin 
garsonu, kiraladığı taksinin şö 
förü, karş1S1nda avuç açan diler: 
ci l..ev Daney olabilirdi. 

Bu, gayrimüsavi s1lahlarla mü 
cadele demekti. Zira Daney, onu:· 
her hareketini kontrol ediyordu. 
Buna mukabilTim, düşmanın kim 
olduğunu b"le bilmivordu. 

Landon ertesi sabah Meriıdıı 
nnnesini ziyaret etti. Kır saçlı . 
ufak tefek, nazik, yaşlı bir kn.drn 
cağızla karşıl~tı. 

Ba.his Meriye gelince kadının 
gözleri doldu. 

- Meri. bana me.g.ga!esi ha!. 
kında pt>...k ı...:rsevler söylemez anır 
kendisi o kadar calıc:.kan ve dü 
rüsttür ki, onun için pCk tasa 
etmem. Kızım hep b izi düsünmül" 
tür. on altı yaş n<lan beri mütc 
nıadiyen calı§ıyor, didiniyor. 
hep kard~in;n ve benim geı;imi 
mi tCJl'llin ed"'b:Imek irin! O o!ma. 
saydı, binbaşı ı andon, bilrn~m 
halimiz ne olurdu 

Tim. ihtiyar kadrna tekra:- gı; 
leceg:n i vna.dedcrek veda etti, ve 
otele döndü. Yolda bır aazet~ al 
mışb. Odasına <'ıkınca katladıffe'ı 
gazetevı açıp okuma.Ya baP!adr. 

Daha birinci sayfada kalın bıı 
yaz! gözüne ~arptı : 
"Kasacı Harrivi tanryor musu 

nuz?,. 
"Thki bir haydut muazzam bil 

servet tevarüs ediyor. Fakat 
bu defa. da mc danda yok!., 
"Zaıbıta vaıi1>i arıvor ... 
Kasacı Harri m•mıyla marU! 

Harri Ston Avrupa.nın hemen 
bütün zaibıta merkezlerince tanır: 
nuş bir şahsiyettir. Fa.kat şimdı 
talihi dönmüı:;e benzivor. Mcv<:t 
diyetinden hab:.>rdar ~le olmad · 
ğı bir amcası ölüyor ve Harrı 
Ston'a Uç yüz bin İngiliz liralık 
bir senet brra.kıyor. 

Harrinin mazi.sini kar~tırmak 
biraz yersiz olmakla berabe:- bu 
lunması için zaruri bir tedbirdir. 
Kasacı Harri gayet utangaç ve 
çekingendir. Kendisı Afrikadan 
dönüşünde Glaskov şehrinde ka 
raya cıkmıştır. Orada bir iş ada 
mına b;r altm menbaı Etatnıa.ğa 
kalkmış, fakat sonradan bu men 
baın mevcud olmadığı anlaşılmı;;, 
Bu yüzden aleyhinde takibat yn 
pılmaktaydı. Fakat lbu r,üne J.-adar 
zabttn nerede (!izlendiğini ke~ 
fetmeğe muvaffak olamamı~ır, 
Bir kaç haf ta evvel Londraya 
gelmiş ve üçüncü smıf bir otele 
inmişti. Fakat bir gün ansızın 
kayboldu ve ibir daha. da gözUk 
medi. 

Dün gece Harri Ston'a ait. bir 
bavul biri gar cmanetçisindc bu 
lundu. Bavul üç haftadır ~rı.ntt 
cide duruyordu. Bu müdıdei: 7.J.r 

f ında kim:ıe gelip bavulu soı n'ı.<l 
mıştı. lçi açılınca elbiseler ve ~ 
yahaıt levazımı meydana ç•lm. 

Harri Ston'un f nriltereyi terk 
etmediği talı..ırnin edıliyor. Kendi 
sinin ya polis veya avukat mi.: 
ter Doting Klip'e miiracnn.t etme 
si rica olunur. 

Tim, bu satırları okuduktnıı 
sonra gülümsedi. Kasacı Harri, 
tanıdığı Harri iee bir kaç sene 
hapsi bile göze alarak müracaat 
etmekte tereddüt etmivecekti. 
Zira o kadar para canİrsı sefıl 
bir mahhiktu 

Aradan on. dakik a geçmedi 
kapı vuruldu, otel garsonlarından 
biri içeri girdi: 

- Bır bayla bir bayan sirınle 
görUşmek istiyorlar. Mister Lan 
don. 

