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' Çocuğunuzu Melltebe Gönderirken Bir de 

ÇOCUK ANSIKLOPEDIS l 
Afınız. ÇOnkD bu Anılkfopedl ona .tnıktep kitabı kadar •• belkJ 

- cından daha s iyada llnmdır. 

Fiyab Yedi Liradır. 
· :T'AN tnDeneıeıfndı ve kftapçrla rdı bulunur; 

Suikast Davasında Dahiliye Vekili (ekildi 
Fikri Tüzer Dahiliye Vekilliğine, Memduh Şevket 
Esendal Parti G. Sekreterliğine Tayin Edildi Pavlof, 1 ahkikatın 1 evsiini 

.ve Şahit Dinlenmesini istedi 
::::.~:;::ar'ın 1 

MAHKEMENiN VERDIGI KARAR 

r················ ................ , 
Ankara 6 (A.A.) - Dahiliye Vekili Tekir- Ankara 6 (A.A.) - Erzurum mebusu Dr. : 

dağ mebusu Faik Öztrak rahatsızlığı dolayi- Fikri Tüzerin Dahiliye Vekilliğine tayini üze- • 
siyle Vekalet vazifesinden affını rica etmiş ve rine açılan C. H. P. umumi idare heyeti azalı- : 
bu arzusunun kabulü ile Dahiliye Vekaletine ğına ve C. H. P . genel sekreterliğine Bilecik ! 
Erzurum mebusu Dr. Tüzer'in tayini yüksek mebusu Memduh Şevket Esendal tayin edil- : 
tasdike iktiran etmiştir. miştir. " 

'-·········································································-' 

Çinliler 
boğan Mesele 

Bugün mühim olan mesele. Ma
dagaskarm işgali üzerine Vichy 
hükümetinin ve bilhassa Laval'in 
alacağı vaziyettir, Vichy :ıimdilik, 
Madagaskardakl k"'Uvvetlerine mu
kavemet emri vermiş ve mütte
fikleri de protesto etmi5tir. Fakat} 
iş bu kadarla kalacak mıdır, yok
sa bu hAdise Fransayt bütün bütün 
'.Almanyanın kucağına atacak mı
dır'! Bütün dünyanın aydmlanma
smı merakla beklediği mesele bu
dur ve Fransanm vereceği karar 
harbin mukadderatı üzerinde tesir 
icra edecek kadar mühimdir. 

Bu Taleplerle Süleym~nın Tahliye İsteği Reddolundu-Muhakeme 
Bazı Nokta1arın Sorulması lç&n ll Mayısa Kaldı 

Umumi 
Taarruza 
Girişti 

ıll. Zekeriya SERTEL 

-*- 1 

Şarki Çindeki Japon 1 

Mevzilerine Karşı 
Dün Harekat Başladı 

-*-
Japonlar Birmanyada 

Akyab'ı Aldı 
Çunking 6 (AA.) - Resmen 

bildiriliyor: 
Çinliler , Çin'in doğusunda u. 

mu.mi bir taarruza geçmişlerdir. 
Çinliler, Şanghay'a, Nankine', 
Hangşov'a, Ninghe'ye ve Zmoy'a 
taarruzlar yapmışlardır. 

Çin kıtaları Nankin tersanesini, 
demiryolu gannı ve cenup kapı
Sllll almışlardır. Şehrin içinde, 
bir çok yangnlar ve iniilaklar ol

Madagaskar adasının merkezi Tananarive şehrinden bir görünüş 

Madagaskar 
Muharebesi 

- *-

İngilizler 
Deniz · Üssüne 

r " 
Bir Mihver i 

i 
Taarruzu ~ 

= 

Başlayınca 1 
--ot:- : 

Müttefikler için harp bir 
muvasala ve münakale 

«ıar'bid.ir. Müttefikler dünyanın 
dört köşesinde harp ettikleri için, 
bu harp sahalarına malzeme ye
tiştirmek, kuvvet göndermek 
ihtiyacındadırlar Bu itibarla da 
denizlere hakim olmak ve yolları 
~Uerinde bulundurmak zorunda. 
dırlar. Yollar kapanırsa, mütte· 
tikler için harbi kazanmak güç
leşir. Tayyare postasiyle alınan resimler: Suçlulardan Pavlof, dünkü celsede muhakemeyi takıp ediyor muştur. Çin kıtalan Hangşov'a 

