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SU1kiiit(B8vasında 

Raflara. Bıldırecelc 
Dün - Kornilof ve Pavlof Müdafaala rın ı Yaptıla r, isnat O lunan 
Suçla~ Alakaları Bulunmadığ ım Bildirerek Beraetlerini İstediler 

Ankara. 10 (TAN) - Bugün 
saat 9,45 te Von Papen'e yapıl -
mak istenen suikast davasına An 
kara ağır ceza mahkemesinde de. 
vam edilmiştir. Saat tam doku • 
zu otuzda önde Kornilof, arkasın 
da Abdurrahman. Süleyman ve 
Pavlof, salona girmişlerdir. Kor
nilof, yakasına beyaz hır karan. 
fil taktığı halde her zamanki ye.. 
rinde oturmaktaydı. 

Konıilofun müdafaası 

Saat 9,45 geçe1 heyetı hakime 
ve müddeıumumiler yerlerini iş
gal edince, Reis, Sabri Yo!daş, 
Kornilofa müdafaanamesini oku. 
masını söyledi. 

Kornilof, kalın bir dosya içeri 
sinden çıkardığı yüzlerce snhife
lik müdafaanamesini türkçe ola
rak okumaya başladı. 

PASiFiK ,HA.RBi 

Japonlcr 
o .. 

· Aleutien 
Adalarına 
Asker Çıkardı 

-o-

Midway'daki Harbe 
Dair 'J apon Tebliği : 

Ameri4ı. banrıye Nnzın Knox 

r .. .;;;;;;; ......... -.... - ...... ~ " 2uUçak Gemisi Batırdık. 
111 çak Gemisi Ka ybettik. 

Milli Şefimiz 1 Uçak Gemisi ile Bir Kru
vazörümüz Hasar Gördü., 

- Tokyo. 10 !A.A.) - İmparator 

Al B•• ••k El · · · luk umumi karargahı tebliği: Ja man uyu ÇISlnl pon harp gemileri kara kuv\·~t • 
Krlbul Ettiler 1 !eriyle iş?irliği yaparak 7 haz! r.~n 

1 
da Aleutıen adaıarında bazı dus-

Ankara, ıo (A. A.) _ Reisi • • ~an mev~ilerini ele '?ecirmi~ler
cumhur ismet Inönü buııUn 1 dır. Bu b.olgede hareket ~ev:ım 
Çankaya köşklerinde Alman etmektedır. . 
Bi.tyitk Elç;~i Von·Papen'i ka - i Midw~y adası et~~frnda Jı~ht>ri 
bul buyurmuşlardır · Kabul ı dokuz hın dokuz yuz tonilatoluk 
resminde Hariciye V;kili Silk 1 ::Entreprisse. ,. sınıfındaı:ı. bir ".e 
rü Sara~oğlu da hazır bulun. Hornet .. . sınıfından dıger bır 
muştur · · uçak gemısı batır1lmış ve 120 U-. 1 çak düşürülmüştür. 

~~ıuıeı.ıml l'D resımier: iiuz iarın nemiz çozlildüğü !)it .•· 'iİ:U· 
de bir Alnıan askeri barındığı mahfuz kulübeden ~·!~ı •. : 

ııı;UfiHli'11 1 tnillmm;~·;ı 
Sıvastopol 
Muharebesi 
Şiddetlendi 

-o-

Berline Göre, Ç etin 
Çarpışmalar Oldu, 

Bazı İstihkam la r Almdı 

Son Mihvei· 
Hücumu 

Boş~ _Çık~1 ı 
o 

Birülhakem'deki Hür 
Fransız Garnizonu ~ 
Hücumf~ rr Püskürttü Dutch Harbour bölgesinde 14 

.. .. .. Kornilof söze "Bay hakimler., · d- · d.. .. ·· --o--
Dunku celsede mudn~aasını ya\>an suçlu lardnn Kornilof dıye' başladı ve şu sur.etle devam A· mer.ı·k·ada uşman uçagı uşurulmüştür. ~ _... ~ .• • . ___ . etti: .M Japon kayıpları batan bir u1:ak Rusla ra Göre, Takviye 

-o- . 

t 
gem.isi ile ağır hasara · uğrayan 

G
, -- -...--- .. B • • • • k H t "- Müdafaama başlarken, her diğer bir uçak gemisinden ve ke- f;etir me lerine Rağmen el! en uyu arp e türlü faraz~y~, tahmin, tas~_vvu~ Her 7 Dakikada 1 Uçak, ıa hasara uğrayan bır 'kruvazör- Almanla r Püskür tüldü 

3' ve zanlara ıstınat ederek Muddeı le üslerine dünmiyen JO uçaktan Bedin, ıo ıA A.} _ Alman or. 

Kar§ıhkh Ha~o ~ıun;arı 
En Geniş Ölçüde ve 
Fasılasiz Devam Ediyo .. 

Ankara, 10 (Radyo gazetesi) _.; 
Libyadaki muh:ırcbeler ayni böl 
geler üzerinde karşılıkh taarruz. 
larla devam etmektedir. G~nel'ul 
Rommel'in Birülhaketn ınevk. 'n. 
deki taarruzunda da muvaffJ!i: o
lam adıi{ı bildirilmektedir. 

Ç k 1 F k 1 
Ad umu~inin yaptığını yapmıyaca. Her 12 Dakikada 1 ibarettir. duları başkomutanlığının tebliği : 

1 a rl an ev a a e ğım. içinde alakamm .izi bile o_ı. T k H • ,'f. Siva to ol ·· ·· de l "dd t 
b d d b an • ergu .. n 1 Harp Londra, 'ıo ''A. A.) - Ber!ı·n s P onun yapı an şı e mryan. u ava a, enım buna ih \ - li muharebeler srrasında ve ha-

l 1 
~-- K tiyacım yoktur. Ben ancak bakı- G . . y 1 radyosu Pasifik hareketlerıne ait va kuvvetlerinin tesirli yardımı azanç ar anunu kati söyli~ı>ceğim. Mahkeme h u. emısı apı ıyor .tarak neş~edil~n Japon t.cbliği sayesinde yeni istihkamların ele 

zurunda bırkaç defa haklarımızın Vaşington, 10 (A.A.l - Amt>ri etrafı!ldakı yıyımında• ~aponlar_ın geçirilmesine muvaffakıyet hasıl 
ihlal edilmiş olmasına rağmen ka harp bütçesi 200 milyar dola. Aleutı)'.~n adalarında bır çok c!uş olmustur. 

FevkalAde kazançlar kanununun Parti Grapunda ve Mecfü bütc;e 
~ncüm~ln~e bir çok münakaplara yol ac;hir • ,,e kanunun bu yü%<. 
den gecıktıği haber verJliyor. HilltCimetin, partinin ve bütçe encümc· 
:niııin endişesi yerindedir. Fakat dava bizce bir premılp mesele
sinden ibarettir. Bu defaki kanun, ceçen büyük harbin sonunda c;ı
~arıla? harp kazan~ kanununa _pek benzediifne gört. o kanundan 

benim ve Pavlofun hüsn·ü niye - ra çıkarılmış bulunuyor. Şimdi ma~ m~st:a~eı;n noktalannı i~gal 1 llnien göliinün cenup doğ•ısun 
timizi izhar ettiğimiz muhakkak- Amerlkada her " ai dnkikaJa blr ettiklerım bildırmekte<iir. ,,.,~ D s 2 sı· 7 
t B . ·ı h' "f d d k J ......:.... ın. S ., SU //! il.: ~' anu ~ a. ı. 
ır. ız, şı a ı ı a e en a~ınan, ucak, her 12 dakikada bir tank, ~ uevamı 8 • 11 • " --..;......-~--......._ ......... __ _ 

Muharebe11in tcıf siliilı 1 
Kahire, 10 ((A.A.) - Dün Bi -

rülhakem'deki hür · Fransız grı r
nizonuna yapılan taarruz d ·· ;mnn 
hareketinin ba-şlan~tcmdanlıc-ri 
hiç süphesi.z en büyük hücum oJ. 
mu~h.·- Almanlar havaları stıı'<:ı s 
uçakla'riyle kaplamışlar ve Fı .rn. 
sız garnizonunu teslim olmak zo
runda bırakmak piyade ve bt! -
yük say1da zırhh kuvvetleri hu 
cuma kaldırmışlardır. 

meçhul şahısların yazdıklarını her gün bir harp gemisi, her iki • .,,,,.....,....._..,__,,_ 
mahkemeye vermek gibi' hareket günde 5 ticaret gemisi inşa '.!diL 

vakıt yapılan tec.rubeden de lstıfade edılebilir, Onun için 1918 
harp kazançları vergisi kanunu na bir göz; atmakta fayda vardır 

te bulunan veya kaçamaklı ce • mektPdir. 
vaplar veren insanlar değiliz. Biz, . Londra, 10 ( A.A,) - Amerıka 
hakikati yüksek sesle konuşmak- istihsali:ıt direktörü M. Nelson 

ıY A Z A N : M z E K E R t y A S E R T E L tayız. , bir senede Amerikada 60.000 u-
~ k 

1
• • l2ff Devamı Sa. 2 Sü. 1 çak imal edildiğini söylemiştir. 

r ev a ade kazançlar kanu • t- . 
t~:o~ ;E:.sr.~;::;~~~~ rı -~·H·····a~···k····s···,··z· .... ·M······a····,····E····d·· · ··,:·n····e····n····,··e· ... , ... ·ı 
b Yuzden kanunun geciktıgı ha· • 
er veriliyor. • 

lt(ı liarbin başlangıcından beri hü- ı r .-C> •• -,~"! : 
ı...: metin en büyük endişelerinden ı · ~ t 

~~a~ir:y~~i~~~rs.1:ı~;1~e:;~ 1 Mecliste Kabul Edilen ve Yürürlüğe Girmiş f 
lı ~aktır. Hatta denilebilir ki, • ı 
t·Uk~et bu endişesinde bira~ ne Bulunan Kanunun Esaslarını Necredıyoruz 
ı.1 gıderek memlekette vaktınde :f lir harp ekonomisi sistemi kabu • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • ••• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •••·~, Fevkalade hallerde haksız ola. 
ltlı.n: yanaşmamıştı; .. Bu defa t:~v • -tıt rak mal iktisap edenler hakkın _ 
~alade ~azançlar layıhasmın mü· ltaıy· a ·so· n ' daki kanun Büyük Millet Mecli-
t~eresı esnasında da, memleke· sinin 29 mayıs 942 tarihli toplan. f : ~ · --• 
ııı. iktısadi hayatında husule ., tısında kabul olunmuş ve 3 hazı- ----- - · -·- - -· - -
fetırebileceği reaksiyonu inceden · Zaferden randa da resmi gazete ue neşre. M·ılyonluk I 
~ceyc tetkik etmek ihtiyacı, bu _ .:ı dilerek yürürlüğe girmis bulun-
<! nunun beliti de meclisin bu E • ,,- maktadır. ~ f Vresinde çıkarılmasına mani m 1 n Kanunun muvakkat maddele • o d 1 T k 
o ac~~ır. '· .. rindeki hükümlere göre.kanunda r u ar e 

liükumetin, partinin ve butçe tarif edilen vazife YC memuriyet 
~fc~meninin endişesi yeri~~edir. b: lk.ınc·ı lerde bulunup da haksız olarlk 

1
rakikaten mesele. gaye~ mühım. Har e Girişinin m.a1 iktisap edenlerden harbin 
ır. Fakat dava bızce hır prensip y Jd başlangıç tarihi olan bir eylül 

~eselc~inden ibarettir. ~rensibi 1 Önümünde Roma 939 tarihinden sonr~ her ne sur~t 
1 aUettikten sonra te!er~atı h~l- Gazeteler"ı oı·yor k·ı •• le olursa olsun va.zıfe veya hiz -
. etrnek kolaydır. Prensıpde, dun metlerden çekilenler hakkında da 
1"ah ettiğimiz gibi, fevkalade ka J bu kanun hükümleri tatbik olu-
~anç vergisini~ ihdasında fazla Eğer lngiltere ile Ak'deniz Italy.n Hartciye Nazırı K. Ciyano nacaktır. Ayni zanu:ında fe\'kal8.. 

az.ançlan cemıyete mal etmek • •• •• de hallerin sona ermesinden iti.. 
R~bı sosyal bir gaye m~ gütm~H~ Ve Afrıkada Dovuşme• ı--- baren geçecek bC'~ yıl içinde de 
d~r, yoksa, devlete gelır temınt seydik I§ Değişirdi Fransızlara kanun h ükümleri fevkalfide ha-
Rıbi Fiskal bir düşünce mi hakim . J lin ae\·amı müddetincf' mal ikti. 
0~alıdır? Bu iki prensipten bi- R~ma, 10 (~. A.) - Stefanı: j k• · • • sap edenler hakkında da tat bık 
?n~n kabulüne ~öre .. kanuna bir B~gun, 10 hazı~a~. tt~~y:ı __ bugün- tnCI lhfar olunabilecektır. 
dekıl vermek mumkun ve kolay- k~ kıtalar _harbını~ :l : 1ı:ıcu_ yı.lına Yine kanunun muvakkat bir 

. 
· · Emir Bekliyor 

Şarkta Başlayacak 
Olan Yeni Boğuşma 
için Hazırlık Tamam 

-o-

Sovyetler'. K~dınlardan 
Müteşekkil Bir O .. duyu 

da Seferber Etti ır. gırmekted1r . .Harbın ikıncı yılı - -o- maddesi hükmune göre ı eyhll 
.. • ~ ':.ji ' w nın sonunda, İtalya, Anglosak - "Vakit Kaybetme.den 939 dan kanunun neşri tarihin~ Ankara, 10 <Radyo gazetesi) -

Hukumet~ h~zı~lad~g~ ka - sonların ~esaplarına aykırı _oıar~..,k kadar geçen müddet zarfında da Alınan - Rumen kıtaları tarafın 
. nun proJesı, şımdikı halde yalnız daıma ayakt_:ı olmakla k ,.J Sahilden Uzakf aşımz .. haksız olarak mal iktisap eden _ dan Sivastopol uıssune karşı giri 

~ınci gaye ile yapılmıştır bu ba. mıyo_ r, her zamankınden <l .. ~ _ku __ v. lerin malları müsadere edil~ek şilen hareketler şiddctlenmı~tir. 
"' tl l k h l ı d · ·· Vaşington, 10 <A.A ı- Londra •rndan bu defaki kanun, geçen ve ı o ara cep e erı .:! oguşu · ve haklarında miiebbeden memu- Diğer cephelerde de fialiyet az 
huyük harbin sonunda ittihatçı- yor ve mütte~ikleri Almanlarl::ı radY,osu. dün Fransa halkına hıta riyetten mahrumiyet <-ezası vı~ri. çok başlamı~tır. Kalinın ve Har. 
lar tarafından çıkarılan harp ka- Japonların daıma yanı başları~ - ben ikinci bir dilekte bulunmuş. lecektir. Ancak bu takdirde bu kof bölgelerinde · SovyE>tler bazı 
~~ d k ı k k dd l ı - tur. Radvo, Fransız halkına sa- 1 -ncı kanununa pek benzemek __ a a ara mu a e_ra. ı pay asına J gibiler hakkında kanunun on i.1- tesebbüslerde bu unmuslardır 
t d' t ı · f b l kt hil bölgelerinden çekilmesini, bu ~ · .': ı.r. ş böyle o unca o ~a ve son z_o ere ır ı e varma· , çu .. ncu·· maddesinin dördüncü, ya- ' Her'iki tarafın taa_rruz v_e_ ınıı 
v k · t b 1 nun güçlükler yaratacig·ını. fakat a ıt çıkarılan kanun ve ya - ga. azme mış ~- u~u~_or. ni "Suçlunun haklı· olarak iktisap dafaa hazırlıkları bıtmek uzrre. 
~ılan tecrübeden istifade ed ilebi- I~te b_u yıl donumunde gazete buna katlanmaları icabettiğir.i ettiği sabit olmıyan malları mü· dir. Her iki tarafda da demıryolu 
l1ır. Onur: ~çin 1918 har~ k~~nç. tefsırlenndcn çıkan esgs mana bu söylemiştir. • sadereıden kurtarmak maksadiy.· n~i~atı_ son haddini bulmuştur 
arı vergısı kanununa bır goz at- d ur. . tir~adyoda 1şunlar ilave edilmiş • le gizbrliı!ı veya kaçırdığı usulen Şımd> mılyonluk ordular em ı r 
llıak.ta fa7da .YS.:dır. . Giorn~~e d'~talia gazetesinde sabit nlclugu takdirde bundan bekliyor. Sovyetler Al~~n hücu 

O vak~t buku.n:ıet sosyal b1r G~td~ şoyle dıyor: . w "Son dakikayı beklemeyiniz, dolayı da aynca bir seneden beş muna karşı dayanmak ıçm erkek 
~ayc takıp etmeyıp tamamen dev Brıtanya !mparatorlugu akde içerlere doğru hemen çekiliniz.,. seneve kadar ağır hapis cezası ve çocuklardan başka kadınlar · 
ete gelir temini maksadiyle ha· nizde ve şimal Afrikasında döğüş Alman resmi. tebliği hükIDeder. fıkrasının tatbik edi- dan müteşekkil bir orduyu da 
r:;et ettiği için, her tür~~ kazan~ mek arzusunda olmasaydı, Al : Berliıı, 10 (A.A. - "Tebliğ., lebilmesi, bu fikra hükmüne gi • ~eferber etm_iştir .. 
lutı harp kazaı:ıcı ve~gısıne tabı ~~n~.a~a karşı ola~ Avrupa harbı Amerikan sularında 8 ~icarct ge. ren suçların kanunun neşri tari- Berberler, demıryo~~ m.ak.ıc;~1 

rnuş ve vergı vermıye...mccLur busbutun başka hır mahı.yet alır misi ile bir devriye gemisi batı- hinden sonra islenırıis olmasına lan, \•atmanlar ve şoförlerın yuz 
1 'US 't 'tıS :tWM<>a c:JE1 d r... rılmı$tır. bağlıdrr. De;amı S°'a. :l, Sii. 5 Itır Devamı Sa. 2 Sil. 6 

Fransız garnizonu akş~ma doğru 
yardıma celen lnıtitiı kuvvetleriyle 
birlikte karşılık bir taarruz yapmış ve 
sima! i~tikametinde dci'lşe:ı bu tc&i:H 
taarru.da düşmanı püskürtmcie mu· 
vaffak olmuştu'I", Çok iyi netice ver. 
d iği muhakkak olan bu büyük ham
leli isbirlifi sonunda düşmanrn miıs· 
tahkem mevlı:li esir etmek ic;!n ıl::ı· 
diye kadar yaptıir bütün gayretler 
tam~mlyle bnııa t>ılmn tır, 

Karşılıklı hava akmlan 
Kahire, 10 CA .A.) - "Teb'lf ,. S'. 

renaikte Blrülhakcm bôlı:oesiııde, ha":l 
kuvvctlerimi:r tarafından. düşman tOP-t 

~ De\'anu Sa. 2 Sü. G 

MİLLETLER ARASI ~l)EBIYAT! 