- Kimdirler? Kart falnn ver. 
mediler mi? 

- Hayır, Sade müstacel bir 
mesele hakkında gör~eklerin• 
söylediler. 

Tim bir lahza dü.5ündü. 

Bu üçüncü bir tuzak mıydı': 
- Getirin onları yukarı: Fa. • 

kat bana ibır şey satmak nıyetile 
geldilerse, merdivenleri çıkmak 
zahmetine katlanmadan geri dön 
melerini tarafımdan söyleyin! 

Cenubi Afrikadan MndUğil 
gündenberi bir rpk kimseler az~ 
karlı işler için nazarı dikkatini 
ve al8kasmı çe.kmeğe çahşrnı~ • 
lardı. 

Not def etrlerine bir iki not al· 
dığı sırada kapı vuruldu, Tım, 
misafirlerinin yüzüne ibakma<lkn: 

- Buyurun, dedi. 
Ka'(>mın kapatıldığını işit.ti ve 

ba.'.ıınt kaldırdı. Gelenleri ti:llı 
ymca hemen yerinden fırladı. 
M1safirlcri U:.nıyordu. 

Erkek sohtk benizli. si"cıh l'., . 
kallı adamdı, kadın da· Klenc 
Havzda körkiltiik sarhoş bir va. 
ziyette yemel<: odasına giren ka· 
dındı. 

Sakalh genr, l"ayet sakin ve 
munis bir sesle Tim·e hitap etti 

- Gözünüz ayd•n, binbaşı 
Landon. Son defakine na7.aran 
daha müı>ait bir ~erait altm:lR 
kım)riaşıyoruz. 

T"m. t•'ıfü; ve heyecanını y ·ıı 
mtş, dimdik muh:ıtabmm yüzü • 
ne bakıyordu. 

- Son defa nerede karşıla!i -
mıştık? 

- Klenç Havz önündeki c:ı.d 
dede O j(i.in son derece hiddE't • 
liydim. S1zi temin ederim ki, lııç 
bir za..;nan bu kadar öfkelenme 
miştim. • 

- Celf e rastladığ·r.ız gün d .. 
korkarım, aynı derecede hiddel
liydiniz! 

Gene adam kadının yüzüne. 
baktı :· 

- Celf de kim~· Bana söyle • 
mez misiniz. Marta? 

Marta diye h;tap edilen kadın 
kaşlannt çattı: 

((Devamı var) 

KW"t.ulUO ı-avaşmm ba§mda ~ 
bedi Şef Ata.tllrltUn AıWtıoluya ı.. 
defa ayak blU!lt:ıklan gUn Un yddö
nUmilne rastlıyan 19 Mayıs Spoır 
\'e Gençlik. bayramında Ankarada 
lıitmcık üzere (Genç'l:k Bayrak ko
~cru) nun Btincisi ynpıla.caktır. 

Bu yıl kO§U Ata.türlli.in o tarih• 
te Anka.raya gelişleri itıtikeıtnıetin• 
de, SSJM•ın ve Erzurumdan ~
iıyacak, iki istikametten gelen at
letler Siva.sta wleşerek 19 Maya 
t..'\ na.t 11 de A '1'taraya vara.cak • 
iı?..rdrr. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkllk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser 

tCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABtLIR 

Atletler Erzurumdan 11 Mayıı, 
pa7J6rtcsi ııaa t 11 de SamaunJan 13 
Mayre ça.r,amba ıııaat 11 de ve sı. 
va.'itan 16 mayıs cumartesi fl83t 6 
da hareket cdeceoklerdir. Her böl· 
ı!e atletlcrl vilaYot\ri hudu1unda 
amu:3anı diğer .bö]gc atletlerine 
teslim edecektir. 

'Koşu glizergfı.hı 3u şekilde ter 
bit edilmiştir: 

Smu!u.nda.n: Hav:za, Aına&Ya. 
Tok3t, Sivas. 
Erzunımdn.n: I'oca, Tercan, Er4 

;-;·~can, nefa..'ıiyc , Suşehri, Şeref~ 
!IC, ?.ara, Hafik, &vas. 

ı:!ivasta b"rleş~n atletler de St· 
V'S.Stan itibaroo .Aıilcaraya kadar 
yohı takip ede~Jderdir: 

Siva.cı, Kayadibi, Şa.rkıltla, San· 
nalan. Kayseri, Kırşehir, Kaman, 
K~oçili, Ba.lA Gölbaşı, Ankara. 