, . .. girmişler, orada sokak muhare • . Yaklaşıyor 
Müttefikler, Diğer ~ 

lialbuki J aponyanm Hint de
llnine kadar inmesi İngiltere ve 
Aınerikanın müstemekeler do
Jninyonlar ve müttefiklerle ara· 
larındaki yollan tehdide başlamış 
tır. Bu tehlike bugün Birmanya. 
da fiileıı mevcuttur. J aponlar 
liint denizini havadan ve deniz· 
den tehdit altında bulundurduk· 
lan için müttefikler Birmanyada. 
ki lruvv~lerine yardım ve mal
Zenıe gönderemiyorlar. Ayni za
tnanda Japonlar Birmanya yo
lUnu tuttukları için Çine de yar
t:lını edemiyorlar. Japonyanın 
liint denizinden Seylan adasına 
atlaması, Vichy Fransası ile an
laşarak Madagaskarı işgal etmesi 
takdirinde ise Amerika ve İngil
terenın Hindistan, cenubi Afri
ka, Orta Şarkla olan muvasala .. 
tehlikeye düşer. Haritayı önünü
te açınız ve Madagaskarın bu ba· 
kınıdan coğrafi mevkilne bakı
tıız. Göreceğiniz şey şudur: Ma
dagaskar Amerikadan cenubi Af. 
iti.kaya, Basraya. Kızrldenize gi
den, keza İngiltereden cenubi Af
tikaya, ve Hindistana giden yola 
haklın bir mevltıdedir. Bu adada 
lliego - Suarez adında gayet müs
ılahkem ve büyük donanmalarm 
lığınabileceği büyük bir de liman 

MÜDDEİUMUMİ DEDİ Ki: Papen e, suikast yapmak curnııy- heleri yapmışlardır. 
le huzurunuza ç~karılmı_ş '.~ulunu- Taarruzun ehemmiyeti 
yorum. Halbukı ben bıgunahım. 

1 Fransız Müstemleke .. J 
• • a 
"1erini de~*gal Edecek!! 

"Pavlof Tahkikatı Yanlaş Yola Sevketmek 
istiyor ve Pazarlığa Kalkıyor. Yüksek 
Mahkemeler Pazarlık Yeri Değildir .. 

Aynca okumak, yazmak bilmmn. Londra,. 6 (~.A.) - Lo~d~~?ın a~
Kendimi müdafaadan acizim.İleri kert ~ahfillerınde kaydedıldıgıne go-

.. . . re, Çın ordusunun Şanghaya ve s::ı-
de muddeı:ımı_ımı, davanın esası hilin diğer nokLılarma yaptığı taar-
h~~k~da ı.ddıası~~ s~r.d7dcr~en ruzlar yalnız: Çinin harbe devamıı 
muşkul vazıyete duşebılırım.Bma muktedir olduğunu değil, bütün Uzak 
enaelyh söyliyeceklerimin nazarı Şark harekatı üzerinde dolayıslyle 
itibara alınmasını istiyorum. Ben müessir olduğunu da isbat etmektc
hem$erime iyilik yapmak istedi. dlr, .Japonlar Birm::ınya yolunun iş
diğim için buraya sürüklendim. galiyle Çini k!smen tecrit ettikten 

Mukavemet Şiddetti, 
Diego Suarez Ağır 
Şekilde Bombalandı 
Clemount-Ferrand 6 (A.A.) -

Madagaskardan alınan son haber 
göstermektedir. İngiiz tayyarele
ler muharebelerin şiddetlendiğini 
ri birbirini takip eden dalgalar 
halinde bilhassa Diego Suarez'de. 
ki zayıf Fransız deniz kuvvetle
rine hücum etmektedirler İngi.
lizler tarafından mühim hava kuv 
vetleri kullanıldığı dün 7 İngiliz 
tayyaresinin düşürülmüş olmasiy 
le anlaşıltnılktadır. 

M. Laval'in Berline 
Gitmesi Bekleniyor: 

Nevyork 6 (A.A.) - Madagas 
karın, Birleşik Amerikanın kayıtı 
sız ve şartsız tasvibiyle İngili. 
kıtaları tarafından işgali, Vaşiag 
tonda, Vichy ile münasebetlerıı 
kesilmesine doğru yeni bir adm 
olarak telakki edilmektedir. Dır 
!eşik Amerikanın ve hatta M 
Laval'in diplomatik münasebet 
leri kesmemek hususundaki ar 
zulan ne oursa olsun, nıihverir 
taarruz huekatı başlar başlama• 
Fransız müstemlekelerinde başk: 

Komünizm filan nedir bilmem. k1fr Devamı: Sa. 2. Sü. 5 
Bildiğim, makaslarım ve ustura- *----
larımdır ve bu hal ben mezara 
girinciye kadar devam edecek -
tir.,, 

Süleyman, istidasında kendisi
ne taalluku olan hadiseleri birer 
birer sayıyor ve suikast teşebbü
süne bilerek iştirak etmediğini 
söyledikten, Fahri ile mektuplaş
ması ve bavullarla emaneti hıf
zetmesi sebeplerini izahtan son
ra Abdurrahmanla Kornilofu ta
nıştırmasının ve Ömeri misafir 
etmesinin sadece hemşehrilerine 
insani bir yardımdan ibaret ol. 
duğunu ve bu hadisede bigünah 
bulunduğunu kaydederek tahliye 
sini istiyordu. 