REFiK 
l·HALID 
KARAY 

y urk edebiyatının niçin milletler arası edebi. 
yatında yer alamadığı meselesi bugünler

de yıne incelenmekte, edebiyatımızın ltenama 
krı lması sebepleri araştırılmaktadır. Bazıları k"u. 
~uru Osmanlıcanın öğrenilmesi ~or ve' uydurnla 
hır lısan olmasında, bazılan da milli varlığımızı 
canl~nd.mı n eserlerin yaZılmayışında görüyorlar-

mi~. Elbetekı rneydandıı bır edebiyat olması için, önce, • asırlara 
kok ~alıp .sağlamhışmı~ düzgün bir dil lazımdır~ sonra da o dille 
konu~;,nların mılli hayatını belirtmek gerektir. , 

Fakat edt:·bı b:c e::;urin başka milletlerce benimsenmesi k in 
yalnı: bır mılicle mahsus ya~ayış tarzını göstermesi yetmez; bü. 
t im ınsanların mu~terek oldukları duygulara ve bütün ınsanlığı 
kavrayan karakterlere büyük olçüde yer vermesi de icabeder. 
Daha açığı ıyı eser, bır milleti ele alıp, onun dekorunu ve ruhunu 
çizerken yarattığı heyecan• başka milletlere de geçiren eserdir~ 
Aynlık içıniie bırlik; mılli yaşayışta fark, ınsan hıslerinde · ben-
zerlik! · 

Edebi bır eserde analık şefkati, vatan sevgisi. hele acısı, al. 
çaklık meyli, para hırsı, aşk ateşı. intikam arzusu vesaıre g ibi 
her mılletin ortak çıktığl iyi veya fena ihtıraslar yüksek bir kıy .. 
m':?t gösteremeyıp "alelade,, ve dar kaldıkça milli de olsa. o eser 
cihana mal edilemez. Bir misalle anlatalım: Büyük ve eşsiz üstat 
Hüsyın Rahmı, Istanbullu tipını daha şimdiye kadar kimseye 
nasip olmamış bır kudrette yaşatmıştır, eserleri tamamiyle milli 

dir ve hızım ihtiraslarmnzla, xar akterlerimizle, doludur. Lakın 
bu ihtiraslar ve karakterler bir Moliere veya Balzac'taki kadar 
insanlığı kendine çekecek, içinde kendini bulduracak mahiyette 
geniş, şümullü değildir. Bu scbeplerledir ki:. yarınki Türk edebi
yatı yalnız milli olmakla kalmamalı, insana mahsus ihtirastan, 
daha kudretle belirtmell ve Rus edebıyatındakı gibi de bir ayrı 
mıllet in hayatını meydana koyarken ba§ka milletlere, o mil1et?n 
atan nabzım eliyJe tutuyormuşcasına duyurmalı, hatta !tcndı 
hasb nabzını dinliyor bile ~andırmalıdır! 
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SUiKAST DAVASI Asker Ailelerine Yardım Yeni Çeşit Bir 
T 

1
• t . Vurgunculuk 

l:fij" Baştarafı 1 incide 
llen, beni beslemiş, okutmuı;, insan 

tJeviyesine çıkar!n.ış olan milletimin 
ofluyum. Sovyet pasaportunu taşı
makla bahtiyarım. Evveli: avukatın 
nutkundan bahsedeceğim. Bu nokta-
7a dair bir kelime söylemek jerefime 
aygun değildir. Yalnız avukatın mah
keme huzurunda Faşist p?'opagandası 
J'&p&r•k kendlsinln ve Abdurrahma
nm mahiyetlerinf ortaya koydujunu 
J<Öyliyebillrim. Ayt'!ca, avukat Abdur
rahmanm bedava olarak mUda!ill!ini 
üzerine almıştır. Öğrendjtime göre, 
avukat, Ankara Barosunda da kayıtll 
değildir. 

"Müddeiumumi ortaya hiç 
delil koymamıştır,, 

Sim.dl müddeiumum!nin iddiana
tnesinl tahlil edeceğim. Milddelumu
ıtıl ortaya biç bir delil koyamamTştı:r. 
Cünkü bu vaka bir suikast değil, ev
velden tertip edilmiş bir oyundur. 
Bir bomba, atacak adamm kucaiında 
bulunmaı. Ayrtca mütehassıs rapor
ları ,ıô.stermiştir ki, bombayı taşyan 
adam, onu atmak lhtiyacmt bile his
setmemiştir. Bir suikast yapılmak is~ 
tendilU takdirde, bomba böyle kulla
nrlmaz. Bomba öldürülmek istenen 
adamın ayalı altmda patlar. Diğer 
taraftan Abdurrahman ve Süleyma
nm ifadeleri bu çesit vakalarda delil 
olarak kullanılamaz. Süleyman ve Ab
durrahman,. yalniz bizimle tanişmış 
oldukların iddla etmekle iktifa etmek 
tedirler Halbuki, bu iddiaları isbat 
jçin emri vakilere. şahitlere istinat 
etmek lbım gelirdi. iş böyle olma
m!şt;ır. İddia makamı ve müstantik
lik biz.im ifadelerimize bile müracaat 
etmeden bizim suçlu olduğumuza ka
rıaat getirmişlerdir. Bu yı1zden tek ta
rafiı düşün.erek bazı noktaları iyice 
ara;ıtırmamışlardır. 

"Sii.kym(J!U tanımıyorum,, 
r Ben, 1942 senesinin İkinclkAnun or
!alarma kadar lstanbuldayd!m. Bunu 
:t.tanbul zabıtasından gelen vesika da 
tesb.it eto"ıiştir. Binaenaleyb, .o tarihten 
e"·vel, Ankarada bulunarak Süleyman
la tanııımam imkilnsİzdır. Müddeiu
mumJ, benim bir defa müsaadesiz o
larak Bursaya gittiğimi söylememi a
leyhimde bir deEl olarak kullanıp ha
berSiı Ankaraya da gelebileceiiml 
söylüyor. Bunun böyle olmasına im
kan var mıdı:r? Diğer taraftan l\Iüd
deiumumt, namuslu bir insan olan ve 
Süleymanl Sovyet sefarethanesine gö· 
türmiyen şahit Romanski'nin sözlerine 
inanmıyor da nic:In yalancı olduğu 
anlasılan berber Süleymana inanıyor. 
11.luddeiumumt Süleymanın birbirini 
tutmıyan Uadelerine istinat ederek 
beni ittiham etmektedir. Duruşma es
na5mda cevap vermiyen SUleymanın 
ifadelerine MüddelumumUnin nasıl 
dayanarak beni itham ettiğine hayret 
etmekteyim. Müddeiumumt jcap eden 
yerlerde meseleyi sükütla geçi$tirmek 
tedir ki buralarda susmanın kendi 
menfaati icabtnaan olduğunu anlamak 
tsymı. Mese~, AşikArdır. Çünkil Müd
deiumumi, isbat ediletniyeiek şeyleri 

bata uğraşmaktadır .• 
Kornilof Süleymanln kendisini tan1-

dığmt tamamen bir h&yal mahsulü o
larak vasıflandtl'dtktan sonra reisten 
kendisine bir bardak su verilmesine 
müsaade istedi. Ve suyu içtikten sonra 
de •özlerine şöylece dcrnm etti: 

ifadelerde mübayenet 
M_ Ben, 14 . Eylülde Madam Ab

dullahm evine taşırımı~ ve 16 Eylô.1-
dr- de mukavele y:ıpmtş bulunmakta
yım, Halbuki Müddeiumumi Süley
manm ifadesine istinat ederek benim 
bu tarihlerde Ankarada olduğumu 
söylüyor. Aşikardır ki, ben o tarihler
de hem Ankarada, hem de İstanbulda 
bulunamam, Ayrıca, İkinciteşrinin on 
be;ine kadar İstanbuldan bir tarara 
ayrUmadılımı da isbat edecek bir va
Zlfetteyim. _Çünkü o araJık, konsolos
hanede yapllan bir in.şaata nezaret et
mekteydim. Bir <;ok Türk vatandaşları 
buna şahittirler. AcaQa, l\.1üddeiumu
mt Süleymar::ı:m ifadelerindeki bu mil
bayenetlere niçin dikkat etmemiştir. 
Süleyman ve Abdurrahman, mahkeme! 
huzurunda ~alnız milttehim hallnde 
mulwımayıp, ay11i zamanda iddia ma
kamının yalancı şahidı vaziyetinde de 
bulunmaktad!rlar. İddi~ makamı, mil
temadiyen onlarln sözlerini teyit ede
rek onlarm müdafaalarını da Üzerle
rine almış bulu~uyor. Fakat, bütün 
muhakeme boyunca Pavlof ve Kornl
lofun yalnız aleyhinde bulunmuştur. 
Halbuki ldciia makamının bitaraf ol
ması llıtmd!r.,, 

Kom.ilof, bu vaziyetin. iddia 'maka
mmm zayıf olmasından ileri ıeldiiii
ni .söyllyerek Süleymanın hiç bir va
kit Sovyet elı:llil!lne gelmediğini, ba
vullarm elçiliğe getiril.medlğini SUley
manm kendsin! tanlmadığma göre, 
Abdunahmanla taıuştı:rmadığını •öyll
yerelı: Süleymana: 

"- Bunlar, eydurulmuş yalanlar
dır.,, diye hücum etmiı ve Müddeiu
mumiyi bunlartri ak•ini isbata davet 
etmiştir. lÇornilof, Müddeiumumtnin 
evrak arastnda; yalnız kendini itham 
edecek noktalan ortaya çıkarmakla 
uğraıttğmı söylemiş ve berber çırağt 
!lluizln i!adesine işaret ederek demiş 
tir ki: 
"- Sözde Silleyman , bana ~tarı;el 

be ... ber salonunda bavulda kalan ev
rakı verdiğini J<Öylemlştir.Halbukl Sü
leyman, verdijl diğer bir ifadede be
ni •özde Abdurrahmaııfa tanıştTrdığı 
gün bavulda evrak bulundultınu ve 
bunları bir diie:= ıörüşmede söylemlı
tir. Abdurrahman da bir ifadesinde 
Süleymantnı evrakı onun yanında ba
na \"erdiğini, diğer bir ifadesinde ise 
cvra'km onun yanındrt. verilmediğini 
roylemektedir. Ayrıca Muiz. bizim Sil
lf'ymanla Turk<:edf'n ba!'ka bir dille 
Jı:-.,nu"'tutumuzu söylcmiı;;Lr. Halbuki. 
ben Ru~ça, TLirkçe ve• biraz da. Fran-

sİzca bilmekteyim. SU!eyman Türkçe 
ve Sırpça bilir. Binaenaleyh başka bir 
dille konu~am12a imkAn yoktur. 
Bundan anlaşılıyor ki, berber Marsel
deki adam ben değilim. Şayet müdde
iumumi, bu tenakuslara biraz dikkat 
elınit olMydı, benim bigünah olduğu
mu anltyabilirdi. , 

Kornilof Abdurrahmanla 
taruşmadığını ıöylüyor 

Şimdi, Abdurrahman!a tanıştığım 
hakkindeki iddiaları tetkik ve tahlil 
edeceiim. Acaba, fototrafmdan bir 
adamı tannnak, fotoğrafı tan1yan bir 
adamın o adamla tanışmış olduiunu 
isba.t eder mi? Bir çok artist ve mü
elliflerin fotolraflarınt herkes tanır. 
Fakat, bu, müellif ve artisilerle ta
nı.şmış olmak demek dei;i1dir. Kaldı ki 
Abdurrahmanla Silleyman kendilerine 
gösterilen fotoğraf arasmda beni tanı
yamamışlar, ortada yalntz fotoiraf ka
lınca resmi tefrık edebilmişlerdir. Bu 
da anlatıyor ki bunlar beni maddl o
larak tanıyamamışlar, kendilerine kö
tü bir fotoğrafnn gösterilmiştir.Müddei 
umumi. Abdurrahmanla Silleymanın 
beni 5 Mart taTihlnde tanıdıklarını 
iddianamesinde yarmaktadır. Bu iddia 
3 Mart tarihli zabıtnameye ayktrtdır. 
Çünkü 3 Mart tarihli zabrtnamede 
Abdurrahman ve Silleyman bentrn. ı~ 
sim ve soy adımt tam dört defa söy
ledikleri halde bu müddelumut1l!nin 
gözüne ilişmemiştir. Süleymanla Ab
durrahınanm benim eşkallml tarifle
rine gelince, bunlar beni tan1dıklarm
dan değil, başkala.rlndan işittikleri al
bi tarif etmişlerdir. 

"Ben Alman hastahanesinde 3,5 ay 
yattığnn zaman eşk~lim en ince te
ferrüatma kadar Abdurrahmanla Sü
leymana anlatılamaz mıydı? Ben has
tahanede iken bir gün doktor Harun 
bana birisini tanıştırdı. Bu adam ba
na tababetten başka her şeyden bah
setti. Almanyantn Rusyaya saldı:rtşm
dan bir ay evvel Sinclair müessesesin 
den &elen Sulc admda bir adam bana 
Kalka• d"1niryollarmtn nakli kabili
yeti hakkında bazı sualler !!Ormu,tu. 
Bu me!'lelelere dikkat edilecek olursa 
Abdurrahmanla Süleymana eşk:ilin 
kimler tarafmdan anlatıldığı meydana 
c:1kar. Abdurrahman beni dalına so
kakta ve ayakta a:ördülünü söyle.mis, 
iddiı•ma rağmen 3 Mart tarihli Ha
destnde benim oturduğum zaman ayak 
ayak üstUne atttğnnı sarih olarak bil
diriyor. Bundan da anlaşılıyor ki, es
kAliml. hareketlerimi Abdurrahmana 
bir başkası anlatmı.ı,tD'. Abdurrahman 
benim bir parmağtmm sakat oldufu
nu söylüyor. (Sözlerinin burısmda sağ 
elini görülecek bir vaziyette ıöisilne 
koydu) Görüyorsunuz muhterem hA
klınler, benim bir parmağlm delil iki 
parmağım. sakattır. Ve bunları uzak 
mesafeden tefrik etmek mümkündür, 
Aynca Abdurrahmanın söylediii gibi 
ömrümde mühendislik yapmadım. Ay .. 
rica Abdurrahmanla Sü1eyman benim 
ve Pavlofun !•~larımr.zt tok sıhhaUe 
söylemişlerdir. Bundan da anlaşılır kl 
bizim yaşlarımız bunlare başkaları ta
rattndan söylenmitir. Hiç kimse ilk 
tanıdttı inBanın yaşm.ı bu kadar sıh
hatle söyliyemer.,. 
uşimdi benlm Ömerle tant$TTl3m 

meselosini tetkik edeceitim. Abdur
rahman bir ifadesinde beni Ömerle 
lstefallUl tantştnhjmı ve diler bir i
fadesinde de Pavlofun tanıştTrdı#ıni 
söylemektedir. Halbuki ben fstefanı 
hiç tannnıyorum. Demek ki Abdur
rahman yalan söylüyor.,. 

Koirnilot, Madaw Öjeni ve Kirko
run ifadelerini yenid~n reddederek 
iddianameye hücuma devam etti ve 
dedi ki: 

14Madam Öjeninin evinde oturmama 
sebep şudur. O sıralarda fstanbula b~ 
gaz ıUebl gelmi,ti. Ben de nakliyat 
müşaviri olmakUiırn doJayısiyle bu 
ıileplerde vazife alını.s.tTın. Geç vakte 
kadar işimin ba.şmda kalıyor ve gece
leri de ancak kon~oloshaneye gidebi
Hyordum. Müddeiumumt, Madam ö
jeni ve Kirkorun ifadelerinin beni 
korkuttufunu, vücudümü raşeler için
de bıraktığmı söylüyor. Ben bu söze 
hayret ederim. Benı ne onların, ne de 
müddeiumumtıerin ithamları korkut
maktadır. Milddeiumumlnln çok gü
vendiği Kirkor hakkındı tabibi adli 
verdiği raparda onun hı:.Jdkt bir "eb· 
leh., olduğunu söylemektedir. Bu a
d;.ım benim, Madam Öjentnin evinde 
altı ay kaldığnnı söylüyor. Ben orada 
yalnız iki halta kaldtatm halde Klr
kor her ı;eyin defterinde yazılı oldu
ğunu söylemektedir H~flza yet'~ne 

kullandığı bu defteri de evde unut
makta.dır. 

"Gelelim J\.!ad-ım Öjeninln ifadeef
ne: Madam, evime misafir geldili za
man yere düşmüştü. Kapıyt ben ıç
Um. Hol karanlıktı. Misafirim bir i
ki saniyede odama girmişti. Madamın 
bir iki saniye içinde gllrdilğO bir a
damı tanrmaı:ıma fmk3n yoktur. Ma
dam pol!ste verdifl ifadede Ömerin 
resmine bakıp, "Bana öyle &'eliyor ki, 
Kornilofun evin' gelen adamdtr., de .. 
miş ve 9 Martta sorulan bir suale ce
vaben de yalnız naana öyle geliyor11 

demekle iktifa etmiştir. 