Bu hafta yapılacak lik 
maçlan 

btanbul Futbol A~nlıt"mclu: 
Fenerlıüçe Stadı 

Saat 10 da EyUp - Ha.Uç: H: Be· 
!Anıl, Hayati. Ha.yrl 

Saat 12 de SU!eymaııtye - Altın. 

tuğ: H: Şazi, Şeklp, BUlend 
Sa.at H de Beyoğlu - Takatm: H: 

Adnan, Sel!ml. MUZllffer 
Saat 16 da. G. Sa ray - Befikt&t 

H: Sami, Şazi, Adnan. 
Şeref Stadı 

Saat 10 da eBylerbeyi - R. Hlear: 
H: Milcyyet. Mwıtafa, Halit 

Saat 12 de Demlrlpor - Hfltı: H: 
Necdet, ZekJ, Münir 

Saat U de Beykoz - Vela: H: Jl"e· 
rldun, Necdet. Rıetat 

saat l.e aa Penerbabı;e - ı.t. Spor: 

H: H alit Galip, Baha, Niha.t. 

GalatMaray - Fener rmıhte. 
liti Mı .. ra mı gidecek? 1 

Haber aldıftmıza göre, bundan bir J 
mUddet evvel Ankara ve tatanbuld& 
muhtelif maçlar yapan İngiliz takımı:.. 
nm ziyaretini iade maksadı ile Gala. 
Uwıarayla Fenerbahçc muhtelit! Mcsı· 

ra gideceklerdir. Bu busuııbl ı~se
!cn ta.halaat kabul edildiğinden scya. 
hatin nisan sonu veyahut mayıs bida. 
yetinde yapılacağı muhtemeldir, 

Dün yapılan atletizm 
müsabakaları 

Atletizm ajanlığı tarafından ~rtlp 
edilen mevstmin ilk müaabt\kalan dUn 
Şeref sahasında yapıldı. )o{ektepU at· 
lcUerin de iştirak ettiği ıpUsabal:alar. 
da ıu dereceler elde edildi: 

1600 metre: Rıza Mahmut 4,21,S 
Rai! 4,24.6 
500 metre: Adnan 1,11,D 
Ziya 1,14 

KAT'iYEN 

IHTIY ARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

45 1attnda oldutu b.aJde 7GliiDde hic 
bil' ç1.e1, bJ~ burufU.lu '°"eur. 

Atak. ,.,.ımupk. ve bir ıeoç lcmnkl 
lff>l kUIUl"I\&& blr ctlt,. Adeta bir ba• 
rlka denebilir. Falcat bunun Ctlllll 
bfr tzahı vardır. 

t,c.e. bu, Viyana Uai'Nl'lltelt ~ 
...... Dr. 8'etlkal'ın ~ baJ'n& 
MtU olan "'Bioeeı,.. la .........,IP
,.Biocel.. her 1WDut* we ~ 
cUd için elzem ol.an ıençlelt!rld 
luT!netli ve tabii W\IW'dur. Sim4l. 
peıııbe renkııekı Tokalon lı:rmıinde 
"Biocel,, bulundıiluadan, az U7\lr4 

km cUdiaıUl besler '" ıeoçlqUrir, 
Her aabah kalktıtmazda çiıcl " 
~uklann ~utunu -
btru .talı• sencla••ll"*' ~ 
nf~ " 
Cunduılerl içotn de M;raı renkteki 

(T•fıız) Tokalon tremiıı1 kul.lanvua. 
Bu H)'ede cıldlftlıı taıe•cr. ıf11b 
nokUlaJ"dan kw1&nr w açık meaa
mabnı 11klaştınr. On 181 daha ıenc 
eörum.ınuz \'e 6:yle de ka.l.ınız. Yüzil
nmiln z.ayıOamış adalekrıııe niha
Yt't veııl\ll. Bu Si.rkln Jerlden kurtu

.k&nuı Mek~ll itiz olduJwıuz ıa
nwnki tue, aılu 1analı:lann11.1 ve 
taUı ,UUWlln.IU ikUlap ed.lnl&, Cll
dın ıldaıı olan bu iki muhtelif To
kak>n kremanın har1kullde netice- • 
lerlnden feovka.LAde mabzuz kala
rabmR. Alı:ll t.alrdb'de puanm 
nMmnuftloret!e iade ~. 