Filipinlerde 
-*-

Korregidor 
Kalesi 

Teslim Oldu 
- *-

\>ardır, Bu deniz üssünü elinde Suçlulardan Abdurrahmanın avukatı Şakir Ziya konusuynr 

bulunduran devlet, müttef ikle - Ankara, 6 (TAN) _ Suikast Süleymanın istidası 

Pavlof un bir talebi 
Bundan sonra söz alan Pavlof, 

tevsii tahkikat talebinde buluna
cağını söyliyerek dedi ki: 

Japonlar Daha Önce 
Adanın Şimal Kıyısma 

Asker Çıkardı 
:tin deniz yollanru tehdit altında da b ·· Ank v 

bulundurabilir. Bu sebeple Ma- vasına ugun ara agır ceza 
dagaskarın emin ellerde bulun _ mahkemesinde devam edildi. Pav 
lrıası müttefikler için hayati bir lof, Kornilof, AbduITahman ve 
ehemmiyeti haizdir. Süleyman geçen celsedeki yerle-

rini alınış bulunuyorlardı. Ha.kim 
Amerika Madagaskarm düş. ler Heyet i ralona girince, ilk sö· 

~an eline geçmesi tehlikesini zü Süleyman istedi ve hazırladı. 

~ 
~~lemek için aylardanberi Vichy ğı bir istidayı mahkemeye verdi 
:ı.J.tikumeti nezdinde teşebbüslerde 
h\r~lunmaktadır. Hat ta bir ara Bundan sonra Abdurahman, 
ıchy hükUmeti. hiç bir Fransız geçen celsede söylediği bir sö • 

Jnüstemlekesinin mihvercilere zün zapta yanlış geçtiğini kayde
tesUm edilmiyeceği hakkında te- derek dedi ki: 
lninat da vermiştir. Fakat bu t e. 
Jninat verildikten bir müddet 
Sonra Fransada Laval iktidar 
lnevkiine geldi. Fransanm iç ve 
dış siyaseti Almanya ile işbirliği 
Yapacağım ilan eden bu alınan 
dostu Fransız ricaline geçince, 
~ınerika şüpheye düştü. Husu
s~yle Hindiçininin Japonlara ve
l"ılnıesi, Suriyede Almanların 
hava üslerinden istifade etmesine 
bıüsaade elilmesi gibi misaller 
de vardı. Pariste de el altından 
b.~r takım oyunlar oynandığı gö. 
l'ulüyordu. Çünkü Japon a m irali 
Nornura Parise gelmiş ve Lavalle 
~onuşmalara başlamıştı. Mütte· 
fikler kötü bir emrivaki karşısın
da kalmaktansa daha önce :hare. 
ket etmeğe karar verdiler ve 
~adagaskarı işgale teşebbüs . etti-
er. 

l:.ÇŞjj' Devamı: Sa. 2, Sü. 6 

I 

"Geçen celsede onların yalm2 
bir komünist gibi değil, bir Rus 
gibi, benim de bir Türk gibi ha. 
reket ettiğimi söylemiştim. Bun· 
dan maksadım onlar nasıl Rus 
menfaatlerini müdafaa ediyorlar. 
sa benim de Türklüğü ve Türk 
menfaatlerini müdafaa ettiğimi 
tebarüz ettirmekti Bana bugün 
verilen sıfatlar şahsıtmn evvelce 
bir zelalet içinde bulunmasından 
ileri gelmektedir. Üzerimde bu
lunan bir maskeden değil, bir 
ö-;t ü ve pislik ten kurtulmak, bun 
ları t emizlemek istiyorum.,, 

Abdurahmanın avukatı da, şu 
noktanın bilhassa zapta geçmesi· 
ni istedi: 

'- Onlar yalnız bir Rus gibi 
değil, ayni zamanda bir komünist 
gibi hareket ediyorlar.,, 

Bu ifadeler zapta geçtikten 
sonra Süleymanın istidası okun. 
du.. Süleyman bu istidasında bil
hassa şu noktata::ı ileri -;ürüyor. 
du: 

"Alman devlet ricalinden Von 

"- Mahkemenin bu mü1·acil3~ 
timi kabul etmesini rica ederim. 
Evvela sözüme başlarken ~u nok. 
tayı arzetmek isterim ki, - şimdi, 
bütün tahkikat evrakı muhteva

Jtlif=- Devamı: Sa. 2 , Sü. 1 

Ekmel< istihkakı 
Bugün Tamdır 
Vali. Kısa Bir Müddet İ~in T evziatın 
Günaşırı 11Y arım istihkak.. Verilmek 

Suretiyle Yapılacağını Bildirdi 

f(arnelerle Pirinç ve Fasulya da Verilecek 
Dün şehrimizde herkese gün -

lük ekmek istihkakı "yarım,, ve
rilmiştir. Bugün tevziat tam o
larak yapılacak, yAni· ağır işçiler 
750, büyükler 30, küçükler 150 
gram ekmek alacakt1r. 