"Madam Öjeni yaşlıdır. Hcittzumm 
pek kuvvetli olmamast llzım ıelir. 
Böyle bir iki saniye eördiliU bir ada
mı, dört ay sonra fotoğra!fndan tanı
yamaz. Keza madam Öjeninin söyle
d,gine göre Ömer ben1on ya biraz u
..un veya benim boyumdadı:r. Halbuki 
gettk ev sahiplerinin !fadelerlne ge
rek mütehassıs raporlarlna göre Ö
mer benden en aşalı 17 santimetre 
küçilktOr. Madam Öleninin hlUu .. ı 
hakkında şunu da oöyliyeceğim: 

Madam resmine bakmca Pavlofu ta
nfmış. fakat mahkeme huzurunda onu 
tanımadttmı söy1emiştir. Kim iddia 
edebilir ki Ömer de hu7.urunuzda olsa 
onu da tanımadığını söylemesin. Bina
enaleyh Madam Öjeninin ifadesinin 

..... ,.,.-- ... 

hukukt bir kıymeti yoktur.,, 

"Parçalanarak ölen adam 
Ömer değildir,, 

Kornilof hiç bir delfle istinat etmi
yerek kendisini!".t. Öınerlc birlikte ıe .. 
yahat yaptr.k1arı hakktndaki fdd.üv"ı 

reddederek hadisede berhava olan e
damın hüviyetinin kat't olarak tesbit 
edJlmediğini söylem1ş, maktulün ömer 
olup olmadıima dair delillerin! araş
tırmL,tır. Kornilofa göre parçalanan 
adamtn Ömer olduİİlJruı dair ŞU delil
ler Heri sürülmektedir: 

1 - Ömerin altlan lastik i1'karpin
leri otel k8tibi t.arnfından tantnmıştrr. 

2 - Ömer ortadc:n kaybolmuştur. 
3 - ÖmerJn elbise parcaları bazı 

şahitler tarafından tanınmtştır. 
Kornilot, parçalanan edamın Ömer 

olmadığtna dair delilleri de şöylece 

sıralamaktadır. 
l - Ehlihibre maktulün 30-40 yaş

larında olduğuna dair rapor vermiştir. 
Halbuki ömer 23 yaşındadır. 

2 - Ehil hlbre maktulün yahudi 
veya müslüman olmayıp sünnetsiz bir 
adam olduğunu söylemiştir. Halbuki 
Ömer müslümandır. 

3 - Ehli hibre ömerin karnında 
en aşağl altı ay en yukarı bir buçuk 
sene evvel yaptlrntş bir ameliyat izi 
olduıunu bildirmiştir. Halbuki Öme
rin TUrkiyedekf üç akrabası onun Tür 
kiyede ameliyat yaptırmadığını hala
sı ise ömerin bütün hayatınca ame
liyat gecirmedlğini söylemi$1ir. 

4 - Silleyman, Ömerin alt! kaucuk 
fokarpin giymediğini söylemiştir. 

5 - Ehli hibre maktuliln buğday 
renk!~ Süleyman esmer olduğunıı 
söylemişlerdir. 

6 - Ehil hibre Ömerin alnmda bir 
yağ kisti bulundujunu, şahitler ise 
Ömerin iki kaşırun arasmda bir insan 
beni olduğunu söylPm.i~lerdir. İşte bü
tün bunlar maktulün Ömer olmadığı
na dair kuvvetli. delillerdir. Bu anda 
Ömerin kendi memleketi olan Yugos
lavyada bulunduğu ve berhayat oldu
tu bir an itin tarzedilecek olursa id
dia makamı ne yapar?Maktulün hü
viyeti te•blt edilmemiş, mUddelumu
mt de iddianame11Inde bu noktalara 
cevap vermemiştir. Yani müddeiumu
mi i~bat etmiyor sadece iddia etmekle 
iktifa ediyor. Ayrlca Ömerin Von 
Pıpen'e suikast yapmak jstediği de 
anlaşılmış deiildlr .. , 

Kornilofun mildafaa.n bu noktaya 
ıelince, Reis Sabri Yoldaş saatin ya: 
rım olduğunu söy1iyerek mahkemcyı 
saat 14 e t::11ik etti 

İkinci Celse 
Saat 14,30 da ikinci celseye ba,Ian· 

mıştır. Komilof müdafaaaına devJ.m 
ederek ıoför Fahrinin ifadesinin uy
durma olddunu Mr>dm""' uou!süs 
tevkif edildiiini ileri ıürmü:; ve söz· 
terini şöyle bitirmiııtlr: 

uac.rek Von Papene yapılıyor diye 
ıösterilen hidise; gerek Ömerin ôlü. 
mü; cerek bütün bu meseleler birer 
delile baflanarık ortaya çık:uılmamış 
ve isbat edimemiştir. Yalnız müddet. 
umumi bizim inkl.r editimizi erkekJi
ie uyıun bulmuyor. Acaba misum 
bir adamın kendiaine iftira etmeıi er
keklik midir? Hakkımızda bizi itham 
edecek bir tek delll yoktur. Son ve 
kat'i ıöz mahkemenindlr. Kararınızın 
erkekçe, idiline ve bitaraf ola.caiına 
eminim Alman ajanları benim boyu_ 
mu ıe~memek üzere ne kadar ipler 
i5rmcie utraıtrlaraa uirlllsınlar, Slıin 
ellerinizi '9asıta. yaparak bu ipi benim 
miıum, boynuma ıeçiremiyeceklerine 
c.minit!ll. Beraetinıi talep ediyorum.,, 

Pavlofun müdafası 
Kornilof müdafaaaım bitirdikten 

&onra sö~ Pavlofa verilmiştir. Pıvlof, 
mtidafaaıını ruıça yapmak iıtemiş, 
bu talebi reddedilince müdafaasının 
türkçe nilıhaıını Kornilofun okumaıı. 
nı ileri sürmüıtür: Mahkemelerde her 
türlü vesikalar zabıt ldtlpleri tarafın 
dan okunacafl iı;in, bu talebi de ka
bul edilmemiştir. Bunun üzerine Pav 
Jofun mahkemeye yazılı olarak tevdi 
ettiii türkçe mü&tfaanameai zabıt 
klibi Mellhat Gülgti tarafından okan. 
muıtur. Pavlof, müdafaasına _ şöyle 
başlıyordu: 

a I m a name S I Bakkallardan Yiyecek 

Bütün Vilayetlere Tebliğ Edildi 
Dahiliye Vckillii'i asker aileelrine İhtiyaçlarının bir kısmını tedarike 

T oplıyan Hususi 
Gruplar Kurulmuş ! 

yardım hakkındaki kanunun tatbik şek muktedir bulunan •ilelcre ihtiyaçtan tasc mülürlüfU tarahndı.n ha1ka 
tini ıöster.ir bir talimatname hazırl::J. .. nisbctinde yardım yapılacaktır. Köy. yapılan tcvziattan istifade etmek ve 
mış ve valiliklere tebliğ eylemiştir . lerde imece suretiyle yapılacak yar· herkesten önce bakkallardan mal :ıl· 
Talimatnameye &'Öte hazarda ve ae- dım tarla, bağ ve bahçelerin köylüc~ mak ic;fn hususi bir taklm ıruplar !es.. 
ferde 45 günden fazla müddetle ns· ekilmesi, biçilmesi, dövülmesi, har - kil edildiği öğrenilmiştir. Bu gruplar1n 
kerlik hizmetinde bulunanların malı- manlann kaJdırıJması şeklinde ola • bakkallara toplu olarak müracaat e .. 
taç ailelerine yardım yapılacaktır. taktır. derek mal kaldırdıkları ve bunları yük 
Yardım istiyeceklerin, askerin usul Beiediyelcr belediye verıi ve re-.imlerini sek fiyatlarla başkalarına sattıklnrı 

yibdc elli •rttırabilecekleri eibi hııvaıaı1J\in 
ve furu'u) baba, büyük baba ve onun metre milclbına 20 para elektrik kiov.1tına anlaşt1maktadır. İaşe müdürlüiü vi
babasr, ana büyük ana ve onun anasr, 4'0 para, mevki f;ı.rkı olmaku.rın ,ehir ve ka· liyet ile temasa 1ıeçerck bu cibller 

&aba içinde iı;\iyen otobüs U:retlerinc l ku· 
çocufu, torunu ve torununun çoc\li;U rut. Haliç vapurları dı,ında kalan deniz ta · hakkında şiddetli tedb1rler altnması 
ile karısı kız veya erkek kardeşi ol- Jıtlariyle ıramva,.ıarın, banliyO ıre:'llerinın bı· 

rınd mevki bileu:rine bır kurut ıiyatro, ı-i· 
ması. rıema ve konser biletlerine ytiıde ıo a'keı 

icin. faaJiy~tt- Jrf"Cmfstir. 
l aşe belgeleri lıazırlandı 

Yiyecek ve sair ihtiyaçlarının as· ailelerine yardım .ı:ammı ,.apılabileceklİf, Ta· 
şıtların abonman kanlarından ıs ıunıütllne Halka daiıhlmasr Icin hazırlan'ln 

kere ıiden tarafından temin edtı~. 26, a71ıj:ına 52, 3 a:vlıtına ıs6 kuruı •••u~r 
1 1 · d ia""e bel""eleri fa•e müdürlüö-üne tes· ,-elmekte oJmasr, mahalli rayice göre aı e erıne yar ım a:ammı yapılıc«ktır Sillh v ., "' "' 

•hına ahnmıyarak u:cll oluroaıuu~~n her nıu lim edilmiştir. Bu bel1ıeler ayni günde 
idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne eı:celiyet )'tlı için bctı li.:-a al•nacakur. 
k B bütün yurtta tevzi edilecektir. Belr-e. endilerinin ve ne de askere ıidenin u ıclirler ihtiyacı kartılıyamadıil:ı takdir· "' 

de kaıanç ve bina veraileriyle bunlar Qıerin ter halkın ia'JeSine taallOk eden mad. 
geçim vasıta ve imkinı bulunmaması, den alınan buhran ve fevkılide zam ve mil· 

r delerin dagw rtma ofisi te~kilitından a-yard.Jmdan istifade edebilmek ıc;in da aa vcrıileri mccmuuııun ylııde 25 ıne ~ 

h 1 
'da kadar .zam yapJlabileı.:.ektir. Bu da yeter 1:el lmmasını temin ~decek ve karne va· 

mu taç arın ı resi aillh altına alın.. mczsc. memıır ve müstahdem ücretlerine yü;ıdc ·r . • ·· ki' 
madan evvel askere ciden tarafından biri. ıe,mcmck üzere zam paJ)ılabileceii •ibı zı esını gorcce ır. 

· dil k ı. 1 ıüm.rük reamine muıuam belediye hiı&eıine 
tem.Jn e . me te >'U unması Şarttır. yüı:de 50 J'O kadar, taııtların bilet bedelleri 
Yardım, askere alınma tarihinden ne ytLıde üçe kıdar zam .,.ıı.pılabHecek ayrıca 

ba""-hyarak terhisi takip eden lS ~u··nu·· n belediye ve huauıt idareler bütçelerine tahıi 
" • llt ycldlnunun yUıde iki!ıi nlsbetinde yardım 

sona ermesinde nihayet bulacaktır tahsiıau koynun mecbur olacaklardır. 
f 'nli 1 1 · ·ı 1 · Köylerde aıker ailelerine yardım edecek o• 

ZJ ge en erın aı e erine yardım~ tanlar 0 k6:r i.ı;inde çift •e çubuıı-u olın erkek 
devam edilecektir. Yardım miktRrı ve tsdın He çift ve çubult\l olmayıp da bir 
b 1 d - d k celir veya INlnatı olan erkek ve kadınlardır, 

U un ugu yer e en az mi tarda ge. KOylettıe para yardımı cerektifl takdirde bir 
çimi temin edecek kadar olacaktır eı.ıPo i,inde bir aileye 20 lirayı ce,memek 
Köylerde imece asuliyle yardım dı111.ın'. uzerc ıatma yapılacaktır. 

':il Salma parılan mahsul olarak da alınabile· 

da para yardımı yapılmasına köy ih· .ecir.tir. 
tiyar meclisleri karar verebilecekler- Talimatname bunlardın batka paranın top 

lama, datıtm.a ve itiru halinde 7•pılac:\k mu 
dir. ameleTe dair bUlcUmlerl ihtiva etmektedir. 

Bulgarlarla 1Denizcilik 
Konuşma Bitti Bayramı 

--0-. 

Trakya Köprülerinin Bir Temmuzda Büyük 
Tecrübeleri Yapılacak Merasimle Kutlanacak 

Avrupa ile yeniden başhyacak dt>- Her yıl olduiu eibi bu sene de tem 
l.k ı muzun ilk günü "denizcilik" kabutaj miryolu nakliyatı ve bununla a a a ı 

ıümrük ve pasaport f~leri hakkında bayramı büyük merasimle ku.tlanı • 
müzakerelerde bulunmak üzere BuJıa tır. 
ristana giden heyetimiz müzakereleri Bayrama ait huırlıklara ,imdiden 
tamamlamış ve diln Uzunköprüye dön başlanmıııhr. Münakalat Vekili Amı· 
müşlür. Heyet bu sabah şehrimize ral Fahri Encinden gelen bir tebliide 
celecek ve Ankaraya riderek müzakf'· bu sene de bayramın mükemmel ot .. 
re afhaları ve anlaşma haktr:mda ati- masına itina edilmesi billirilmektedir. 
kalı m.!kamtara izahat erecektir. Bunun için valinin reisliğinde deniz· 

yolları, liman, deniz ticaret, armatöı-
Diğer taraftan inşaatı bitmiş ol an ter birliii cibi müesseselerle parti ve 

köprülerin yarm tecrübeleri yapıla ~ belediye.den birer mümessildc.n mü· 
cakbr Bu maksada bugün Sirkecid'!:n . 
iki tdkomotif cönderilecektir. Tecrü- rekkep bir komite te&lril olunmuştur. 

,K~o~m~it~e;.,::d~ü~n~fa~a~l~iy~e~l~e~&'~OÇ~m~i;şt~i~r . ...,..,.. be geçişleri demiryolu ve cer mtihen.. E!!2 __ _ _ 
Clislerirnizle inıaatı yapan müesses~- dan sonraya kalması ihtimali vardır. 
nin mühendislerinin buzuriyle yapıla· Avrupa ile doiru münakalitın basla.. 
calıı: ve köprülerin sürat ve aiırlıia ta.. ması tccrilbelerin matlO.p neticeyi ver
bammül kabiliyetlerinin kifayet dere.. D'leıine baih bulun.maktadır. Fakat 
celeri ölçülecektir. Müzakerelerin b:- nakliyatın bir cün evvel başlaması ı
raz uzamış olmasından Avrupa ile çin bütün lüzumlu tedbirler &Üt"atle 
demiryolu mtinakalitının 15 haziran · ahnacaktır. 

metten dolayı Bay Göbbels avukata 
altın bir nişan gönderecektir., demi!)· 
tir. 

PASifiK HARBi 
12fr Baştarafı 1 incide 

Amerikan kaynaklarına göre 

Vilayette iaşe işleri . 
görüşüldü 

Dün sabah viliyette valinin riy~. 

setinde yapılan bir toplantıda ia$e ie. 
teri etrafında ,-örüşme.Jer yaptlmtıS
tır. Toplantıda böl1ıe iaşe müstesarı 
Mümtaz Rek iase işleri etrafında vı\· 
tiye ceniş mlkyaata izahat vermiştir. 

Aralarını Bulmıya Gelenleri 
Döven Karı Koca 

Bakırköyünde oturan Aristo ve \.a .. 
rııı Aristidi marul yetiştirdikleri hah 
c;ede kavcaya tutuımu,Jlardır. Bunu 
ııören komıula.rı Ferhatlı kızı Suzan 
kendilerini ayırmıya ve barııtırmıva 
celmişJerdir. Fakat biraz önce kava:a 
etmekte olan karı koca bu defa bir_ 
leoerek kendi kavcaJarma müdahale 
eden baba ile kızı dövmüşlerdir. Bu
nun üruine mahkemeye verilen Aris
to ve Aris\idj birer ay yirmi •er 1ıün 
hapse mahkilm edilerek tevkif edıl· 

miılerdir. ....-
--~ 

Altın Fiyatları ~· 

Dün bir altın 3310 kuruştan ve bir 
gram külçe 453 kuruştan aatılmışhr. 

ll:tf•Vl•I 
BUGüNKtl PROCRAM 

7.30 Procram 
7.33 Müı-ik (Pi.) 
7.45 Haberler 
s.oo MUzik (Pi.) 
a.ıs Evin aaati 

12.30 Proır•m 
12.33 Şarkılar 
12.4'5 Haberler 
13.00 Şarkılar 
18.00 Procram 
18.03 Çifte rasıt 
19.00 Konu ma 

19.tS Dını mUı:iği. 
19.30 Haberler 
19.4J Yurtt•n •cılcr 
20. ı 5 :RadYO sazeteıi 
20.4.S Tilrkiller 
21.00 Ziraat takvimi 
21.10 TOrkOler 
21.30 Konuıma 
2t.4S Ml.i•ik 
22.30 Hıbtrler 
22.45 Kıpını~. 

AFwiKA CEPHESi 

Pavlof, sözü tekrar zabıtlara. müt.e:. 
baısıı raporlarına &'Ctirerek bulunan 
tabanca numaraıırun ka~ 'i olarak tt-a 
bit ed.ilmedi.i:ini anlatmı:s, faraziyel~
rin, hakikat şeklinde kabul edi1emiy~
ceiini söylemiş, suJkastin Von Pap~ne 
1apıhp yapılmadıir hakkındaki nok· 
tanın da tesbit edilmediiini ili.ve et 
miştir. 

~ BaştaTafı 1 lnclılc 
Iulukla.rına karşı ıiddetli taıtruzl3r 
yapılmıştır. Bir çok düşman tayyaresi 
düşiirülmüştilr. Giritne Kandiye iki 

Vaşington, 10 (A. A.) - Aleu- &'ece üsüste bombalanmıştır. Aync• 
tien adalan dolaylarında cereyan İ Taranto deniz üoıüne de taarruz edil
etmekte olan muharebe ikinci de miıtir. 
recededir. Bu çarpışmaya iştirak 'f.. 

Suçlu, bundan sonra Abdurrahm:l. 
nın ifadelerindeki tezatlar üzerinde 
durmuş ve ıöyJe demiştir : 

"Bu suikast eseri Gestapo ve ar
tistleri tarafından hazırlanmıştır. Fa. 
kat eser iyi monte edilmediii için Ab 
durrahmanla Süleyman mübayenet~ 
lere düşmüşler ve bize yükletmek is
tedikleri cürüm bu suretle akamete 
uiramıştır. Beşeriyet bu eseri alay 
ve nefretle karıılıyacaktır . ., 
Pavlof, bundan sonra Süleym11nın if3 

delerindeki tenabslara ifarct etmiş, o. 
nu yabancıların bir ajanı olmakla it .. 
tlham etmiştir. 