Küçük ilanlar ı 
. ' 

Bu sütunlarda okoyucolanmız.ın p . 
r.etemlzln b9flık yanmdakl kuponla ı 

blrtlkıe cönderecıeklert 

EVLENME TEKLİFLERi, tş ~RA · 
MA. iŞ VERME, ALIM, AA TIM 

CUlleo atma.: Orhan 
12,09, Ali 11,7 metre. 

1%,H, Onat ırfbl t1carf mablyl'tl haiz nlml\"ı.a kil 

Di.ıık atma: Mehmet 33,06, 
31,M, Glya..s 29,70 metre. 

çt1k UAnlar paraaa neerohınur. 

Melik Evlenme tehlilleri: 
• Y&§ 28, boy 177, kilo 77, ~ıhhatli, 

- 0 yakışıklı ,temiz bir allerlen, klmııcııcı:, 
Mektep lik maçlaTı bir bay, hali vakti yerinde bir atıcye 

Mektepler arası ilk maçlarına dUn iç gllvcysi girmek istemektedir. 
Şeref ııahasmda devam edilmlıtır. İ§ık (Yalnız adamı remzlne mUracaat 265 
lisesi , Şişli Terakkiyi il.O, Kabataı, • 28 ya.,ında, orta tahsllll, ev işle. 
Vefayı 3.2 mıığ'lQp etmişlerdir. İst1k· rln! nıtilommel bU<.'n, yUkstk aıle::!en 
lAlle Muallim mektebi 1.1 berabere bir bayan: evine sadık. az " m n , 
kalmı§lardır. umcr. orta boylu, uy.sal, kimsesiz. 60 

Devlet Demlr1oııarı ve Llmaalan 
işletme Umum idaresi &JUi.arı ___ ... 

Muhammen bedeli (14661) lira ol"aıı muhtelif ebatta (162.900) metre 
mikA.bı çam dilme, kalas ve tahta ( 10.4.942) cuma günU saat (10) ondıa 
Haydarpaşa.da gar blnaaı dahilindeki komisyon tarafından pazarlık uııuı.ue 

ratın alınacaktır. 
Bu i§e ~k l.IUyenlerln (2199) Ura (U>) klll'UflUk kaU temin&t ye 

kanunun tayin ettiği vesaikJe birlikte pazarlık gnnu .sa.at.ine kadar komüı. 

yona mllracaaUan ıaztmdır. 
Bu ite alt oartnameler komisyonda.o parasız olarak da#rtJlmakt&dır. 

(4278) 

Deniz Levazım Satınalma Komu;yonu 1 
ilanları 

--~~~,~~ 
ı - 10 Hl 30 ton miktarında alınacak olan raylar ile traverslerin beher 

kJloauna tahmin edilen 38, civata ve makasların beher kUoııuna tahmin edi
len fiyat 76 klll'l1§ olup ve buna alt pazarlık 13.4,9f2 pazarteaı gtlnll saat ~ 
te Kaaımpa.p.da ?>ulunan deniz levazım satınalma komisyonunda. yapıl&C&k· 

tır. 

2 - Şartnamesi hcrgUn iş sa.atı dahilinde mez.k1lr komisyondan bedel· 
atz a.lmabillr. Kat\ teminat ihale gllnUnde tesbit edilen miktar üzerinden alı. 
nacağı cthctlfoı isteklilerin verebilecekleri m lktarm yUzde on beş nlsbetindekl 
kat1 temlnAtıan ile ve :WOO sayılı kanunun istediği v.wükle birlikte mez. 
kQr koml.Byona. mUracaatıan llln olunur. (4198) . .... 

Bir adet Dizel motörll aluıaca.k 
250..300 ııan beygir kuvvetinde tam Dizel sollt lncek§ln ve Dizel ~p bir 

adet motör alrnacaktrr. İsteklilerin hergUn komisyona mUrncaatıa ıartna· 
meslni görmeleri ve en geç 15 nisan 912 günU akııamma kadar Kasımpapda 
bulunan komisyona tekliflerini vermeleri. (4324) 

>[. !l(o !l(o 

12 ton kok kfünllrU (Knrabük koku) 
7,li ton kok kömUrU 

Yukarda yazılı iki kalem kömUrUn 11 nisan 942 cumartesi gttnn Ka.mn· 
p&§ada bulunan deniz levazım ııatınalma komisyonunda pazarlığı yapılaca. 
ğmdan istek!Uerin belll gUn ve saatte mezkdr komisyona mllracaatıan illUl 
olunur. (43ZS) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Mevcut prtn:ımesi mucibince be§ adet santrifl.1§ tulumbaaı pazar· 

!ıkla satın almacaktır. 