Ancak, şimdilik gün-aşrrı "ya. 
nm tevziat,, yapılması kararlaş· 
mış bttlunduğu 1 için 'yarın herke-

• ' 1 

se yine istihkakının yarısı nisbe~ 
tinde ekmek verilecektir. 

Dün Ankaradan dönen vali ve 
belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar, 
bu tedbirin ne kadar süreceği hak 
kında gazetecilerin sorduğu suale 
cevap olarak · demiştir ki: 

''Vilayetin tebliğinde de bildi
'I:?? Devamı: Sa. 2, Sü. 6 

-*--

Körfezdeki Diğer Uç 
Ada da T4=slim Edildi 

Korregidor'daki Amerikan kuv,•etle
rlne kumanda eden eski Bataan 
Kumandanı General Wainwright 

Londra 6 ( A.A.) - Avustralya 
umum! karug&.hı Corregidor'un 
teslim olduğunu resmen bildir • 
mektedir. 

Vaşington 6 (A.A.) =- Corregt. 
dorun teslim olduğunu bildiren 
Harbiye Nazırlığı tebliği şöyle 
demektedir: · 

1:1fj3 Devamı: Sa. 2, S~. 'l 

~Devamı: Sa.2, Sil. 5 t:lfr Devamı· Sa. 2. Sü 7 

1cf}~c#~ 1 
Bilmediğimizi Biliyor muyuz ? 

REFiK 
HALiD 
KARAY 

Ecnebi bir mecmua "Hiç bir şey bilmediği-' 
nizi biliyor musunuz?,, başlığt altında 

şöhretli adamların zihinlerinde yer edip kalmış 
sözlerinden bir sıra güzel cümleler derlemiş. Me. 
sela Sokrat demiş ki: "Bildiğim bir şey varsa o 
dahi hiç bir şey bilmediğimdir.,, Voltaire şu fikn 
ileri sürüyor: "Ne kadar düşünürsen hiç bir şey 

bilmediğini o derece iyi anlarsın!,, Montesquieu: "Pek çok oku
ILnlı, azıcık öğrenebilmek için ... ,, demektedir. Fontenelle'e göre: 
"Bilmediklerimize kıyas edersek bildiklerimiz pek azdır; hatta ba 
zı kere bilmediğimiz şey, asıl bilmekliğimiz lazun gelen şeydir . ., 
Pline: "Bir tek şüphe götürmez hakikat vardır; bildiklerimizin ha 
kikat olmadığı ... ,, diyor. Svvift de öyle düşünüyor: "Bu dünya. 
da her bildiğimizin sağlam olmadığından başka tam sağlam bir 
fikrimiz yoktur.,, Duclos, cahilliği üç dereceye ayınyor: "Bir şey
cikler bilmemek ; bildiğini fena bilmek; bilmesi lazım geldiğin. 
den başka şeyleri bilmek!,, 

Fakat cahilliğin en kötüsü ve tehlikelisi şunlardır: Bilmediği 
şeylerden bilirmiş gibi bahsetmek ve bilmediği işlere biliyor
muş gibi karışmak ... Bana öyle geliyor k i dünya idaresi, birinri 
cihan harbi sırasında ve sonradan o kabil bilmediğini bilmez 
ve bilmemeği başa geçmek için kusur saymaz adamlar elinde kal. 
masaydı ikinci cihan harbi patlamaz, arz bu felaketle karşılas
mazdı. Asnmızm en büyük kusuru ihtisası biçe sayarak herkeste 
her şeyi bilmek ve başarmak iddiasıdır. Eskiden bir İngilizle 
Fransz arasındaki farkı belirtmek ve ikinc1sini kabahatli gös" 
termek için bir kıyasta bulunurlardı: Londra sokaklarında gelişi 
güzel birini durdurarak ona iş başına geçmek isteyip istemediği . 
sorulunca dermiş ki: "Bu benim mesleğim değildir.,, Fakat Pa
risteki adam şu cevabı verirmiş: "Hay hay, programım bile ha. 
zırdır!,, Bugün o bakımdan çoğu milletler arasında pek fark kal
mamıştır, sanıyorum. 