Pavlof, sözü tekrar Abdurrahma'la 
1ıetirerek, kendisinin verctii.I ifade .. 
lerde Troı;kislere mi, veya komünist
lere mi hizmet ettiğini bilmediiini arı. 
latmıı: 

eden kuvvetler diğer çarpışmalar Berlln, 10 (A.A.) - Sah günü şi· 
daki gibi ehemmiyetli miktarda mali Afrikada İngiliz menilcri ve 

d 
.. 'ld tank toplulukları Alman tayyareled 

egı ir. tarafından şiddetle bombardıman edil. 
Fena hava, devamlı çarpışmala miştir, Bir çok vesait, tanklar, zırhlı 

ra mani olmakta ve neticelerin kamyonlar tutuşturulmuştur. Bir ba
tespitini güçleştirmektedir, va muharebesinde 5 İnırlli. tayyaresi 

dü3tirülmü3tür. 
(TAN: Aleatien adaları, Amerika 

ve Asya kıtalan arasmda, PasHikin en 
timal kısmındadır. Amerika kıtasının 
şimal batı parçasını te,kil eden Al.ıs
kanın cenup acundan başhyarak As
ya kıtasının ıima.l dolusunda bulunan 
Kamçatka yarım adasına ıinJ.J,:n uzd· 
nan binlerce adadan mürekkeptir. Bu 
adalardan çoiu halidlr. Gerek Ala1ka, 
gerek Aleutien adaları Amerikalıların_ 
dır. Aleutien takım adaları üzerinde 
bulunan ''Dut.eh Harbour" bu çevre .. 
deki kuvvetli Amerikan üslerinden bi
dir. 

ltalyan tebliği 
Roma, 10 (A.A.) - "İWye ., ıeh

liii,. Marmarika cephesinin m telıf 
kesimlerinde dün de şiddetle çarpışrl· 
mıştır. Düşmanın karşı taarruzları 
zayiaUa püskürtülmüşür. Mihver t:ıy ... 
yareleri, 17 fnıiliı tayyaresini düşür
mü~lerdir. İngiliz hava hücumu neti
cesinde Tarantoda 3 bina yıkılmıs, çı

kan yangınlar sliratle: söndürülmüştür, 
20 ölü, 74 yaralı vardır. "Bay hikimler; hakikatin dofacafı-. 

na eminim. Hakikatin ı:zlenmiyeceiL 
ne inanmaktayım, Bana bu cürmü isn:ıt 
edenler provakatördürler ve komüniıt 
maskesi altında hareket etmektedirler. "Zaten bunlardan anlaşılıyor ki, de .. 
Hiç bir Sovyet vatandaşı bir suikaste mlttir, Ablurrahman çocuk merakiyle 
teubbüs edemez. Biz bu terbiye ile hareket etmektedir. 

Kat'i bir bilanço 

Vaşington 10 {A.A.) - Son ra
porlara ıöre, Midwayda Japonların 
kayıpları ıunlardır: İki ~ak &:emis; 
bir torpito muhribi batınlmı,, üç 
uçak ı:emisi, dört kruvazör, üc; zırhlı 

ve bir kac nakliye gemi!i aiır hasara 
uiratılmıştır. 

Milyonluk Ordular 
Tek Emir Bekliyor 

/l:ifr Baştarafı 1 incide 
de ellisi kadındır. Posta telgraf 
hizmetlerinde pasif korunma hiz
metlerinde ve polis teşkilatında 
da kadınlar kullanılmaktadır. 

büyüdük. Ben de bir Sovyet vatan- Yani komilnl=e hizmet ettiği yo
da1ı olarak böyle suik.astlere nefretle lundaki ·sözleri boştur. Çünkü herkes 
bakmaktayım. Müdleiumumi muavini bilir kJ, Troçkfstler her yerde Fa~ist
bu.ndan iki celse evvel benim Bulgar terin ajanıdırlar. Abdurrahman ve 
Kralına. ve ıaireye suikast işiyle ha-. Siileyman ne komünist, ne de komU
rekct ettiiiml söylemigti, Bunu ne a- nlzrne sempatiıandırlar. Troçkistlere 
dalet mefhumiyle, ne de kendisinin yardtm edip etmedığinl bHmiyen bu 
ıahsi preıtijiyJe kabili teHf buJmuyo. adamın sözleri ne ıarjp tezatlarla do
rum. Çünk\! ben, biç bir suikast iti- ludur. Şüphe yoktur ki Abdurrahman 
ne karı,mış bir adam delilim. Ayrıca Faşistler tarafmdar.. yetiştirilmiş bir 
Ankara ıulkastinin zabıta ve iddia rna ajan olarak Türkiy~ye &önderilmi.ştir,., 
kımı tarafından bize yükletilmesine Pavlof şahitlerin ifadelerini birer 
hayret etmekteyim. Hakkımızda, y11.l- birer carheden izahatta bulunarak 
nrz zan •e tahmine istinat eden de- htilddeiumumlnin bu tenakuz dolu t-
1i1leri birer birer cerhedeceiim,,, fadelere fı::tinat edip iddian.'.'lmesinl 

Pavlof, müddeiumuminin öne sQr .. kaleme aldtğınr söylemiş, ne Abdur
dillii biç bir esaıa istinat etmediiini, rahman, ne Süleyman ne Ömer· ne 
tutulaıı zabıtların hiç bir hukuki kır de !stefan!a tlDlşmamış oldukl~mı 
meti olmadıiını, bu zabıt ve vesika.. bildirerek hususiyetlerinin kendilerin! 
)arda kendiıinin mlau.m olduklarına takip eden Alman ajanlart tarafmdan 
dair kuvvetli deliller bulanduiunu i- Abdurrahman ve Süleymana ötretil
leri sürerek müddeiumuminin, zabıt- diğinJ bildirmiş ve sözlerini oöylece 
!ardaki tezatlara cöz yumduiunu ld- bitirmiştir: 
dia etmiştir. 

Pavlof, sözil Abdurrahmanın avulc:a- 1 - Ankara hadisesi kimseye karşı 
tına &'etlrerek "bu faşist propa&'an. işlenmiş bir ııtd~ast değl!dlr. 2 - Bu 
dacısına -.eritecek cevap susmaktır .. bir sui,kast tasnii ve mizan~enidir. 3 -
demlıtir. Dosyada hiç bir delil yoktur. Ancak 

Pavlof, zabrt •arakatınnırı usule müddeiumumi bizi suclu cıkarmak is
muvafık tutulmadıi'tnt, ceza m.ahkr- temektedir. Kanunlara hürmet etmek 
meleri usulü kanununun ihlil edile& ve cinayetıere nefret duymakla büyii
iini söyledikten ıonra tekrar avukat- mUş bir Sovyet vatandaşı olmakla 
tan bahsederek Atatürklc Türk - Sov- bahtiyarım. Türk Mklmlerinin bak
yet dostluianu kuran Sovyet devlet knnızda vereceği kararın "beraat, ol
adamı Leninin sözlerini tahrif etti· duğuna inanıyor ve bunu bekliyorum.,, 
ğlni belirtmiıı ve nazilere yaptriı b•Z".. Tam 95 say!a tutan Pavlofun bu 

Bir çok uçaklar da tarip edllmlştir. 
Amerikan kayıpları Jse. batan bir 

torpito, hasara airayan bir uçak g~ 
misi ile düşürülen bir kaç uçaktan ı ... 
barettir. 
Alınan raporlara ıöre, Midway d.ı>

Jaylarında batırılan Japon uçak ceın'
lerinden biri "Saga,, tipinde olup 27 
bin tonilato &'etmektedir. Bu açak 
remiıi 80 uçak ta.şımaktavdı. 

Muharebeye iştirak eden 
JapM kuvvetleri 

Çunking 10 (A.A.) - Çin membala 
rından verilen haberlere cöre Mid\vay 
adası muharebesine iştirak eden Japon 
deniz kuvvetleri 4 zırhlı, 4 veya 8 
tayyare gemisi, 4 ağır kruvaz6r, 5 ha
fif kruvazör, 3 deniz tayyareleri iaşe 
gemisi, 34 destroyer ve 200 tayyare
den mürekkepti. 

müdafaası bittiği zaman saat 21.15 
idi. Reis Sabri Yoldaş evraktn tetkik 
edilip icap eden kararın verilmesi t
ein mahkemenin 17 Haziran Çarşam
ba günü saat 16 ya brrakıld!ğını suçlu 
santlanlara bildjrdi. 

Kadınlar, doktorluk, dişçilik 
ve sıhhat teşkilatında, ve çete 
muharebelerinde mühim roller 
almışlardır. Eli iş tutan bütün ka 
dın ve çocuklar tahkimat bölge
lerinde çalışıyorlar. 

Topyekun harbe hazırlanmak
ta olan Almanlar da ayni şekilde 
çalışmaktadırlar. Boğuşmanın ge 
çen seneye nisbetle daha kanlı 
cereyan edeceği ve her iki tara -
fın da akıllara hayret verecek 
derecede kayıplara uğrıyaca;<Jarı 
muhakkaktır. 

Yugoslav Kralı Bir Yunan 
Prensesi İle Evlenecek 

Londra 10 (A.A.) - Daily SkeU:h 
gazetesi Yugoslav Kralı Pier ile 
Helenler Krah Georıe'un yefeni Pren 
ses Aleksandra arasında kuvvetli bir 
dostluk duygusu olduğunu öğrenmek .. 
tedir. Prenses 20 yaşındadır. Harptr.n 
sonra ikisinin evlenmeleri mümkün 
olacafı ve bunun Yunanistanla Yıı
ıoslavyayı birle~t!ren pakt sebebiyle 
önemli siyasi bir olay mahiyeini ala· 
cağı sanılmaktadır. 

r- DiKKAT: _.'I 

BU NE UZUN 
TETKİK 

Şu fakir afle çocuklarına ve rl· 

lecek bedava 9eker etraf1nda yJ' 

pilın tetkik ne de uzun ıUrda 
Meclise verllen son mııonıatU" 
öğreniyoruz ki, bu ıekerln kaırP' 
lığını tetkll edecek paıra bu1ı.ırt· 
muf, nüfus başına verilecek ff' 
ker mlkdarı teıblt edllmlf, faı",t 
tekerin dağıtılmasına baılan'I'~ 
için daha bir müddet tetkUc.•uı 
devam lizım lmlı. 

Şekerin fiyatını arttırah ayıır 
oldu. Bu ne uzun ve ince eteo1P 
•ık dokunan bir mesele lmlı "

1 

bir tUrlU bltlrllemedl. Tetkik gO·, 
zel ama, bu iıte ifrata varıldığırı• J 

sanıyoruz. ! 

inhisarlar ve SıhhClt 
Vekilleri Şehrimizde 

Gmrük ve İnhisarlar Vekili R~ıf 
Karadeniz dün Ankaradan şehritıl1 t 
ıelmiştir, Vekil İnhisarlar umanı Ol 
dürlüğünde alikahlardan İnhisar~ 
idaresine ait lıler hakkında izahat~ 
mıştır. Vekil şehrimizde on gün 1' 
dar kalacak vekilete bağlı daire 
müesseselerde tetkikler yapacaktır •. 

Sıhhat ve İçtimai Muavene"t Vek 
doktor Hulusi Alala~ da dün A~ 
radan şehrimize ceJmiş ve aktanı t1'°' 
niyle tekrar Ankaraya dönmüştür~ 

n 

Ot ve Saman Fiyatları 
Tesbit Edildi 

Kuru çayır otu ve samanların ifıı 
tihsal bölcelerine en yakın iskele it 
tasyon ve sair teslim yerlerindeki ~ 
zami &atıı fiyatları tesbit edilrni•~ 
Fiyat mürakabe komisyonunun kJ.r"": 
kiloou 4,4, ip balyalı 6,5, tel balyalı~ 
kuruı; samanın yığın halinde kı1° .... 
kuruı; samanın yığın halinde ktU,.. 
3; balyah kilosu S kuruitur. 

Taksiler Hakkında Yeni 
Bir Karar Verilecek 

Belediye daimi encümeni tak:silet'" 
•ehir harici olarak teıbit edilen yıl• 
terden hangilerine sefer yapabitec~ 
terini tesbit için dün bir toplantı y~P 
mıştır. Toplantıda emn:yet 6 rıcı sub 
müdüni de hazır bulunmuştur. Ot" 
mobil &'ibi kullamlan taksiler baki:!~ 
da da bir karar verilecektir. 

-- ---o-

lstanbulda Yeniden 
Yapılacak Yollar 

Belediye Topkapı - M:altep ... Hılk;;.lr ~ 
!unun e•aıh ıurette :amir ettirilmc~•no k'1 

vermietir. A,.rıca Bt!'bclı: • J,.tinye ,.otu.,. 
ilıinci lı:ıımı inea edılecelı:, Sillbtarata - ı~JI 
mrrburaııı- yolunun 1o•eıi il• Uıkild•r • 
yolunun tamiratı y;ııpılacık ve Edirnıık~P:aı. 
Yedikule yolunun Mevllnelı:apı • Yedılı: 

1 kı,.mının ttoıe inıaatr tamamlanacakr KarJ··r 
Pendik yolunun birinci krarnı da ikmal e 1 ,ı 
cektir. Beledi.ye daimi eneli meni diin butı;.. 
ihale etml~tir. BUtün bu yolların tah01in 
deli ao2.ı2a lirayı bl•lmakladır. 

SARK CEPHESi 
l:tfj Baştarafı 1 incide 

da cereyan eden mevzii muhare
belerde 3 hazirandan 6 hazırıırıB 
kadar 483 düşman tankı tahril' 
edilmiştir. 

Volkof cephesinde düşmanııı 
bir köprübaşına karşı yaptığı tol' 
lu hücumlar Alman askerlerinİJI 
kahramanca hareketleri karşısın 
da neticesiz kalmıştır. Bu kesiı1' 
deki Alınan kıtası göğüs göğüse 
yapılan muharebelerde 8 ve 9 
Haziran tarihlerinde 24 tank tall 
rip etmişlerdir. 

Sovyet reımi tebliği 
Moskova, 10 (A.A.) - Sovyel 

tebliğine ek Sivastopol kesimin • 
de topçunun yardımı ile harck~t 
eden kıtalarrrmz düşmanın bıt 
piyade alayını dal!ıtmışlar ve kıs
men imha etmişlerdir. 

* Moskova 10 (A.A.) - Sivaatopol· 
dan alınan •on haberlerde mülafilerl-T'I 
müthiş tazyika kar,ı ıağlam bir ııııı
kavemet gösterdikleri bildirilmektoı!it"· \ 
Almanlar buraya pek çok mikt.ırd• 
piyade kıtaları tanklar ve tayyareler 
•etirmişlerdir. Taarruz: iki noktadan 
yapılıyor. Bir noktada Almanl~t 
Sovyct mevzilerine 1ıirmişlerse de bıt 
mu.kabil taarruz vaziyeti düzcJtm;=-ur. 
lkincl Alman taarruzu ise müd<"fa'1d!l 
balunan Sovyet kuvvetleri ve bilhass• 
topçu kuvvetleri tarafından durdurul· 
maktadır Bu till kesimde Sovyetlet 
mevzlleri~J isllh etmek imklnmı bile 
balmuşlardır. • Moskova 10 (A.A.) - BucUn cep-
heden Pravda guetesine gelen bir tel 
ıra.fla Almanların Sivastopola karıı 
takviye kuvvetleri ıetirmeie devat11 
ettikleri, müdafilerin de bütün hücurn 
Jırı muvafakıyetle püskürttükleri söY 
lenmektedir. 

Göğüs göğüse çarpışmalar 
Stokholm 10 (A.A.) - Berllnden 

celen haberlerden anlaııldıl'Ma cöre. 
Sivastopola kllrfı yapılan son Almatı 
hücumu, ıimdi Ruı mevzilet'Inin ıa
yet yakininde göğüs göfdıo lı:anlr çar
pışmalarla başlamış bulunuyor. Sa
va,ıar çok jidd•tll yapılmaktadır. Ve 
Almanlar, ü!'l•ün1iliü kazanmak !çirı 
çok büyük hamleler yapmak mevkiin.
de bu1unduklannı söylüyorlar Berlirı 
bu sabah Almanlarm Sivastopol şeh .. 
rine 11 ve 22 kilometre yaklaştıklıt" 
rtnı ve Alman tayyarelerinin şehri 
afır surette dövmekte olduklarmı ao• 
lüyordu. 