2 - Pazarlık 17.4.942 cuma gUnU saat on biri onda Kabat:a§ta levazıı:ıı 
fUbeslndckl merkez mubayaa. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tateklllerln pazarUk !<;in tııyin olunan g1ln ve ııaatte teklif edece!<. 
!eri fiyat Uzerinılen yüzde 7,5 güvenme paraııllc b.rllkte mezlror komı.ayona 
mllracaatlarr. ( 4363) 

1 latanbul Belediyesi ilanları J 
Be§i.ktaş Spor caddcıılnın nihayetindeki Maçka mezarlığ'ında yapılacak 

ikinci kısmı toprak hafriyatı ve duvar hedmJ ile yeniden duvar inpın açı1' 
eksiltmeye konulmu~tur. Keş!t bedeli 5103 lira 63 kuru§ ve Uk ~mınatı 38~ 
Ura 77 kuruştur Keşif ve §artname zabıt ve muamelM mUdUrlUğU kalemiD· 
cie görUlebUir, İhale 13.f.942 pazartesı gUnU saat 14 de da.lınl encllmendll 
yapılacaktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektuplan, ihale tarihin· 
den sekiz glln evveı belediye ten itlcrı mUdUrlllğUne mUracaatla aıacaklarl 
fenni ehliyet ve 941 yılınn ait ticaret odası veslkalıırile ihale gUnU muayyen 
sa&tt .. daımi encUmendc bulunmaları. l3&92) ----_________________ ..... 

Eksiltm·e ilanı 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinden: 

920 ura 05 kuruş keşif bedelli Selçuk kız enstıtllsU blnaınnm tarnlri 
açık eksııtmeye konmuştur. lstekliler tn 70 llrıı. muvakkat teminatla 18.4.~4l? 

cumartesı gU!!ü saat 10 da muhasebemiz binasında bulunma.lan. (4111) 

latan bul Defterdarlığından: 
Toprak tevzi komlııyonları ıc;in yaptırılacak (150) adet portatif karyolll 

13.4.912 pazartes i saat 15 le defterdıı rlık Mllll Eml!k mUdUrlilğünde nıO 
teşekkl' kom'syonda açık eksiltme ı le ihale edilecektir. 

Keıl! bedeli (3000) teminatı ı 225) liradır. Reııim ve şartnameal ınes
kQr mUdllrlükde hcrgUn görUlcbilir. ( 3i98) 

ile
,..~ ıırıı nııılUJJı bir bayla evlenmek IQte. 

1111'!:1 ~...._.. mektedir. (Pembe gU1 26) remzine 
~ .:J~ -

1 

ml\racaat _ ,266 • 21J sene telefon idaresinde muha. rurı. ,;ocuğu) remzine mUracaat. 
• Ya§ 25, boy 170, kilo 6S, kara saç bere memurluğu yapmış, mUtch:ıssıs I 

~ lı, kara gözlll , devlet mUcBs•s<>)Pr!l"!dC daktilo ehliyetnamesi bulunan, fran. Aldırınız: 
F 1 ıızca bilen bir bnyan, iş aramaktadır. 13,00-13.30 am programının ikinci 70 Ura Ucretıe çalı§an serbest mea-

kıamı. 18,00 Prog ram. eaat ayarı 18, lok sahibi, kimsesiz bir gene; yaşlle !Kordl) remzlot> mUrncaat. Aeaıl'ı<la remlzlert yarılı olan o 

03 Çifte faıııl lS,45 Ziraat takvimi mUtenuıp, ev l,ttııden, anlayan, gtL • 18 yaşında orta okul mezunu bir ı kuyııcuJarımızııı namJanna g-elel' 
ZA Y1 - tık sayfası M. Topuz Grek 18,55 Oda musikisi 19,80 ııaat aya:-ı 1 zel , ufak b!r geliri veya bir evi bu. gene;, ailesine bakmak mecburiyetinde mı>lttupları ldarehanemlzclen (paVI'' 