Yukarda bahsettiğim mecmua, başka bir sütununda Victor 
Hugo'nun gülünç bir cahilliğini kaydediyor. Şair bir mısraında 
diyormuş ki: "Asfodal çiçekler inin dolgun katmerlerinden hava. 
ya taze r ayihalar yükseliyor . ., Meğerse bu nebat tamamiy1e ko
kusuzmuş; ayrıca çiçekleri ne dolgun, ne de katmerli imiş! Fa
kat bu romantikçe bilgisizlik, XX. asır Garp politikacılarının 
katmerli cahillikleri yanında insanlık alemi için ne derece za .. 
rarsız kalıyor ..• 
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Suikast Davasında Hamlet. Davasına 
Y enideii Başlandı 

13 Yaşında 
Bir Hırsız 

r·- DiKKAT;--

1 
Kitap Fiyatlarını 

Arttırmak 

Doğru Değildir 

~ Baştarafı 1 incide 
mn: öğrendiğimiz şu anda ceza 
mahkemeleri usulü kanununun 
142 inci maddesine mugayir ha. 
reket edildiğini gördum. Çünkü 
dUI'UfDl8 başlamazdan evvel bu 
tahkikat evrakı bize getirilmemi~ 
tir. 13 ve 17 mart tarihli zabıt 
varakalanndan başkası, duruşma 
başlamazdan evvel bize gösteril
memişti. Bunlara ancak duruşma 
sırasında vakıf oldum ... 

Reis: - Olsun efendim, şimdi 
vakıf oldu ya.. 

Pavlof devamla: 
"- Diğer zabıt varakalarına, 

şahitlerin üade1erine mahsus ra
porlanna ancak l mayıstan 5 :na. 
yısa kadar geçen müddet zarfın
da ve yapılan tercümeler esna -
smda vaJı:f oldum. Yani ancak 
~ dinlendikten sonra bun
lan öğrendim.,, 

Reis, tekrar etti~ 
"- Kendisine söyleyin.. Şahit

lerin ifadesine ancak dinlenildik
lerinden sonra vakıf olunabilir. 
İlk tahkikat esnasında şahitlerin 
ıfadeleri maznuna bildirilmez.,, 
Pınlof cevaben: 
..._ Yalnız f&httıerfn :ifadeleri de

iı'l. d17or, dlierlerlnl de eonradan öi
rendlm. Cen mahkemeleri usulü ka
nmnanm 239, 236, 135, 413 ~ 437 nci 
maddelerine istinaden Rl&iıdald bu-
ualmm nenn cllkbte ahnmaaım dl

lertm: 
"1 - İlk tahkikat nrnmda c!lnlen

mıt obm Hflmiye ft Hasan Yemenici, 
Talip Muharrem " Serife Gtllseren':n 
d nlmmelerint isterim. Bu ph'tle't"ln 
ılinlemneei ıebebint f1l noktalara iı
tinat ettirmekteylnı: 

''Trbbı adliden ıelen 'ft c!lfer n-
11or1arda balunan noktalan ııöre, sui 
kalt .anında berhava olan tahıın 
:yap SO _ 40, boyu 1.'2 dlr, Kendisi 
mfisllma dett1, hıristiyanchr. Çünkü 
smc1a Omerin Ud banlu olda...funu, 
bıldlrilen Omer 23 - 24 yqlannda b:r 
gençtir. Boyu l,56 dır, Bunu, Suley
man. Abdurrahman ve cEfer p.hiUl"r 
6yliiJOI'. Binaenaleyh mütehassıslar-m 

fenni raporlarına da a)'t'lca inanmak 
lbımdlr. Kua ba raporlarda, berhava 
obn adamın karmnda bir ameliyat 
yana balunduğu ve bu ameliyatı da 
altı 'a7 ft7ll bir buçuk M!De evvel ya. 
pılmq oldaiu }'BZ11maktadır. Tesblt e. 
dı1diiinc ıöre, Ömer Türkiyede bir 
h1lçak 1e11edenberi bulunmaktadır. 
Vulmrda tıdmlerlni bUdirditim ve İz. 
mirde bulunan ömerln akrabaları, o
nan biç bir ameliyat ııeçimıediğini söy 
lemektedirlcr. ömerin teyzesi Hilmiye 
bu noktayJ bilhassa tebarüz cttirmtş
tir. AJDi cin üadcaine müracaat edi
len Basan Yemenici, Omerin vaka a
runclım bir buçuk a)" evveline kadar ne 
tzmtrde. ne de tıtanbuldn ameliyat ol
duimm. Talip Muharrem de, Ömerin 
Turid)oede biç bir zaman basta olma
l'Dli bulunduğunu sarih olarak söyle
miflerdir. Halbuki mütebauıılann ra
porları. parçalanan aabsın ameliyatlı 
bir adam olduğuna, fenni bir şekilde 
'ıbat etmiş bulunuyor ki, bütün bun· 
lardml anlaaılan, parçalanan adamın 
hilvinttnln tesblt edllmerni:t olmasıdtr. 
Ayni zamanda bu adam sWınetaizdir, 
Halbuki miiılBmanhkta ıUnnet olmak 
mat1ak llnmdır. Ömerln ılinnetli ot
mabiı hakkında iıhnlerlni bildirdiğim 