Leııingrat cephesinde 
Londra 10 (A.A.) - Almanlar ı;e. 

ningrada kar'ı ytniden taarruza 1-?~t"
mişlerdir. Ruslar dayanmakta ve kareı 
taarruzlar yapm<"ktadırlar • 
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Hukümler!nl icrayıı İcra Vekilleri 
Heyetinin memur bulunduğu kanunun 
birinci maddesine göre: 

''I - Devamlı veya muvakkat su
rette Amme vazifesi veya hizmeti gö
ren devlet veya diğer her türlü ~mme 
müesseseleri memur ve müstahdem
leri; 

Başveklte ,·eya onun tensip edeceği 
Vekile altllr. Bu daire ve müessese
lerin ve cemiyetlerin memur, müstah
dem ve mensuplartndan beyanname 
istemek salahiyeti de müdür ve reisle
rine venlmlştir. Kendisinden beyan
name fstenflen şahı:: bu beyannameyi 
on beş gün içinde, beyaqnameyl iste
yen salAhiyeUi mercle vermlye mec
burdur. Bu müddet mücbir sebepler 
dolayısfyle bu merciler tarafmdan u
ıatılablllr. 

lstanbulu 

Güzelleıtirme işi 

1 =l!W!l~l ı Memleketin iktisadi Bünyesine Arız · 
lkinciCephe için Olan Hastalık Niçin Vaktinde Teşhis 
Son H~:~:~.C.:NTEN Edilemedi, Niçin Bugünkü Şeklini 

U - Devaml1 ve muvakkat suret
te, ücretli veya ücretsiz. ihtiyarı ve
ya mecburi olarak bir iimme hizme
ti gören diğer kimseler; 

Son haftalarda. İngiliz hava kuv. 
vcUerinin bilhassa Belçlkadalri 

~ruges nehri ile Fransanrn Dieppe 
lllıanr arasında uzanan 200 kllomet· 
Dlık sahıl boyunca ve Dieppe'd:n 

llnkerque'e kadar olan kısımdan ôO 
loınetre derinlig"ndeki saha uzerin
dcvarnlı taarruz faaliyetlerinde bu
duğu dikkati çekiyordu. Geçen ya. 

b larıınızdan birinde bu taarruzların 
12Zat Almanya iızerıne 1000 tayya· 

'te le yapılan hava akınlarından ya-
ın bir zamanda tesirini gostermcsi 

"e kıtaya yapılacak asker çıkarma 
~ cbbüsu ıle alakadar olması bakımın.. 

n - daha ehemmıyetli oldugu fıkrini 
c i 6urmuştuk. Almanlar tarafından 
cınnu mıntaka olarak ılan edılcn bu 

olgedeki Fransız halkına Londn 
adyo un dün yaptığı ikinci ikaz ve 
tar bu fıkrl teyit r.der mahiyette gö· 
lnıektedir 
B.B.C. ni"n &özcüsü Fransız halkına 
ları soylemiştır: "Bu bölgeler git-

kte daha fazla askeri harekAt sahası 
tııak tehlikesine maruz bulunmakt. 
rlar Harekatın ne zaman ve nere. 

e Y~pılacağı tabıi soylenemez. Her 
b ide en münasip ve faydalı olacak bi::-
atnanda yapılacaktır. Bu bolgel::rde 

.ı. lk buyuk tehlıkelerin tehdıdı altın· 
""dırlar. Binaenaleyh geç kalmaksı
zın §İmdiden ihtiyat tedbirleri alma. 

rı zarureti vardır. En müessir ted 
bu belgeleri boşalt.maktır. Bu hır 

le ltı:nanın gtlçluklerıni ve ortaya ç•. 
atak maniaları bıliyoruz. Bu guç.. 

ltUkleri yenmeğe çalıljmız. Fransanm 
ıırtuluşu için birinq derecede ehem· 
Yeti olan bir hareket yapılacaktır. 

on saatini beklemeyiniz. Acele edi
z. İhtiyatlı hareket edimz, hay.ı
nızı esırgeyinlz. Kurtuluş orduları
n &ızlcre ihtiyacı olacaktır. Zamanı 

l:clınce Fransız mılleUnln heyeti u 
tırni:vesınin yardımı istenecek ve bu 

z 1l'lan sıze haber verilecektir. Şırn
d ln halde sadece bu tehlikeli mııı .. 
t k 1 rdan uzaklalimız.,. 

Avrupaya asker çıkarma işi, daha 
b r kaç ay evvel lehinde ve aleyhinde 
Ilı nakaşalar yapılan bir proje mahi.. 
Yetinde iken son haftalarda tahakkuıt 
~lllek uzere bulunan bir ~liebbüs nıa-

Yetini almıştır. 
Karaya asker çıkarma işi evvela ha· 

"a laarruzlanyle dUşmanın hava kuv
"etleri imha ve hava meydanları tah.. 

P edildikten, paraşütçü kıtaları ve 
Coıtıınandes'lerlc kdprü başları tutul
•:luktan sonra muazzam hava kuvve·
le ınin himayesi alhnda yapılabllece
ıı ne gorc, Amerikan hava kuvvetle. 
r ilin boyle bır harekeUe !şe başla· 
tııası ıhtim ll çoktur. 

Bu hareketin, Şark cephesinde yapı
lacak bir kızılordu yahut Alman ta. 
8 truzu ile ayni zamanda vukua gel
mesi de mümkünlıir. 

Libya Muharebeleri 
Lıb~da mihver kuvvetleri Birül

hakem'i olmak içın çok buyuk gayre -
lcr sarfetmekte ısrarla devam ediyor
lar. Evvelll yalnız bur Fransızlar ta .. 
rafından mudafaa edilen bu mühim 
8tratejik mevkie karşı <taarruzlar şid· 
dctıendikçe buraya Hint mudafaa kuv 
\'etleri de gönderilmiştir. 

Son gelen haberler Fransrzlann bu 
tnevkie karşı yapılan evvelkllerlen 
tok daha şıddctli bir taarruzu da mu
'-'aff akıyetle tardettiklcrinl ve düşma.. 
nu bir karış toprak bile vermediklerini 
bıldinnckedir. il~- ut•. 

Bütün Londra gozetelerl Fransız 
aıkcrlcrinin kahramanlıklarını övmek.. 
tc ve Fransızlarda V erdun ruhunun 
haıt yaşamakta olduğunu yazmakta· 
dırlar. •- • .-.. 

III - 3559 sayılt konunun tnevzu
unıı giren müesseselerde hizmet e
denler: 

Almada n Önce Tedbirler Alınmadı? 
IV - Amme menfaatlerine hAdim 

cemiyetlerin idare uzuvlariylc ücretli 
veya ücretsiz memur veya mustabdem 
\eri. "--------·-... ·---·--·· . -............... -...... -----------"' 8556 sayılT HAkimler kanununun 
tahakkuk ve takibine dair olan 6 ncı 
babt htıkümleri mııhfuz kalmak şar
tiyle hlıklm ve mOddeiumumtlerle htı
klm smıfmdan ı:ııvılıınlar da bu kanun 
lıül(mOne tnbldirlcr ... 

Hastalığm Başlang,cında Ticaret Vekili Olan T opçuoğlunun Vekilliği 
Esnasında ve Vekaletten Çekildikten Sonraki Düşünceleri Nedir 7 

Harp ateşt bir memleketi baıilan 
başa sardıktan sonra. artık o

rada yaşayan halkın malı, canı ve 
kazancı doğrudan dofruya memle
keti idare eden hükQmetin e1111r ve 
idaresine tabi kalması zaruridir. Bu 
oyle bir durumdur ki; hiç klm1e tek 
bir noktasına b le. itiraz etmez \'e 
yurdunun, milletinin müdafaasını tc. 
min ve varlığım kurtarmak için her 
fert, hiıkumetiyle baş ve can beraber· 
lıği yapmak suretiyle duşnıan sav. 
letledne pervasızca goğsunü açarak 
karşı koyar. 

Bır ölum yağmuru olan şimdiki 
harplere karışmamak için ne kadar 
buyuk fedakirhklar yapılsa azdır. 
Harp zamanının hır memlekete tah. 
mil edeceği felaketlerin dehşeti kar
ııırında kalmaktansa, harbe girmt'
yerck bu miıthlı uc;urumftan kul'tul· 
mak için mıllet ve memleketin en 
azami derecede bile olsa yine bir çok 
mahrumiyetlere katlanması daha ev. 
la dır. 

Bu itibarla halimize şükretmekten 
ve hukUmetimizın yürüduğü yolu tak 
viye ve takdır eylemekten bir saniye 
bile geri kalmamak hepimize duııen 
vatani bir borçtur. Bu harbe girme
miş ve az çok müstahsil ve ayni 
zamanda bir çok ham maddelere nı:ı. 
lık bir memleket harp bıttıktcn sonra 
harbe girmiş butün memleketlere 
her bakımdan her türlü madde yc
tiştlrlc.i vaziıyette bulunur Onlara 
olukla akan bir menba gibt her li~yi 
vcrcblli!', dunya pi)1asalarının üze
rinde nizımlık yapabilir. Harp gc. 
çirmiyen mılletlerin iktısadi kalkı:ı
malarma yardımı olabılir Bir iki 
mahsul devresi müddetln~e melhuz 
ve muhtemel bir açlığın az c;ok önu. 
ne gec;ebllir. Bütün bu yoldaki mı> 
sal ve gayretlerin neticesi olarak da. 
hl böyle bir memlekete altın yağmu 
ru yafar. 

İşte, memleketimizin bugünkU du 
rumu boyle bir manzara göstermek
tedir. 

G eçen umumi harpte herkes şu 
kanaatte bulunuyordu: Eğer 

Turkiye mUttefilder aleyhine harbe 
ıürüklenrnemit c:l&aydı, memleketi
mize altın dolacaktı. Bugünkıi har. 
bin baılangıcında yinr. ayni fıkr.n 
dalgaları mUnevver tabıkanın ya51-
dığı muhitlerde hayli dalgalandı dur 
du: 
"Eğer bu harbe girmezsek memle

ketimize altın yağmuru yağacak ... " 
Bitaraf kalmanın iktisııdi fayda vr 

menafünl tahlil edenler da.hl ilave e
diyorlardı: 

"Bol mahsul yetiııtiritir. bol ham 
madde stoku yapılır, geniş ölçüde 
'Ve pllnlr çahpnalara 7er verilirse ve 
bilhassa &eçen büyük harbin hepi
mize öğrettiği derslerden ibret alabi. 
lirsek en büyiık ikisadf bir devl:t 
mevldinl kazanmış oluruz, bu tak
dirde artık Türkiye her bakımdan 
muazzam bir varlık sayılacaktır.,, 

Kiyaset ve hüsnü idare, memlek.-. 
timizi bu badireden uzak bulundu!"' 
mağa muvaffak olmuştur. Fakat, ik· 
tisadi biınyemizi takviye edecek ted. 

r - Yaza n: ........ , 

~ Luffi Arif Kenber ~ . . . . . . 

Ta'll"ih edi!Pn saht'>lnrdıın kendileri 
lcnrl veya korıılan· vevıı bunl:ırin ve-
1!\vetleri aıtmrla bulunan coruklıırmf" 
vıısavıı: tar7.lnrt vr. mal durum lar1 
,.,..llrlerlvle mflteııaıılp olmadıi!ı tak
~irdP bu !!lbllerden bir beyannam!' 

Bugünkii foşe durumunu düzeltebil· 
mek ancak yeni mahsulün herekeUI 
olarak yetişmesi ve iyi tedbirlerle 
tev7.iinin başarılmasiyle mümkün o
labilir. Stok fazlaH~ı da ancak 
normal zamanlarda fiyatlara müessir 
olabilir O da her malın ayn ayn 

birlerin alınma&ı ve Türkiyenin kuv stoku bulunmak şartiyle.. Yoksa lcıtrnPrektir. 
vetli bir mcvat kaynağı rolünü ya yalnız buğday stoku bütün diğer mııd KRnun beyanname istemek saltıhl
pabilecek duruma sokulabilmesi !m. delerin fiyatlarının dı:şmesine !im!l vctini memur. mOstohdPTn ve kanun-
kanlarını, fırsatlarını kaçırdık. olamaz. da tnıırih etmen sahT ların mensutı 

İstihsali arttırmak için köylünün İktisadi bünvemizdt nöbetlerini bulundu~ daire ve mUc sesrnln bııli'-
kullanablleceii siraat iletlerinl ith1l hissetmekt" olduğumuz hastalık dün it bulunduı?u VPkll" vcrmistir. Vekil 
edeceiimlze bilyük ziraat makincl .. ri veya bugun belirmiş değildır. Hasta hu husuc:ta Vekale1inln lıerhanei bir 
ithal ettik. Her şeye tercihen ithali tık bu cihan harbinin başlangıcı ilt' t\mlrlne de salfıhlyM "'erebilecektir. 
zaruri sayılan kamyonların geUrti· dünyanın her tarafına saçılan zararlı Askert saht!!lRr hakkmdıı ic:e MiJll 
lebllmesi için akreditif açtırılm'ldı. ıktisat mikroptannın memleketi • fudafoa Vekillnder baska hazerde 
Eier, ithalit mallarının mcvcudunil mize kadar sürüklenip gelmesi lle enC'1 kunnny başkıını, sr.ferde de tes
arttırmak ve mıistahsllin zaruri ihtl- başlamı§tır. Hastalığın başlangıcın. lctırıtr eı:asl e kanunun 40 mcı mad
yaçlarını karşılıyan etyayı zamanın. da Nazmi Topçuoğlu Ticaret Vekili desine vöre kuvav' hnrblvenlrı emir Vf' 

da temin etmek için plinlı hareketler idi. Yani bu işin en salahiyetli ve kumandası kendisine tevdi olan zatr 
yapılm!J olsaydı, bugünkü iaıe dıı mütehassıs doktoru sıfntiyle iı başın· da bu sali\hivetl kullanabilecektir . 
rumumuzun zorluklariyle hiç kaqı. da bulunuyordu. O zaman niçin has- Basvekilete bal!lı daire ve mOe«-
laşmıyacaktık. tahiı teşhlı edemedi ve niçin bugün. sP.selerle amme menfontlertne hftdim 

* 
~ kü şekli almasına mini olacak ted cemiyetlerin reis, aza ve müdUrlerln-
~ birleri ittihaı: buyurmadılar? den beyanname !<:temek !':alahlvetl 

a u hakikati artık bilmiyen kalma-!. 

dıiı halde, eski Ticaret Vekili ................. ,... .. ~Mr··~ il 
Nazmi Topçuoğlu liberal bir iktiH.t 1 ~ a ~f ~ ' , ,_ • !~; ıiyaseti ta~ilı.i iı;~n. or~1a ı;ok fikir- l~~~-~~U~)J~~~'JU~~·~G~· ~!~· ~~~!~'=·~~~~,~!!!!!I ler attı. Bız bu fıkırlerı çok geç kal- _ _ _ _ _ _ ___ _ _ ·-·--
mış ve hatti faydasız telikki ede-
~lz. Sabık ~ekllin iktidar mevkii?~e M AK 1 y A J NAS 1 L YAP 1L1 R? 
ıken fazla ılhalit yapmamaları ıc;ın 
tüccara göıterdiii zorlukları (biz, 
harp zenalni yeiıtirmiyeceğlz) söz· 
terini İstanbul tacirleri g\bl biz de 
ıyice hatırlıyoruz. 

O zamon, bütün lthallt ve istihs1tl 
maddelerinin maliyet ve fiyat unsur
larını çivilemek imkinları mUnhası. 
ran Ticaret Veldli ııfatiyle ve ken· 
di ellerinde bulunduğu halde, bunu 
yapmamış olan bir vekilin, artık bu
&ünkü vaziyette böyle bir tedbirle 
piyasada n:ıstl istikrar temin ede
bileceği cayi sualdir. Bütün rıda 
maddelerinin flynt milrakabesine, lS 

tihlak mürakabesine lüzum olmadığı 
\>e ihraç musluğunu iyi ayarlam'\k 
şartiyle büyük istihlak piyasalarını 
kolaylıkla tanzim ve fiyat Istlkrannı 
elde etmenin kabil olacafı b ugünkü 
durumda ancak bir fikir olarak kal. 
mağa mahldlmdur. Bu fikri ileri ııü.. 
ren Nazmi Topçuoihı, bunun tatbi· 
kat sahasında da 100 - 120 mllyon 
liralık yeni bir toprak mahsulü ver
gisi ile baıarılabileceğini iddia edl.. 
yor. Bugün böyle bir iddiayı faydalı 
ve netice haline getirebilmek için ne 
zemin ne de zamanın müsait bulun.. 
madığını herkeı takdir eder: 

Halbuki harb n başlangıcı sırala
rında Nazmi Topçuoğlu hiç de böyle 
bir fikir taşımıyordu. Kendisiyle l z. 
mirde &örü:ımüıtüm. bu mevzular 
etrafında. fikir lerini öğrenmek iste
diğim zaman, her şeyi sıkı b1r mü
ralcabe altında bulundurmak taraf. 
tarlıfını ısrarla müdafaa etml:;lerdl. 
Buıiin ise tamamen akıi fikirleri or
taya atmıştır. •• B üy{ik müstehlik yıfınrnın &"Jda 

maddeleri ~tlannı da z--. 
lamak mUmkün oldufunu ve bunun 
için bir ıtok t emini kabil olıcaiını 
söylemek kolaydır, fakat mıh nere. 
den bulacaklarını söylemek güçütr. 

Makiyajın sıhhate zararlı olmaması 
için onun yolunda yapılması §arttır. 
Zaten yolunda yapılmıyan maklyaj 
güzellife de fayda vermez ... Tabii gü. 
zelUk hemen daima sıhhat alameti 
oldutu &ibi, bazılarının yapma ıüıel· 
llk dedikleri maklyaj da yolunda ya
pılınca cildin sıhhatine hl%met eder •• 

Gündüz yapılacak makiyajın yola'.'1-
da olması onun hazırlıfı gece ,.atma. 
dan önce başlamalıdır .•. Her giın ma 
kiyaj yapan bir kadının her gece ya -
madan önce yüzünil ılık su ile iyıce 
temizlemesi zarurid" r. 

Bazıları, yUıü her gece sabunla yı. 
kamak cilde dokunur, derler ... Vakıa 
sabun bayanlardan bazılanrun cildini 
tahriş eder. Fakat herkesin sabundan 
zarar görecefinl söylemek büyuk bır 
mübalila olur. GündUz yüzun ih:erı. 
ne konmuş olan tozları temizlemek 
onlarm arasındaki mikropları yoket· 
mek, clldln göze görünmiyen küçüciik 
deliklerin! açarak cildin ifrazatını lto
\ ylaştırmak için en iyi va111ta sa.. 
hundur ..• 

Cilt pek nazik olur da sabun onu 
tahriş ederse, yüzü iki gecede b.r 
defa sabunla yıkamak daha doğru o. 
lur... Cilt o kadar nazik olmaz da 
her ıece sabunla yıkamıya müsait bu 
lunur.ı, yiizü her gece ıabunla ve 
iyice llfuşturarak yıkamaktan koı k
ınamalıdır ..• Tuvalet için en iyi sabu
nun bizim yerli aabunlarımııın tabıi 
iyi clnaleri olduiunu elbette bilirsiniz .. 
Clldin bir haıtalıitndan dolayı llic;lı 
bir saban kulalnmıya lUzum olmayın. 
ca, sıhhatli bir cildin tuvaeti için yer
li, beyaz aabundan ıaımamalıdır. 

Yüzlerlni yıkarken elerinin cildini. 
billlsıa tırnak1al"!Nll maniküriınn boz 
mamak i.stiyen bayanlar, yüı:letinln 
tuvaletini yaparken mahsus eldıvcn 
kullanırlar. 

Her rece ıabanlanmaaı mümkün ol. 

mıyan cilt, bir pamuk parçası eter 
içerialne batırılarak onunla temizle • 
nir ••• Ciltleri fazlaca yallı olanar pa.. 
muk parçasını ta 1ı b3demyafına. 
ciltleri fazlaca kuru olanlar da pamuk 
parçasını kUurlu papatya yafma ııtl 
rerek yüzlerini onunla temizlerler. 

Kirnlsinin de cildi bazın fazla yağ 
h. hazan da fazla kuru olur ... Öyle 
cı1tler için en iyııl ytlzü bir ak5am 
yalnız ılık ıu ile yıkamak, ertesi ak
sam eterle, daha ertesi akşam kifurlu 
papatya yağıylc temizlemektir. 