tarihl hülAaası siyah kalın kaplı bir 1 ve ajana 19,45 Halkevlerl folklor aa. , lunan kız veya dul bir bayanla. evıen kaldıgı fç.n resmi veya husust bir ları hane) hergün sab.'lbtan öğle)" 
de.tter Taksim civarında kaybolmu§ • aU 20,15 Radyo gazetesi 20,45 KUrdL mek lst~e!<tedir. (Temiz kan ZS) ınUeııeeııede çalışmnk istemektedir. kadar ve uat l7 den sonra aldll'ııd' ' 
tur. Bulanın 1sUkl~l cad. Ankara apt. Jlhlca.zktr makamından şarkılar 21. remzine mUracaat • 267 <Çall§kan K) re~z:e müracaat. lan. 
No. 15 e getirmeleri rica olunur. Konu11rna (eDrdJeonıe saati) 2115 NL j l I • Muhasebe I§ er e va.kıl orta ya§h 8) 

,,.... ~- ' 

1 

f arı yan ar • bir bay, yainız cumartesi gUnler l öğ. (Tunalı> CDunız 18> (333 E) (Umlt 
havent makamı 21,30 kon~a (bJk"'· ıClddlJ (Uygun) (Y ş) (~ ... 1o..) 

el l k .. • Müteh bl b be ı da.im! leden eonra saat 18 e kadar husu"" • • - n,.... Ankara a satı ı arsa ye aaatı) 21,45 Radyo senlonı orkea- aaaıs r mu aae c • "' ...-
truı 22,30 saat aya.rr, a.jaruı Ye bor- veya g UnUn muht~if ııaatl•rlnde çaıuı mUeMeeelerde c;atıımak t.atemektedlr. ıH,K, 213) (Ecları (H.T. 8J (A:tl 1 

Anka.nvfa bah~li evlerin hemen 
arkc.emda Ormanc;iftliği ve Balgad 
köyi\ mevkiinde ilerde asfalt yapt• 
lacak ol!lll Haymana şosesi Ustün 4 

de, şehir plA.nms cb.hil , cephesi 50 
metreden fazla bulunan 2300 kü.. 

ak istem ktedl (A G) _ _,_ ıı <AY yıldız) remz1ne mUracaaL ı llm) (N.U.N.) <Sl> (Ayla) ıc.)I· 
salar 22,411 - 22,~ yarınki Pl'Ogranı m t e r. · · nouu.uıe m 1fl 

k 
ncıı.a . • 42 y&§ında bir bay, resmi veya <A.L.l (M.Z,E,) Nadide 

ve apa.nl§. 6) 

sur metre nezar<'tli a~:ı mektuan OARb.IVt:: MUTERA~Ml8ı 
3250 ~iraya satılıktır Taliplerin I! ı'allAIJD. l'allmballl"dr • OlıltlfOı 
yaz· ile İstanbul post'! kutusu 753 i .. etartmal' ""rw:en tttlf'odf'lt 

'1 
Muammer adr~e mllracaa.tlan. I" ... ..., • 

1 

• Alim vaziyettıiln boauklutu y0. huawd bir yerde odacılık. kapıcılık gı.. (26 Sezen) (Nokta) (AyyıldJS 
rODden orta 3 ten c;ık11Uf bir gene; ya. bl il aramaktadır, Taşraya da gider. (Ad.) (1. İ§kan) (BJ, Kaya) <~·t1) 
,ı ve tahalllle mutena.alp bir 1f ara. <Halil) remzine mUracaat. (Emekllı cs.S.) CM.Kr.) (A· ~~l 
maktadır. (1144 Net§) f-mslne mDra • • Orta oıcuı mezunu, rtyazlyeat kuv (Sezer> ( H.R.K.) <S.H.G,) (GörırU ) 
caat. vetli, Y&Zvı: güzel, çalışkan, clddt bir (Y~llgöz 19) (?d. 88) (K.N. :Mebt•P 

• Orta 3 t.e okuyan AnadOlulu kim· genç, Yazıhane, tJcarethane, veya bu· (2248) (GU!c;ln) !Mesut) (Bahllr: 
sesiz bir talebe, berbangt blr mneaae. 

1 

na benRr herban«f blr yerde çalı§- (Kimsesiz 90) (F.F.) (Denlz)(AslS~ 1 
9ede evllt &ibl çaıırşmal< istemektedir. mak lltemektedlr. Evinde yazı i§leri CA.A. ) (Şen yuva) (A.A.D· 

1 (Y.8) remstne müracaat. kabul eder, kaıdyarllk te yapar. (Asil (M.0 .22) (N. Uyaal) (Yedek deflızcl) 