clir. Zira sui kast diye varırfbndınhn •- 28 Şubatta tevkif edilen Abdur
yan ıtahıstan başk kimse zarar gör- rahman İstanbul polis müdürlüğünde 
lı neticesinde, infilAk maddesini ~a'jı· ifade vermiye başlamıli, Ömerle bir 
memıı, yalnız bir kaç kilii ufak yara- likte antifaşist olduiunu, Yaıoı1lav
lar almıştır. Tekrar ediyorum: Bu bir yada faşistlerin zulilm Japtıklannı, 
suikast de~il. nümayişten ibaret bir Sovyetlerin ise bir müdafaa harbinde 
hareket olmuştur. Bunun böyle otdıı- bulunduklarını söylemlıt ve maltlm 1I
ğunu teyit eden noktalar da çoktur, tira ve yalanlarını 11ralamııtır Bu:ı
Zıra, dinlenmlı olan ıahltlerden biç dan anhyorum ki, 28 Şubat tarihinden 
birisi benim söylediflm noktalann ılr. itibaren konsiloshane nezaret altında-
11ne bir fıkr yürütmemşlerdir. Yalnız dır,, 
Abdurrahınan ve Suleyman bir takım Pavlof s6zlerinl bitirir bitirmez a-
lsnatlarda bulunmuılarsa la onlar da wkat $aldr Ziya: ' 
ıui kasttan haberleri olmadığını söy "- Bet celledenberl, dedi, tavariş 
liıyOrlar. Silleyman, ilk tahkikat sıra- Pavlof müekkilime kast eseri divebi
sındaki lladelerlnde Ömerln kendisine leceifm a~ ithamlan tekrarlıyor. 
sui battan b hıettıflnl blldırmlşse de Bunlarm dunya ve mi11i matbuatımız
duruşma esnasında sualler karşısında da. günü gününe 7er bulmaıı aleyhi. 
kalınca: 'Benm bundan haberim yok- mızde oluyor. Müsaade ediniz bir su-

cir böyle ıeykre aklım ermez.,, De- al ıorayzm • ., 
di. Ve bu li\lfetle de anl:ıtıldt ki, Uk Rels, Pavlofun sözlerini bitirdikten 
t:ıhklkat su srnda verd ii ifade ken- sonra kendiılne sıra gelecelinl avukata 
diılnin değıldır. Ayrıca benim ıordu- bildirdi. Pavlof devam etti: 

ıuallere, mahkeme relılnin tekit- "- Abdurrahmanın ifadeıl ,unu te-
lerine rağmen cevap vermedi ve sus- yit eder ki, patis, beni tevkif için tcd
tu. Yalnız, bizim müdafaamıza yardım bir almıştır. Şayet dışan çıksavdım 
etmemek lstedlffnı ıöytedl. Eter ıu- beni tevkif ederlerdi · ' 
allerlmc .cevap verseydı bize değil, a- • Saat 12 yl 20 yeçe

0

"reis birinci cel
dalete hızmet edecekti. Bundan vız- ıeye nihayet verildiğini b!ldırdi 
geçmeııl kendislııin bir ajan oldufunu İKİNCİ CELSE · 
ıostermektedir. Bizlere iftira ettiği 
mahkemece ve efklrı umumlyece an
lasılmıetır.,, 

Süleyman kimin ajanı? 
Reis, sordu: 
"Süleyman kimin ajanıdır1 Mahke

menin biç bir klm1e hıkkında henüz 
bir kanaati :roktar," 

Pavlof ıs Niun ceJıeslnde nnm 
kalan beyanatının bu meseleyi tenvir 
edeccllni sôyllyerek dedı ki: 
"- Süleymanın kimin ajanı olduğu 

meıdeııla.l teabit etmek Turk makam
larına dU,er. Yalnız bu husuılara ait 
bazı .izahlarda bulunacaiım. Hiç bir 
hukuki kıymeti olmıyan. Abdurrahma. 
nın ve Suleymanın ifadelerinden baş
ka doıyada bızlm ıuçlu oldufuınuza 
daJr bir delil ve emare yoktur. Ken, 
meıele ıulkut dansı i~in dahi ayni
dir. Tamamiyle anlatılıyor ki, bir ıui 
kast olmamıştır ve boylc bir niyet de 
yoktur. SÜleyman ve Abdurrahman iki 
ajandan b~ka bir şey deiildirler. Me. 
selenın bir ıu kast deiil, bir 111ikıt:rt 
tasnii oldufu apaçık gorulilyor.,, 

Burada söze karışan avukat C)akir 
Ziya, Abdurralunan n Suleymanm ki. 
ınin ajanc olduklarını sordurdu ve Pav 
lof şu cevabı verdi; 
"- Demin de söylediğim gibi bun

ların kimin ajanı olduğunu teıbit et
mek mahkemeye ve difer makamlara 
düşer,,. 