Cilt böyle tem zlend iden sonra ll
zerine lanolin sürülür ve onu sürer. 
ken cilt üzerine hafifçe ma,ai yapr 
hr .uarolin cilt tiıerinde on dakika 
kaİmahdır. ondan sonra yumuşak bir 
tülbenUe silinir. 

Yüze lanolln sürdükten ıonra onu 
sllmeği unutmamalıdır. O yafh mad. 
denin cilt üzerinde on dakika, niha. 
yet on beli dakika kalması cildl yv. 
muşatmıya yeUşlr .. Uykudayken lano
lin cilt üzerinde kalırsa cildm iyi 11-
ltıdt~lne mini olur. 

Sabahley n tekrar sabunla yıkamı. 

ya artık lüzum kıtlmaz. Uykudan kal· 
kınca yalnız 1lı~ su ile. soğuk suya 
ah mış bulunursanız onunla banyo yap 
mak, yüzU de öyle yıkamak yetişir ... 
Yalnız, yUzUnüzil yılcayacatrnız suya 
btr ka<: cbımla tentür t!ö benjııan daın.. 
latırsanı:ı:, yumuşak cildi blraz gerer 
ve kırışıklıkların gelmesine mlni o. 
!ur. 

TEŞEKKÜR 

Yazan: FRANÇlS DE CROlSSET Çeviren : ULUN AV 

Geçen gün ölüsiyle hepimizi ağlatan 
Yesaya Ac!man'Jn son günlerde teda
vi ve istirahati hususunda büyük yar
dımları görülen Doktor Necmettin Rı
fat. Doktor Mahmut Gök~en, Bürha
nettin Akkip ve Tekin Alp'e ailece 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Jouf N. N911rln 

Beycınnamelerln: 

Beyan.nameler nasıl 
verilecek? · 

1 - K"ndlslnln veya karı veya ko
caslyle velayeti altmdald eocuklannın 
mülkiyetinde bulunan gayrimenkul 
mallar. para. esnam, tahvilAt; altın: 
mUcevher gibi menkul mallar ve her 
türlO alacaklar ve diğer haklara; 

2 - Kendisinin, kar! veya kocasr
nm ve velfıyeti altında bulunan ço
ruklarınm vasayış tanlarma; 

3 - l\foll:ırm ne suretle iktisap ve 
bu yaşayış tarz.mb nas) temln edil
dl~lne; 

Dair molOmah ihtiva etmesi lAıım-
drr. , 

Beyanname fle birlikte veya son
radan beyanname milnderecatını te
yit eden vesika ve delillerin de gös
terilmesi ve verılmesi ltıı:ımdır. 

Kendisinden beysnname istenen şa
hts kendisinin veya karı veya kocasiy
le velayeti altında bulunan eocukları
nm bir Eylül 19:l9 tnrihlndcn sonrn 
ellerinden çrkardrkhın mallar varsa 
bunlar ve bunlarır. bedelleri hakkın
da da malOmat verecektir. 

15 gün içinde bu beyannameyi veya 
beyannamede soı-ulan suallere tam ce
vap vennfyenler hakkmda Oe aydan 
bir seneye kadar hapis cezasfyle bir
likte muvakkaten memuriyetten mah
rumiyet ceıast hUkmolunabllecckUr. 

Bu takdirde saltıhiyetli merci salA
hlyetlnl Cümhurivet mnddeiumum!
ı:lne veya adli tımlre takibat icrasını 
bildirir ve bu suretle Amme hukuku 
davası açılır. 

Beyanname tstenildlkten ıonra all
kolı hakkında tı>hklkata lüzum gö
ri\lilnıe salAhlyetli merci tarafmdan 
bir tahkik memuru tayin olunur. Bu 
memur sorgu hllklminln bUtün sala
hiyetlerini haizdir. Tahkik memu
runun tevkif v" tahliyeye dııir vere 
celi kararlar bulundul!ı,ı Terin asli
ve ceza hAkiminln tasdikiyle tekem
mOl ede!'. 

Tahkikat beyannamede yazılıın hu
uslartn hııkikate uygun olup olmadı
~mı meydana koyacak surette yapı
lrr. 

Tnhkik menıunı Hlrum görürse a
Ulkalılarm mal ve alacaklarını hacze 
karar verebilir. Bu takdirde hııczed!
len malların ne suretle Hare ve bun
lardan alfıkaltnın veyo allesinln geçi
T"'ll leln tıyrılması icap eden mlkdarı 
t.ay n ve mallarır. Unre!lne neznret 
vn:ıl!~I mnhkeme;re aittir 

Tahltlk memuru lüzum glisterlrse 
nH\h!yf'tll merciler tarafından alll.ka
lmın eli i"ten eektlrllebillr. Askeri 
:ıh?Slıır ~akkındR ac;ıj:ı tıkarma ka

rarı Mllli Müdafan Vekilince. işten el 
eektlrme kararı adll Amfrllkçe veri
lir. 

Tahkikat neti~inde haksız olarak 
mal iktisap edildiği, hll!ıfJ hakikat be
y11nname verlldlll. sahte wııika ibraz 
edildiği, mal kaçırddtğı \'C ıtzlendiği 
kanaati basıl olursa tahkikat evrakı 
mahkemeye vermr. Salahiyetli mercl-
1er takibat Jcrastna lüzum görmezlerse 
e\Tnk mu11meleden kaldrrtlrr; bu tak
dirde tahklkllt ı;rrutnda alman ontün 
tedbirler de kendiliilnden ortadan kal 
kor. 
Şayet duruşma sonunda haksız ola-

rak mal lktlsırp edlldlll .. bit oluraa 
mahkeme bu malların milsadcresine 
ve suçlunun mOebbeden lrnme hiz• 
metlerinden ve tekaUUilk haklarından 
ınahrumlyl'tlne hQküm verir. 

Suçlu hilAfı hakikat beyanname 
vermişse bu takdirde mahkeme ayrtca 
altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası hilkmeder. Suçlunun haksız ola
rak iktlaıp ettiii mallan müsadere
den kurtarmak için g!:ı:lediğl, kaçtr-
drlı sıblt olursa bundan dola::rı da 
ayrıca bir seneden beş seneye kadıır 
hapis cezası verir. 

HaUta olarak iktisap .dııen mal-

Yazan: ULUNAY 

i •tanbulu cüzelleıtinnek iç!n bir 
cemiyet te,ekkül etmi5. BUtıin 

dün.nya rüzelliğini teslim ettiren b r 
beldenin neresi pzelleıtirilecck? Dr 
ı:ne)'lıılz. latanbulun tabii güzelliğine 
diyecek ıey :yoksa 1se de şehrin süse 
ihUyacı muhakkakur. Belediyenin 
bu vazifeyi ,imdiye kadar bUt!in selef 
terinden daha iyi yaptığına sfiphe et 
mlyoruz. Fakat bu himmet ıehrl 
güzellC1Unnektcn ziyade bir "i'mar,, 
meselesidir. İstanbulu glizelleıtlrmek 
ona büsbütün baska bir üslilp, baııka 
bir ''kqe,. vermek demektir. 

Büyük ,ehlrlerc!e böyle teşekkUl et 
mlş cemiyetler vardır. Hattl Fransa 
da "Paris şehrinl hlmaye" namiylı 
bir cemiyet 'Vardır ki belediyeye b 
münebbihli saat gibi yardım eder v 
en kuvvetli mühendislerden, ııehlrc 
lik mütehasaıslanndan mürekkep az1 
ıı amran sahasında daima belediy 
ile beraber yürür. 

P aris, zannolunduğu gibi dört b 
mamur bir belde değildir. ''Site,, ı 
yanında yln! tam merkezde hatti e t 

remancti sarayının yanında öyle m • 
halleler, öyle ıokaklar vardır ki biz • ' 
teneke mahalleleri oralnra nisbeti ~ 
Aynalıkavak mesiresine benzer. P r ı; 
belediyesi ziyasız, güneşsiz. Tütubet i 
meskenlt'rl ortadan kıldırmak fçin h . 
la ufraşıyor: ve bu "cihad,. a butL 1 

~ueteler i:ıtirak ediyorlar. .-Pulb " 
gibi en meşhur karikatüristler yaptı -
ları sokak lllnlan ile bu mevzu ha 
kında dikkati celbeyliyorlar; bun 
ratmen mesele halledilmiyor. ''Nur 
şehri,, nln kenarlarında teneke m -
halleıl defil, uydurma çadır mah, 1 
lesi bile vardır. 

LOtfi Kırdar'ın valltiğ nd,..nberl f ... 
tanbıılan umran yüzü gülmüljtilr; bu 
na ,Uphe etmiyoruz. İstanbul nef,.s 
alıyor. Sokaklannda, meydanlarında 
bir genişlik, bir ferahlık var Artık 
çok göze görünen yerlerde evv~lki k9-
dar sırııırta binmiş bar kalar, çarpuk 
çurpuk bfnalar görülmiiyor. 

1stanbulu gUzelleşUrme cemiyeti be
lediyenin bu sahadakı fa liyetine b"
dli bir şekli verir· şehrin büriınece · 
elbisenin kuması ve rcng hakkı ıd;ı 
f"krlni .Oyler. Hatti b raz da ona 
yalrııan giyim ve kuşam tarz ve u 
nım hakkında da izaha ve eb"lir Bu 
itibarla bu cemıyetin teı;ekkulünu mem 
nuniyetle lca .. ,ıhyoruz 

Vaktiyle bir "Adaları gfizelleştirme 
cemiyeti,, varmış; bu cemiyetin t" -
tip ettiği eilent d"llere destan olm•ı, 
ıır. Hali ondan bahsedilir. O rün ıç -ı 
yapılan kayık yarışlarında, çiçek mu
harebelerinde, çiçek sc.-rgflerlnde, ç 
<'~kle tezyin müsabakalarında bu' ," 
mak ütere İstanbulun her tarafındarı 
ahali adalara ta•ınmıo:. Hattl o gün 
iç!n vapurların taşıdıkları halkın de
di altmı, bini bnlmu.: . Seferler gece 
on bire kadar lnkıtaa uframamıı Ao 
dalara ait olan bu cemiyet yazık 1r 
inhlil etmiş. Fakat şimdi toplan n 
)'eni cemiyet bunun daha cenl•I ve 
dııha şumQllUsüdür. Bu itibarla gerek 
hülremet •e rerek halk bütUn kuvve
tiyle cemiyete zahir olmalıdır! 

lardan her ne suretle olursa olsun 
b:ı.sJtalarmm rnO:klyetlne ı:eçmlş olan
lar da mtısadere edlllr. Şu kadar ki, 
OçfincO 6ahrslarm bir tval!': mukabllln
de ve hilsnQ niyetle vaki olan ik
tisapları muteberdir. 

Bir şahıs hakkında bu kaıum h -
kOmlerlne gllre tahkikat icra ve mu
hakeme cereyan ederken suçlunun mu 
ayyen bir suç islemek suretiyle mal 
iktisap ettiği anlaşılırsa sa14hiyetıl 

merci bu kanun hükümler) dairesin
de yapılan taklbntı durdunnakstttn bu 
sue hakkmda da umhmt hilnümlere 
ı?llre tnklbat iera ettl.rlr. 

Yarın matinelerden itibaren 

ŞARK Sinemasında 

1 - Zarah Leander'in 
Hur Fransrz s6zcüsft ae bu mtln:ı

tiebct1e fQnlan psöylemlstir: Birülha
kcnı mihverciler tarafından zaptedıl. 
l'nfş olsaydı Libya harbinin seyri 
ıııuttefiklerfn aleyhine olarak değişe · 
tcku. Fransızlar Lfbyada harp eder. 
kcn Fransanm kurtuluşu için çarpr:J. 
ttklan kanaatindedirlct". Burada Fran.
&ız) nn parolası geçen harpte Ver. 
dund kinin ayn.ldır: Du§manı geçirmi 

tr_.. ____ Bugün Matinelerden İtibaren• ___ , en güzel temsili 

:Veceğiz_ Bir kaf ib • -
A 

es I' i içınde kapandrr•tm 
skeri mütcbass1ılar, Libya hare- tahta sandık t . . -

katının son ve kat'i safhasına ıinniı amamen hilvıyetinl kay 
oldufu fikrindedirler. Çok ılddetll ıı.. betm~ş; o kadar beni sarsmıyor ki, 
caklar ve kum fırtınaları iki tarafı kend~l Adeta evimde sanıyorum. Ve 
da yıpratmı§, mecalsiz bıralmuııtır. bu fıkirle, oldulum yerde o ıamlmt 
Mıhvercllcr bu son hamlede de mu. h~vay! yaratablliyorum. MeselA ken
\'affak olamazlarsa Mısır yolu ile di malım olan yatağımın üstUnde -
Basraya uzanmak ~e SovyeUere yır- y~; tozunu sildiğim su kadehi be -
dım yolunu kesmek ümitlerine ebe- nım malım. Bu akşam da kendi çar
di:yyen veda etmi, olacaklardır. Mlh- ııafiartmda yatacağını; ve bir hapıs
ver muvaffakıyetsizliği ayni :Zamanda. hane sırasmı andran kuru tahta pey 
Akdenizdcki kuvvetler muvazencsını kenin Uzerinde rıek rahat edeceğime 
tnüttefiklerin lehine olarak inkiıaf etti eminim 
recek, Vichy Fransasmın ve İspan- Pire tok. Fakat dalma olacaıttrn bl 
Yanın lnııltereye kartı vaziyetleri liyorum. O halde kendi kendime ol -
uzerinde müessir olacaktır. madığmr söylemlye karar verdim· B 

Geçen seneki Libya harbin~e münim suretle inkAr edilen şey yok ~ek~ 
bir rol o.~arnı& olan ı_nıllız deni: ur. Kapalı bulunan süreillerlni içeri 
kuvveUerının .b~ sc!er ihtıyath davr~n- ye dalmak istiyenlerden koruyor. İki 
~aları, lngılızlerın blı; kas; gemıl~ ıün kitaplarla ve meçhul manzaralar 
tınl kaybetmeleriyle netıcelcneeek bır gösteren filmle ba ba lm' o k _ 
~~a!~ti~üşmek istememeleriyle izah l:ram bile var: Gr:mo~~~ ··• r eı 

B sraya Amerikan askerlerinin reL Vaıonumun bölmesindeki ara ka-
d gı hakkındaki ajans haberinin ne pıdan uşağımın bulundu~ tavşan ka 
dereceye kad r mevsuk olduğunu b 1 fesine J>cnzl~en bir kompartimana 
ın yoruz. Fakat müttefiJderin L "bya gidilıyor. Hizmetçim or da yiyor, u
taarruzunun mihver lehfnde inkişafı yuyor, tiltun içiyor ve biber yaprağr 
fhtımal ni dc.- hesap ederek ona göre çiğniyor. 
lii:ı:umlu tertıbatı almış olmaları gn- Uşağtm genç olacak. fakat o ka-
Yet tabiidır. dnr zaytf o knd r zayıf ki, tıdetn ya-

Tefrika No. 14 
şmı tahmin etm.!ye hnk~ yok. Bu de
rece zayıfJıyabllmek yalnız Hindlsta
nm insanları ile hayvanlarmn mu -
vaffak olduklar! bir nkordur Ba -
şmda bir sank fak&t sırtnda Avrupa
lt ceketi var.Bacağındaki bol şah'arın 
bo:Y'u, baldır olm~1 lAzmı ıelm kara 
bır kemltın tlstünde dllJ'UYor. Bengi, 
kfierde kokutulmuş et reııinl •dm
yor. Oflzlerl eeyl.An g{blerine benst7or. 
Alnında bir de "ur,. var. Bunun M ol
duğunu sormıya cesaret edemiyorum; 
gönnemeğe çalı:ştyorum. 

sert bir ~ah ormanı. .. 
Tren bir saç fırçasının lçindt11 ıe

çlyor. 
Bazan ceyl!ın sürülerine rastlanı -

yor. Hepsi duruyorlar ve boyunlarmt 
sn1larma doğru devirerek trene omuz 
başlarndan bakıyorlar. Onları iÖnnek 
insana ....... de,,-d" 1'l ,....tıyu. 

Tnn sürülerle kuşlara ürkütmeden 
yer değişUrUyor; hepsi ağır kanat dar 
beteriyle kalkıyorlar ve dalgalar gi
bi, aiır ve bulantk, oldukları yere 
yayılyor lar. 

"Boy,, umun eclı Earlndirlsattı. t.- Vakit vakit boynu urlu , boynuzu 
g!lizceyl tık nefes bir eda ile konu- cilalt bir yaban mandası bu kara ça
şuyor; bir protestan papasmtn hiz - 1ılığtn bir tarafının sürülmüş ve e
metinde bulunduğu için iki sene ka - kilmiş olduğuna d3}l1Uik ediyor. 
dar hiristiyan olmuı, Donundan iste Büyük bir "yekAhenklik,, var. Toz
dlğinh !tadar okunmaz kl~t parçala- la beraber trene ağır, kesif bir iç sı
n çıkarıyor: Bunlar hizmet ettlklm kmtısı sokuluyor. Yüz. eller, bQtiln 
adamlartn eehadetnamelerl !ıniş Pu- vücut hattA insanın ruhu bile bu 1n
makları ıre tırnakları kmaıa«mrş, ya- ce pudra ile bembeyaz, yahut gri bir 
nıma geldiği saman kokudan .ınidcm renk alıyor. Böyle olmakla beraber iç 
bulanıyor; fakat hlçbrl talnan kundu- sıktntrsı beni oyalıyor, onun sanki 
ralanm böyle boyanmadı, elbisem .zehirli bir tatlılığı var. Hem de scya-
böyle temız tutulmadı. batın IOzumlu me guliyetinden sayı-* labfllr; bir aktntı gibi onunla silrük-

Bombay civarının güzelliği bir gi.ın imiyor gibiyim ve bu suretle hisset
ııürüyor; ertesi gün bir ııcy kalmıyor. meden baygınlıkt n uykuya geçiyo-
Her tarar çöl, bodur ağoçll, kuru, rllni. (Devamı var) 

S A R AY SINEMASINDA 
l · Dr KILDER'in 2 · EGLENCE 
iLK ASKI KADINI 

Herkesin görmek istiyeceği Şayanı hayret bir phaer. eğ •. 
güzel bir afk filini lendirict çok güzel bir film 

S eansla r : 4.10 - 7,05 Seanslar: Z,45 - 5,40 

Gece Saat 8.35 de Her İki Film Birden 

Devlet Hava Yollan Umum MUclürlüjünclen 
ı - El.Azıt Tayyare meydanında yapttr!laeat lstaS1t'll blnaftftll talip 

zuhur etmediğinden ke,if bedeli arttırılarak kapab zad usullyle 7enldeı:ı 
eksiltmeye çtkanlm~. 

2 - ffin muhammen bedeli (8'7.911) Ura (94) 1cu!'UI olup tmınkkat 
teminatı (4645) Ura (60) kuru&tur. 

3 - Eksiltme 22.S.942 Pazartesi f(lnil saat 11 de Ankanda Hava yol
lan meydanında kA!o umum müdürlük bl.numda toplanacak komisyon 
taraftndan icra edilecektir. 

4 - Bu ~e alt fennt ve husus! .. rtnamelerle mukaftle projeli ve 
resimler (340) kuruş mukabilinde Devlet Hava yollan umum mtldtırlil
ğilnden teinin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ihale tarihinden en «eti (8) ıftn evve1 
Milnakalfıt VekiHetine bir istida ile milracaat ederek ehliyet vesikası al
maları lAzımdır. 

6 - Taliplerin teklif mektuplarını en geç fhate tarlhlnaen blr saat 
evvel eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde tnlim etmeleri IUzumu 
ilan olunur. .(3118 - 61U) 

Kraliçenin Aşkı 
(MARIE STUART) 

2 - Anne Shirlcy Ye 

Ralpf Bellami 
tarafından Fransızca sözh .. 

KIZ TALEBE YURDU 
2 şaheser bir programdt el 

BUG 'ON 

1 P E, K' te 
2 Büyük Film 

l · KORKUSUZ 
SÜVARi 

Baı rollerde: 

ÇISKO KID ve 
SREILARYAN 

Z - Senenin en çok beğel 
nilen şaheseri 

REBEKA 
~ .... -----.. c 



Geçen Büyük Harpt~ Çıkartlan 
Fevkalade K~zançlar Kanunu 

11 - 6 - !l42 ----
KAT 1 

TAZE MEYVALARDAN İSTiHSAL EDiLMiŞ 
. l:lfj"' Ba~_taralı 1 incide 1 işletenler; 3 - Posta paketi ile 

"dılecek olan mukell:.fleri e':"el kaçakçılık yapanlar; 4 - Yabancı 
de.~ ~azırlamıya da !uzum gör - memleketlere mal çıkaran.Iar; 
11uştur. Bu maksatla kanunun 5 - UJ:idelerine 1000 liralıktan 
ıeşrind~n bi~. yıl önce hususi bir fazla gayrimenkul mr.l geçiren -
.anun ıl.e mukelleflere harp ka- ler; 6 - Bankalar vas.tasiyle ee
ancr _ve.rgi~i ~çin hazırlanmaları- nebi memleketlere para kaçıran
ıı bıldırmıştır. Bu kanun ile lar; 7 - Harp kazançı yaptığı 
·~e~e~et ?ah~_linde iş yapan he_r tevatür· derecesinde şayi olan 
urlu tıcarı muessese ve fertlerı, kimseler. 

TAN 

G~yri Menkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

PaŞJ'I Mehmet Erett;ı 80/11840 Hesap numarasiylc Sandığımızdan al
dığI 10125 liraya karşT Galatada Yeni cami mahııllesinde Baltk pazarı cad
desinde Karde5im sokağında eski 23. 25; 27; 27 Mü. Yeni Z9/2. 31 ilA 39 
numarataj 31, 33: 35; 37: 39; 41 numanlı 185 Zira Denizden dolma ma
halli m~temil kagir Balıkhane ve beş dükkanı birinci derecede ipotek 
etmiştir. 

'i DRiS MÜSHİL 

irketleri o senenin sonunda ka - Kurulan kombyonlar, harp 
ın tc•·zii esnasında hususi bir zenginlerinden kazançları dere • 
htiyat akçesi ayırmıya mecbur cesini gösterir bir beyanname is
tmi_ştir. Bu hususi ihtiyat akçe- teıniye, vermiyenleri bir mish taz 

,ı, hır sene sonra çıkarılacak olan la vergi ile mükellef tutmıya me
ıarp kazançları vergisinin karşı- zun kılınmışlardır. 
.ığl _olacaktır. Kanun harp kazançlarını mey-

B1r sene sonra yani 1918 de dana· çık:ırmak için şirket miıdiir, 
'ıarp kazançları vergisi hakkında muhasebecilerini mesul tutmuş, 
)ir kararname çıkarmışlar. Bu kazançlarını saklıyanlar hakkın -
cararname ile aşağıda i7..ah edece- da şiddetli cezalar koymustur. 
~imiz esaslar dairesinde bir harp Ve bu kazançlardan doğac;\k ka
:azancr vergisi ihdas edilmiş, nuni takibatın da sulh mahkeme 
·ergi ile iki gaye takip edilmiş: !erince süratle hallini temin et -
Jiri maliyeye gelir temini. Diğe- miştir. 

'!'"i hükumet tarafından çıkarılıp işte geçen harpten sonra hüku 
ela rağbet görmiyen dahili istik - metin harp kazançlan vergisi 
~az tahviUerinin sürümünü te - hakkında tatbik ettiği kanunun 
.nin. Bu maksatla da dahili istik- ana hatları bundan ibarettir. 
:-aza kapatılan parayı vergiden Bugün de harp zenginlerini, 
affetmek yoluna gitmişler. Bu su- bu kanunda yapılan tazyike ya • 
retle de harp kazançlanm kaçır- kın bir incelemiye tabi tutabiliriz. 
mak için adeta açık kapı bırak - Bugün de kamyon, mavna, mo -
mışlar. tör ticareti vardır. Bugün de uh-

Bundan maada harp kazançla- delerine 1000 liralıktan fazla 
n vergisinden aşağıdaki fert ve mülk geçirenler mevcuttur. Mal 
müesseseleri de m~af t~tı;nuşlar: saklamak, istifçilik yapmak sure-

Ziraat mahsullerı yetıştırenler; tiyle fazla kazançlar temin eden.. 
maaşlı ve ücretli devlet memur - !erin mühlm bir kısmı aşağı yu -
ları; her nevi işçiler; müellif, mU- kan bellidir. 
harrir, ressam, mimar, doktor, a- Bununla beraber, o vakit bu 
vukat, dişçi gibi umumiyetle ser- kanunu çıkaranlar, onun nasıl 
best meslek sahipleri; matbaacı - tatbik edileceği hakkında da mu. 
lar, madenciler, balıkctlar ve si- fassal talimatname neşretmişler-
~ortacılar. dir. Bu talimatname hem bugün * * fevkalade kazançlar kanununu ha 

Fakat en mühim mesele ver
giye esas olan prensiptir; 

yani verginin miktarı ve tahsil 
tarzı. 

O vakitki kanunda da, şimdiki 
gibi, üç harp senesi içindeki ka
zanç vergisinin vasatisi alınıyor. 
O vakitki vergi nisbeti kazancın 
üçüne muadil olduğu için, bu ye
kuıı 33 le zarbolunuyor. Bu su -
retle elde edilen yekun normal 
kazanç olarak kabul olunuyor. 
Harp senelerindeki fevkalade ka
zanc da % 25 farzedilerek bu ye 
kıin~a dörtte bir nisbetinde bir 
zam yapılıyor. Müessesenin bu 
kazanç farkı ayrıca bir harp ka. 
zancı vergisine tabi tutuluyor. 

Vergiye muhatap olanlar ön
ce normal iş yapan şirketler, mü 
esseseler ve fertlerdir. Bwıların 
dışında kalanlar münhasıran harp 
kazancı yapanlardır. O vakitki 
kanuna göre bunlar da şunlardır: 

ı - Vagon ticareti yapanlar; 
2 - Denizlerde vapur ve mavna 

ı;ırlıyanlar:ı, hem de yarın k3.11U

nun tatbjki ile alakadar mükcl -
leflere bir rehber vazifesini göre. 
bilir kanaatindeyiz. 

1 KOÇUK HABERLER 1 
+ YOCiURT FlYATLA.Rl - Yo,urt • · 

millui 1ot1urd.- f"r,.atlanna bir m'ktar z•m 
ya•ılm•- Tk•tct V•lnltiı!uulen t.ccı .. iım
air. Bw mueleoıi"\ in.cclenm.:•i bol11e 111,c IRU

dArteten~ tı.a...ıc e<ılilmitıir. + NAFTALIN SATISLARI - Piyasada 
bol mlktuda naftalin bulundutu h•lde bazı 
tacirlerln m•llarını ııizledlkleri ve el ahınılan 
kilosunu 180·200 kurut arasında sattıkları 
haber ahnmıı tahkikata ba,ıanmı~tır. 

:+ MENSUCAT PISLERI - Yerli Mal
larifaıı verilecek pamuklular ;,;n kupon ala· 
mıranların haklarının n1i olnıamaaı içk lıer 
nahiye merkuindc daim~ bir memur h.ılun -
dunılma .. na kar•r verilmiıtir. Bu memura 
mOracHtla kupon alınabilecektir. + RADYOLARIN TAKSiT llVDDETI
Radyo nhiplerl bu ay içinde 90 :vılı radyo 
taksitlerini verec:eklerdir. Aksi halde t~mmuz 
ayı içinde borçlarını cezalı olarak ödı1~celıt
lerdir. + ILJt OICULLADA - ll~okuJ lmııh~,.. 
lan ya_rın ıona erecektir. Hazuan devrc'ltne 
l~tirak eden talebe yekünu 8000 olarak tes-
b t edilmiıtir. Bu talebeden muvaffak olamı
yanların ikmal imtihanlarına 26 huıraoda 
ba1alnacaktır. + HtRSIZ BEKCl - Sirkeci 1olcu U· 
tonunun büyijk balm ile be• telefon maltı· 
nesini ı:alail bu aalonun be~çl~i Abdullah 
bcJ ay hapse mahküm edilmııtır. 

Kadıköy ve Havalisi Halk 
Türk Anonim Şirketinden 

Üsküdar • 
Tramvayları 

Şirketin tasfiyesi hakkında hi.~sedar~r tarafından vAki_ talep üzerl~e 
evvelce toplanmış olan fevkalade umumi Heyetin tayin ettığı hususi ~u
rakiplerin Raporunun okunması ve bu bapta bir karar altnması ıçin 
27/4/942 brihinde vaki toplantıda nisabı ekseriyet hasıl olmadığı~dan 
Umumi Hey'etln yeniden 30/6/942 Salt vünü saat 10_ da Şlrk~tin Bag~ar
ba§mdaki ~1erkezinde fevkalade olarak i.çtimaa davetı ~akarrur. etmeitle, 
Şirket esas mukavelenamesinin 62 ve 63 üncü maddelen mucibınce key-
fiyet i!An olunur. . _. . 

Bu içtimaa bir hisseye sahip olandahi iştirak edr.bı_lecegınden hıs~e-
darların içtima güı~ünden bir hafta e,·veline kadar Şırket . Merkezıne 
müracaatla hisselerini tevdi ederek dühuliye kartı almaları rıca olunur. 

•. iDARE MECLlSl 

RUZNAME: ı - Husus! Mürakiplcrin Raporunun okunması ve bu 

bapta karar altnması. ' 

l stanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 
İlan No su: 169 - Kuru çayı:r otu ve samanlarm istihsal edildiği 

mmtakanın °en yaktn jı;kele, istagyon ve sair teslim mahallerindeki nı
hai satış fiyatları a§ağtdaki . şekilde tesbit olunmu~tur. 

Kuru çayır otu: 

Yığm halinde kilosu 
kuruş 

4/ 
Samın 

İp balyalı kilosu 
kuruş 

6,5 
\ 

reı balyalt kilosu 
kuruş 

... 

Yığm halinde kilosu kuruş - BalyalanmTş kilosu kuruş 

3 6 
Bu :[iyatlara İstanbul belediye hudutları diıhlllnde, İzmit; Yalo_va; _ça

talca ve civarından ıelen ot ve samanlardan kiloda bir kuruş; Eskışehır_ ve 
civarmdan gelen ot ve samanlarda ise kiloda bir bı.ıçuk kuruş naklıye 
masrafmtn ilavesi kabul olunduğu ilıin olunur_ (6391) 

Devlet Limanları lıletme Umum Müdürlüğünden 
Tadil edilen İımir liman işletme tarifesinın 20 Haziran 942 tarihin-

den itibaren tatbik olunacağı ilin olunur. (6339) 

Sultanahmette Sanat Okulu Müdürlüğünden 
Okul atölyelerinde yapıın;akta olan ace1e İ;iler için gerek götürü ge

rek gündelikle çalışacak marangozlar mobilya ve doğrama işlerinde çalış
mak üzere okula gelsinler. (6337) 

(GAZOZLU) 
Dosyada mevcut tapu kaydı i;uretinde (Gayri me"lkulün Galııtada Ye

ni cami mahalle~inin Bcılık Pazarı Kardeşim sokdtnıia eski 23. 25. 27. 27 
Mü. Yeni 29/2, :ıı llA 39. 31; 33; 35: 37; 3~: 41 numıırat;ıj kapı sa:vılı şf!kı 
lebiderya, solu İstelyanatka Müskirat fabrikası VP Zaharyadis Zevce..~ 
Katine fabrikası ve kısmen Zaharyadis zevcesi Katina fabrika:ııı ardiye
si kısmen Patrı•, veresesi emlak ve kısmen Bartln veresesiyle milnazi
Ünfih mahııl cephesl eski Bahkpa7.arı caddesiyle mahdut 383 metre 10 clr
simetre mikdarınd? ve 185 zira denizden dolma mahalli niüstemil berber 
gediğinden münkalip m~kt'.ır numaralarla murakkam balıkhant' ve bes 
diikkanm tamamı) oldui!u ı:ıösterilmistir Mezkür taou kaydmda ~ayrimen
kulün (5000) lira.va karş. Türkiye imar bankasına ikinci derecede ipotekli 
olduihı bildirilm;ştir.(Bu ipotek sandtğın ve müşterilerın hukukun:ı mü~:<ir 
değildir). Dosyada mevcut esas ikraz muhammin raporunda ıımum mesa
hası seneden (525) arşm terbiinde olup bundan 340 arsın murabbaı üzerine 
esas bina ve 25 ar~ın murabbaı üzerine de ahşap bar:::kanm inşa edil
diği binanm ahşap barakadan maadasf kaı:ıir ve içi dışf eskimiş boyalı 
umumunda ile;- mağaza bir han ve bir baraka mevcut VP dört satıhlı olup 
24- Oda 3- Sofa 3- Hala ve kahvede terkos ve ekktrlk te:ııiııatı ve 
önünde iskele bulunduihı beyan edilmiştir. 

LIMONATASI 
.Lezzeti Hoş • e içimi Kolay 

. .l\fARKASINA DiKKAT: Fiyatı 60 Kuruş. 
"••-••••lllıı•••••- Sıhhat ve tÇtimat Muavenet Vekaletinin ruhsatını haizdir• ' 

~aeyoğl~ Vakıflar Direktörİüğü ilanları 
Semti Şok•O• No. Clnıt AylıBr 

-; 

Galatd KemankeŞ 11, Vakıf Han altında Kahve ocağı 21 Lira 
" " ,, ., \33/135 Kıthve 60 .. 

MezkQr gayrimenkulün buııünküvaziyetine ıı:elince: 4 kat kilıı:lr u
mum mesahası 350 metre murabbaı olup 189 metre murabbaı bina sat
nıdı. Binanın içinde esaslı tadilat yapıJmış merdivenleri mozay!ğe tahvil 
edilmiş içi ve dışı sıvanmış ve doğrnmalan tebdiJ edilmiş üç dükkAn 
22- Oda ve önü iskeleli bir han haline ifrağ edilmiştir. 

Vadesinde borcun ödenmemesindı>n dolayı 3202 numaralf kanunun 
46 ncı maddesinın matufu 40 ncı maddesine ııöre sat•lmaı;T icap eden yu
karıda yazılı gayrimenkulün tamam1 bir bu~k ay müddetle açık art
tırmaya konmuştur. Satış tapu ıı<icil kaydtna göre yaptlmaktcıdrr. Art
trrmaya girmek isteyer (3125} lira pey akçesi verecektir. Millt Ban
kalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün 
vergiler belediye resimleri ve tell~Hye borçluya aittir Arttırma şart
namesi 11/6/942 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık 
Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair 
lüzumlu rnalô.mat ta şartnamede ve takip doc:yasmda vardır. Arttırma
ya girmiş olanlar, bunlar! tetkik ederek sattlığa çıkıuJ!an gayrimenkul 
hakkında her fPyi öğrenmiş ad ve telakki olunur. 

Birinci arttrnnıı 10/8/942 tarihine müsadi! (Pazartesi) günCi Cağal
oğlunda kfıin Sandığmıızda saat 10 dan 12 ye kadar yepılacakttr. Mu
vakkat ihale yapUabilmesi için teklif edllecek bedelin terdhan alınması 
icap eden gayrımenkul mükeUefiyetlyle Sandık alacağım tamamen geç
miş olmasr şarttır. Aks! takdirde son arttırantn taahhüdü baki kalmak 
şartiyle 26/8/942 tarihine müsadlf (Çarşamba) günii ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttrrmasT yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranm üstünde brraktlacakttr. Hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mıyan alfıkadarlar ve irtifak hakk! sahiplerinin bu hakların ve hususiyle 
faiz ve masarite dair iddialarım ililn tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsblteleriyle beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla haklart tapu sicilleriyle sabit olmıyanlrır 
<;atış bedelinin paylaşmasmdan hariçkalırlar. Daha !azla malumat almak 
i«teyenlerin 940/1949 dosya numarasiyle Sandtğrmız Hukuk İ;ileri Servi
visine müracaat etmeleri 1ü7lrmu ilAn olunur. 