Reis: "- Kendisi bflmlyor mu1,, 
Pavlof: "- Ben, ellmden ıeldlği 

kadar bu meseleyi tavzihe çalışacağım. 
Bu infilak hadisesinin bir .uikast de
lil de bir tasni ve tertir oldufu, ehli 
vukuf raparlarındaıı esaslı bir suret
te anlasılmaktadır lnfıl~k tesinnio 
hedefi hakkında ltat'i bır sey te'Jb:t 
edilememiştir, 1nf1liktan sonra, jnfi
Ulkrn hedefi olduğu söylenen şahıs 

tam ve sıhhatte ol.orak ayaia kalkmıı, 
yürümüş ve 7Üz metre ilerde katiyyen 
bir tesadilf eseri qlarak orada bulan
mamış olan bir otomobile blnmls, se
farethaneye gıtmiş ve çahsmıya ba,,
lamıştır. Bundan da anlasılıyor iri, 
suikast btr tasnlden ibarettir, Bunu is
bata lüzum yoktur. Ş:ıhltlerln ekscrl
sı, infilik eahaslyle hedefin araarnda 
ıs - 18 metre mesafe ilduğunu soy
dikleçi halde ancak hedef olduia söy
lenen zat bu mcııarenın 6 _ 7 metre ol· 
ducunu bildiriyor.,, 

Reis: ''- Bu hedef kimdiri',. 
Pavlof: "-O ıahıs mahkemece bel. 

lidir, Kendiıinın mektubu da dosyada 
bulunuyor. B r ecnebi memlekete ait 
olan bu yüksek phsı mahkeme de 
tanır,,, 

Reis, bunlan mlldafaasrnda ı8yle
mesinl bildirdi ve tnıli tahkikat halt
kmda baska bir talebi olup olmadıgını 
sordu, Pavlof, 1ıtanbul Sovyet kon
soloshanesi ıoförü Memduhun da şa
hit olarak dinlenmnıni iıtedi. ve .lıılem 
duhun ne sbyliyecegi }Olundalti suale 
şu cevabı verdi: 

Saat tam 14 te heyeti hakime yerle
rine geçer geçmez, reis, Pavlofun mü
dafaaya a lt bir ıey ıöylcmemeslırl 
tevsii tahkikat hakkındaki taleplerinİ 
bildirmesini sö7ledl ve Pavlof bir kaç 
dakikalık ıözU kaldığını bildirdikten 
ıinra dedi ki: 
"- Taraesut altına abnmrı olan 

konsoloshaneden çıkmfJ değilim. Bu
nu tesbit edemiyen zabıta memurları 
dükkin düktln dolatarak fotoğrafia
nmı esnafa ııöstermitler, manav Mch. 
mede de uğramışlar ve benim sözde 
ı Martta sokağa çıktığımı tesblt et
~iılerdir, Bu, asılsızdır, Sefaretbanc
nın hususi bir tayyaresi yok ki onun
la uçayım, manava &ideyim ve tekrar 
avdet edeyim. 

"Şimdi, 15 Nisanda :randa kalmıı 
olan beyanatıma devam için ceza mah 
kemeleri usulü kanununa iatinadcn 
tekrar ıöz istiyorum, İnfilak esnasında 
berhava olan phsm biıvi1etlnln tcs
bit edilmemesi için bana tertip eden
ler evvelden ifade •e delilleri lıazır
lamıtlardır ... ,. 

Reis, bu ıözlerin m6dafaa7a taal
lQk ettiğini ve daha n• kadar ıürece
lini 10rdu, Pavlof, daha bir buçuk aa
at kadar konapcafını, çünkü bunla
rın kısaca anlatılarruyacaiını bildirdi 
Mahkeme iddia makamının talebln~ 
uyarak mildafaaya taalluk C'd,en bu 
ıözlerin billbare linlt'!necefinl karar 
altına aldı 

Bun~ s~nra Komilof s8z alclt, elin.. 
deki bir tomar klfrdı çevirerek ko
bu11111ya baıladı: 
"- İlk ve aon tahkikat eırrakmm 

tetkikinden sonra fa kanaate ıetdlm: 
Suikaat diye bir hadise 7oktur ·..e ba
nan aksi de tesbit edılmemlştfr, Ab 
durrahman ve SüleJman dahi •sdia
leri ilk tfade71 dlrrufWıadl eoerftetmiı
lerclir. Milteha11111ar da vcrdUdcrl 
raporda lnflllk eden maddenin kuru 
sıkı olduğunu bildirmişlerdir 

Süleymarun iddia ettijlne gİsre, be
ni EylOl ayında Oç defa görmüş ve 
traı etmiı. Halbuki mahkeme dosya
sında bulunan polis raporlarına göre 
ben, 16 KAnunusanlde Ankaraya gel
rnı, bulunuyorum. Eler iddia maka
mı isterse, EylCil, Tt11"inlevvel ve Teş
rinisani aylarında İstanbulda bulun
duğuma dair her gün kendileriyle te
mas ettlllm Tilrk vatandaşlarını şahit 
olarak gösterebilirim. Talep ettiğim 
dıger bir nokta da şudur. Amme şa
hidi olar:ık getirtılen Klrkorun aklım 
malul olduğunu görerek, insan! dQ
şilncelerle kendisine sual sordum 
Tabibi adil de verdJği raporla beni 
teyit etmiftir. Eğer yüksek hukuk 
kültürünün bir mQrnesaili olarak id-