DİKKAT 
EMNİYET SANDIGI: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göster

mek isteyenlere muhamminlerimizin koymuş olduihı kıymetin % 40 nr 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vernıek su-
retiyle kolaylık göstermektedir. (6388) 

· Gayri· Menkul Satış ilan ı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Z:ehra P:ıyE"nde Şııkal 354/10653 Hesap numaralı ı;enetle Sandt~ımtz
dan aldığı (5965) liraya karşı Erenköyünde Sahrayı Cedit şimdi Göz
tepe mahallesinin Göztepe şimdi Nadir a~a sokağında eski 9 yeni 10 
numaralı maa bahçe 2hşap bir köşkü birinci derecede ipotek etmiştir. 
Dosyada mevcut .tapu kayıt suretinde mezkur gayrimenkulün (ayni S!?mt, 
mahalle ve sokııkta ayni kapt numaralı atik dört dönilm mikdartnda ze
mini vakıf ebniye ve eşcarı mülk maa bahçe köşk olup hududunun şi
malen Mehmet ağı:> ve kahveci Hüseyin ve İsmail ve Vel: hanesi şar
kan Musta1'.aya akdemcc ferağ oluna~ tarla cenuben tarikiha$ garben Sa
miye fer;ığ olunan tarla) ile mahdut olduğu beyan edilmiştir. 

Dosyada mevcut muhammin raporunda mezkur gayrımenkulün umum 
mesahaııı 3672 :ııetre murabbaı olup bunun 918 metre murabbaı kısmı ar
sa olup 141 metre murabbaı üzerine zemin katr kagir diğer katlart ah
şap üç kattı bina mevcut olduğu ve 2754 metre murabbat kısmrruı1 ise 
fazla bahçe olduğu ve" mczkO.r köşkte 14 oda 2- sofa ve elektrik, ter
k.os, havagazı tesisatı ve kuyu bulunduğu ve sokak isminin halen Ta
rtk bey olduğu bE>yan edilmiştir. 

Vadesinde borcun ''erilmemeı;!ndcn dolayı hakktnda yapTlan takip ü
zerine 3202 numaralı kanunun 46 net maddesinin matufu 40 ncı madde
sine göre satılmaı;ı icap eden yukarıda yazılı ahşap bahc;el' köşkün ta
mamt bir buçuk ay müddetle açlk arttırmaya konmuştur. Sr,tış tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttınnaya girmek isteyen (875) lira pey 
akçesi verecektir. Milll Bankalarrmrzdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Bırikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, Vakıf icareşi, 
ta.viz tutarı ile tellaliye rüsumu borçluya aittir. Artttrma şartnamesi 
11/6/942 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İı;
leri Servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu 
izahat da şartnnmede ve takip dosyosmda vard!r. ArttTrmaya girmiş o
lanlar, bunalrı tetkik ederek satılığa çtkarılan gayrimenkul hakklnda her 
şeyi öğrenmiş ad ve telAkki olunur. 

Birinci arttınna 10/8/942 tarihine müsadif (Pazartesi) günil Cağal
oğlunda kain Sandığtmrzda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacakttr. Mu
vakkat ihale yaptlabllmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icap eden gayr•menkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geç
miş olması şarttrr. Aks~ takdirde son arttırantn taahhüdü baki kalmak 
şartiyle 26/8/942 tcırihıne mü~adif (Çarşamba) g(inil ayni mahalde ve 
ayni saatte son arttmna yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en 
çok arttıranm üstünde bıraktlacakttr. Hakları tapu sicilleriyle sabit ol
mıyan alakadarlar ve irtifak hakkt ~ahiplerinln bu haklan ve hu~usiyle 
faiz ve masari!a dair iddialarmı ilfln tarihinden itibaren 20 ~ün içinde 
evrakı müsbiteleriyle beraber dairem ize bildirmelerı lazımdır. Bu suretle 
haklarını b

0

ildirmemis ofanlarla hakları tapu sicilleriyl~ sabit olmryanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariçkalırlar. Daha !azla malumat almak 
isteyenlerin 940/1585 dosya numarasiyle Sandtğnnı.z Hukuk i:ıleri Servi
vlsine müracaat etmeleri lilııımu ilan olunur. 

n · t. K KAT 
'EMNİYET SANDIGI: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipolt!k göster

mek isteyenlere muhamminlerimizin ko:Ymuş olduğu kıymetin % 40 nı 
tecavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek su-
retiyle kolaylık göstermektedir. (6383) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüjünden 

1 - Muhammen bedeli 3750 lira tutan tramvay arabalarında ve 
tramvay .,.tiz.ergahı deıniryolu üzt>rinde kullanılmak üzere 500 M3 kum 
pazarltk usuliyle satın almacaktrr. 

2 - Pazarlık 17.6.942 Çı.ırııamba günü saat 10 da Metro hanıntn 5 
inci katında yaptlacakttr. 

3 - Muvakkat teminat 281,25 liradcr. 
4 - İsteklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri leYazım

dan almaları ve kanuni vesikaları vemuvakkat teminatlariyle illin edilen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (6374) 

" , ., •• 24 Dükkı\n 30 
Beyoğlunda HQseyin ağa Mis ı , ~pt. 4. Dairesi 65 

,, 

Kasımpasa B~<tr~ttJn. Kayık iske!egi 41 Arsa 10 
,. Gazi Hasan paşa . Kf§la kapısı 55 6 

" 

Beşiktaş Sinan J>asa yapur iskelesi 31 Dükkan 7 
Tophane Ekmekçi başt Boğaz keı::en 136 ., 5 

.. 
Galata Kemankeş Şarap iskele$i 6.Vakİf han Depo odası 5 
Kasrmpaşa Camlikebir , Paşa deresi 27 Dükkan 3 

,. .. 
Galata Emek yemez Tutsak 28 Apt. 3. dairesi 16 
Kasnnpaşa Camii şerif Süruri 3/1 Baraka 2,50 " 

Yukarda yanlı ıayrj menkuller 31/5/ 943 günil sonuna kadar kiraya verileceklerdir. İhalesi 2216/ 942 günu 
saat 10 da yapılacağından isteklilerin Beyoflu Vak~r Müdürlüğü Akarat kalemine müracaatlrı. (6338) 

K. Kömürcan Kitapları 

AmeU ve Tatbik! Kambiyo 50 Kr. 
Yeni Muhasebe (Muhtelit 
usuller tatbikatlt olarak) 175 .. 
T.icarl Malumat ve Bankacılık 150 ., 
Ticari ve mali hesap ı. K. 100 ,. 
İhtisas Muhasebeleri (Banka. 
Sanayi, Ziraat, Şirket} 250 ,, 
İktısat İlmi (Halk için) 125 ., 
Zihni Hesap Ka!deleri 20 ,, 
Ticaret ·Aritmetiği Birinci 100 ,, 

,, ,, ikinci 100 ;, 
. iKBAL KİTABEViNDE SATILIA. 

Kadılı:oy .:.uıh Mahkemesi Batlı:ltipliflndcrı: 
Müddei Ha.lil Fahri, Subayla, Cemile, Muu 

nr, Makbule Gürmen ..-e Adalet Gülken Sa· 
adet Buçak, Zehra Bucat Ue mlidı!eialeyh 
Emine Akçenin pyian Ye mU,terelren mutuır 
rıf oldukları Kadılı:öyilnde RHim Pata mahal 
lesinin Elmalı ,eşme Ye H~yrullah elendi ao·
lı:a~ında Yusuf Rt.7.a. valıhndan eılıl 11 mO-
ı erfer 11 m!Jlıerrer U ve. yeni · 16, 23, '2l lıır-
J)J No. Ju ve 16. ı2. 2J taj No. )u n altında 
iki dükklnı bulunan ahHP han~ İle yine Kar· 
tal .Maltepcainde tiren ha.ttı üzerinde eekl la
tuyon caddulnde ve Karaalaç aok.ıılında 
Şehzade Süle7man Mehmet vakfından 4 bap 
dUlck.ln Kadıköy birinci •ulb hulculc ınahlı:eme· 
•I il'mına mibteniden Xıı!ık6y ıulh mahlıe
mui Baıjlıfıtiplifinde uulaca.ktır. Mulı~r 
&ayri menkullerde~ Kaı!ılı:li.Y Rıni>nP•ta ma
hallesindeki 16. 21, .23 kapı nuırıarah ır.ııYfl 
menlı:ul altında iki dülı:klru bulunan 16 No. 
Ju hanenin cvuh '8mini cepheden altı bua• 
maltlı mermer. m.erdiven ile çıltılır ıemini dol 
döteli Ye demir paramlı:hkh sah.ıı.nlıktan bllJ!e 
ye ırirlldikte bir sofa n blri J"Ü}laclı dlSaeme· 
li ilti otla ve bodrum katında ıolrafa kaı:ııaı 
bulunan bir . taşlıkta n merdiven altında hl
il ve ıenıini malt" dö<eli ve aralıfa lrapıaı 
bulunan bir -mutbalı vardır. Birinci katta bJr 
ıofa il.terinde dört oda bir h~li , ve ikinci 
lı:atta çuı kau olup ufak bir oda ve önı.inde 
remini çinko bir taraçe vudır • altındaki dük 
klnların kepenkleri lı:ırma .remini ~ime:ıto 
ve Ustünde uma bir oduı Yardır muklir 
aayrimenkul ahşap olup dahilinde clelıtrilı: ;,e 
terkoa auyu te11i .. tı vardır sahası 94,5 nıetlre 
murabbaı olup bundan- 15 metre rrıurahb11 1 
Aol<ata kapm bwunan ıırahı. bahçedir. Kı1- 1 
metl muhammenesı 3031 üç bin otuı . bir li· ı 
rsdıt. .. , 

il S i NG ER 
Gece bek~llerfne mahıus kontrol 11atleırlnln en dakik ve en 1ağlam modelidir. 

Milli ve şahsi ser\•etimuhafaza etmeliyiz. · 
YANGINDAN ve HmSIZDAN sizi muhafaza eder 

Emniyet ettlAinl:s bekçileri geceleri kim 
kontrol eder? 

Bekçilerin gezdlfjl .. ati kim dofjru ipret 
eder? · 

Sizi yarın bekçilerin muntazam gezmedik· 
!erini veya uyudukhırını kim haberd Ar eder? 

Slae bekçilerin ara
ahtda vazifesine hlya· 
'net edenleri kim bu· 
lur ve ihbar eder? 

Btıtün bu vadfelerl 

YALNIZ 

S I NGEl 
KONTROL 
SAAT J 

MUkemmelen Ua eder. 

Reımf dairelere. PoJlılere, Bankalara, Depolara; Fabrikalara; Hasta· 
nelere, GümrUkl~re; Deniz ve Demlryollannı, Mekteplere ve bilumum mü· 
e-ıclere fevkalJde lüzumlu bir Kontrol iletidir. 

No. 1006 tekfin aynıeı olup, bir ıenellk kSöıt mineler, 6 anahtarlı 

ve metin kapltsı 6C llradır. 
Taıradan alpariJ vukuunda poıta masrafı olarak ÜÇ LiRA 

bedeliyle berab~r peflnen gönderilmelidir. 

SİNGF,R SAAT MACAZASI - İstanbul Eminönii 

~-----------------~ KIZILAY CEMİY ETİ 
UMUMİ MERKEZİNDEN : 

Afyonkarahisar · Madensuyunun 
lstanbul Vllayeti (Belediye Hududu içinde) 

Umumi Bayiliği Müteahhide Verilecektir. 

Maltepedeki ırayrtme..ı.uı dahi Maltepede I 
tiren hattı üuriııde ve eski lstuyon c;addeeln 
de olup altı'lda · 4 ve il No. hı iki dlllrklcı 1 
bulunan tı kapı ıayıb kliir ev ile itthalinde 1 
ki ve l:>ir tapu dahihnde l O ve 13 No. hı 
difM iki khir düklı:tndan ibarettir. hbu 1 
gayrimenkul evufı ıenıin lıau hanenin lıat.. 
oından ıririldiltte zemini ,itıi bir u,ı.ıı. ve bir , 
merdiven altı ve meıkQr tathktan ıı~IHr 1 
~emini çini döşeli ve alafranıra ocaklı ve Ua
tü taraçalı ve el tulumbuıru h•vi bir mut· J 

ba.b ve hali 1anında aralık var.Vr. &ırinci I Şartnamesi Ankarada Kızılay Cemiyeti Umum! Merkezinden ve 
katta bir sofa ilstllnde dört oda bir hail ikin İstanbulda Yeni Postane caddesinde Kızrlay Deposundan verilir. 
ci lıat çatı ııatı olup taraça,-ı havi bir ıofa· 
da karıılıl:h ilı:i çatı ara" vardır. Altındaki • · Talip olanların 15 Temmuz 1942 tarihine kadıır yıızI ile Ankaradıı 
dukklnların cepheleri cıuneklnlı ve uminleri Kızılay umumi Merkez.ine mi.lracarıt etmr.leri ilan olı;nur. 
çini döıelidit. Ve iıtor kepenklidir. lıbu ııay ı 

rimenkullerin ittisalindeki 10 n ıı No. la --·~····························-· dükklıüarın dahi cepheleri ator demir lıeoenk- .. 
li ve cameklnlı ve zeminleri ,ıni döşeli '"e 
halhı vardır arkada bah~-eli Ye içeriılnde bir 
kuyusu vardtr mezkQr pyrimenl<uller de elek 
trik tesisatı mevcu.ttur. lıbu ıayrinteılkuller 
bilmeaalıa tamamı 238 metre murabbaı olup 
bundan 10 metre aıuubba.ı 4, 6, il, No. lu 
ev ve dUkklnlar ve 2ı metre murabbaı mut 
b•h ve 94 metre· murabbaı 10 ve ili Ne'>. lu 
dllkklnlar olup ·mUtebakiai b•h"dir. Kıymeti 
muhammenni 5SOO be. bin beı yll• liradır. 
J şbu a;ayrimenkuller tat'ibi İllmdan iubucn 
esabı marıc:aatta açrlı · bulundurulan , 1&~!, 
~annamclerinde •6sterilen Hrait dıı.irulnde 

ve pe•in para ile 3: 7.1942 tarihine tcaadilf 
eden Cuma .plnU .aat l O dan 12 ye lıadar 
Kadıköy sulh mahlıemui '.Baak4tlı>llflndc •· 
çık arttırma ile satdacaktır. ~~vmi 1 mcrk.Clr 
da utıı kıymeti muhammcııelerınln o/., 7S •n• 
bulmadıiı takdirde" en son ırttıranın tuhhU
dil baki kalmak Uzere müzayedenin t O cUn 
dalıa temdidi ile 13.7.190 tar\hlne .•esadüf 
eden Pazartesi ııünü nat 10 dan 1 ı ye ka· 
dar en çolı: arttıran& ihaleyi katiyui icra kı· 
lınacaktır. Satı\ tarihlne kadar bina ve eY· 
kal nrc.i borçları n ••tı4 harc:ı ve rU•umu 
deUll•Y••i hissedarlarına· ve ~O ı~nellk evlı:af 
tavizi ile ihale pulu aıllıteris!ne aıt olacalrtır 
Taliplerin % 7,S pey akçesı yatırmaları 11-
ınrıdır. icra ve iflsl lı:anu~unun 126 ncı ma_d 
deıi mucibince \pottlı · ubibi .aalc.akb.rla dı· 
ger alllı:ad~rların busuaiyle l~i.z ve munh 
dait ohım rddlalannı ıs ıı.tın . ıçlrode ıııa}'ı~• • 
meye bildirmeleri ve ak•I halde ha\clarr taı?u 
ılcilleriylc tavit olnı.a,dılıça utıt ııedelinın 
pıyla,ma,ıından hariç kalacakla.rı ve daha lula 
mal<lmat atmık istiycnlerln mahkemenın 
94 ı /26 No. lu dosyasırnıı milf'acau «Jleme· 
lcrl Ut>umu Uln Ol\lnµr. 

ı<AYIP - İst:ınbui \thalU ıümril• 
~ünün 20-1-942 tarih ve • 2~8 sayılı 
2000 kilo için muteber ol&n beyarına
menin muvakkat kabul nüshasını .za· 
yi ettim. Yenisini alaca!tmdan eski• 
sinin hükmi.I yoktur. A~maaltı Canı· 
baz han caddesi No. ır All Ye11•ni 

• Sahip v-e Nesrtyat MOdQrıO: Ralli 
Ultft OOrdQncD, Gazetedlik ve 

. Neşriyat T. L. S. TAN qıatbaaSl 

. . 

iNŞAAT 
Sümer Bank Umum 

i LA N 1 
Müdürlüğünden 

· 1 - Karabük~ yapılacak Şamot fabrikası inşaatı piyasa temcV\'ücatı 
nazarr ltibare almmak ~ıırtiyle kapalı zarl usuliyle ve vahid! :fiat esasiyle 

icra kllman eksiltmeye talip çıkmaması üzerine pazarlık suretiyle ihalesi 
icra olunacaktır. 

ı - tııbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedel! 432.262.2-1 li-
radır. , 

' 3 - Eksiltme t!Vrakı Ankarada Sümer Bank Muamelat şubesinden 30 
lira mukabilinde almabillr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 21.041.- liradrr. 
5 - Eksiltme 20.5.1942 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da 

Ankarada Silmer Bank Umum Müdilrlüğü inşaat şubesirıde yaptlacaktır. 
8 ~ İStekliler şlındiye kadar yapmış oldukları bu gibi işlere ve bun· 

larln bedellerine firmanın teknik teşkilatının kimlerden terekküp ettiğine 
ve hangi bankalarla muamelede bulunduklanna dair vesikalar pazarlık gü
nü beraberlerinde bulundur caklardır. 

'l - Banka ihaleyi icradc1 serpesttir. (4137) (6277) 

KARAR HüLASASIDIR 
Ka~ar No: 54 - Fiyat Murakabe komisyonunun tesbit ettiği mikdar· 

dan fazlaya pirinç satmak suretiyle Milli korunma kanununa muhale
fetten maznun Kadtköyünde Aziziye sokağında Bakkal Ali oğlu Osman 
Kovuncu hakkında Üsküdar Millt Korunma mahkemesince yapılan du
ru;ına :;onunda: · On lira ağTr para cezasI ile mahkôrniyetine ve 14 gun 
dfikkAııunun kapatıhnasına ve bu husus bliyilk harflerle yaz1larak dük
kanının göze çarpacak yerine yapışttrrlnıasına ve bu müddet zarfında ti· 
caretten men'ine hülı;medilmi;;ıtir. 

NEViN CE.V.lZ • 1 YAGI 
• ' 1 ' 

Güneşin ve denizin saf ve yakıcı güzelliklerini cildin derinliklerine nüfuzunu temin ile sıhhat ve hayat fışkıran tuiıç gibi · esmer ve cazibi r~~ bir renge tahvil ettirir • 

·HASAN DEPOSU . ye .·$ .U B.E l ER i N DE, _ŞJ Ş: E_S . i. ... 1:5.' . ~ ~ ~: ·~ Ş ı 

ısccıı 