0Pv:ım• ":ı 4 ~" ı 

ALMANYA 
ÜZERiNE SERi 
HAVAAKINI -----
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Doku~ Evi 13 
Defa Soymui 

Celalettin Ezine Davas1ndan Feragat Etti Bir müddettenberi eehrin muhu:ôf 
mıntakalarında zenginlerin evlerine 
azılı ve yakalanmıyan bir hırsız da
danmış ve hırsız dokuz zenginin evi
ni on üç defa üstllate soytrnıştur. Ya
pılan ısrarlı takipler sonunda bu hır
sız nihayet yakalanmıştır. Bu htr11Z 
13 yaşında ZekJ isminde bir eocuk
tur. Zeki müddeiumumilı~e teslim e

1 
Maarif Veklletl, kllıt fiyatla• 

nnın, b&1kı Oeretlerlnln yOkMI· 
m ... nı gh!SnDnde tutarak, bu yıl 
mektep kltaplannın da flyatlan• "Hamlet., piyesi temsil edilirken 

muharrir Peyami Safa ve Celalettin 
Ezine "Tasvirie!kAr., ıazeteslnde bi
rer tenkit yazısı yazm111ar ve dejlsör 
Muhsin Ertuğrul da "Türk Tlyat•o
eu., mecmuasında mQnekkltlere cevap 
vermişti, 

İki taraf. da yazılan yazılan şahuı 
ve f(jhretlerlne yuı yoliyle hakaret 
ııaydlklarmdan birbırlerinl dava et
mişlerdi. Birinci Aıliye ceza mahke
mesinde bakılan davn sonunda, CclA
lettin Ezine beraet etmiş, Peyami Sa
ta, Cihat Baban ve Ziyad Ebuzzlya 
aıtısar ay hapae, yOzer lira para ce
zasına; Muhsin Ertufnıl, Neylre Er
tuğrulı Zeki Coşkun da 6 şar ay 
hapse, 100 er lira para cezasına mah 
kum edilmişlerdi, Ancak mahkeme 
yurda tahrik g6rerek oezayı lklter 
ay hapse, 33 er lira para cezasma 
lnirmlştl, Taranar ve İddJa makamı 
tarafından temyiz edilen bu karar, 
temyiz mahkemem dördOncü ceza 
dairesi tarafından boıulmuş ve bu 
bozma kararı temyiz mahkemesi u
mumi heyeti tarafından da tasdlk e
dilerek iade edllrn!ştlr, 
Duruşma)'& dün Aııliye birinci eua 

Manifatura, Teneke 
Ve Kciğlt Tevziatı 
Manifatura ve kAlıt tevziatı tcln 

Ankaraya gönderilen !Jl!teler Ticaret 
Veıdltilf tarafmdan tasdik edilenk, 
iade olunmuştur, Buf(lnlerde phr! -
miz tAclrlerfne tevrlat yapDacaktır. 

TENEKE TEVZIATI - tthallt bir
liklerine verilen yeni bir emirle ba· 
hk tuzlayıcr ve konservecilere acele 
olarak teneke tevaUne bqlanacakttr. 
onn konaervecller lthallt birliklerin
de bir topantı ,.aparalr tenelı:e lhti -
yaçlannı tesblt etmltlerdtr. 

BUGCNKO PROGRAM 

7,30 Program 
7,33 Mllzlk (Pl.) 
7 ,45 Haberler 
8,00 Müzik (Pl.) 
8,15 Evin saatl 

12,30 Program 
12,33 Şarkılar 
12,45 Haberla 
ıa,oo Şarkılar 

111.00 Promrtn 
ttt.~ etfte ftmd 
19,00 Konuwma 

19,15 Dans müsl#i 
111,30 Haberler 
111,45 Folklor 
20,15 Rad70 pze

tesl 
20,1!1 Türkiller 
21,00 Ziraat tak• 

viml 
21,10 Şarkılar 
21.ao Konupmı 
21.4!1 Orkc.tre 
22 10 Haberler 
22,45 Kapantf, 

M. Mec&sinde Dünkü 
Müzakereler 

Ankara, il (A,A.) - Bfiyilk Millet 
Meclisi bugünkO toplantısında Erzu
rum - Karabıytk banlan dar hattı
nın Milli Müdafaa VekAletlne devrine 
ve Örfi İdare Kanununun '1 inci mad 
desinin detiştirllmesine dair olan IA· 
vihalar kabul edllmlst!r. 

Nahiye teşkil .Je fiares}yle nahiye 
mOdürlerinln tayin ve ıstlhdamı u -
rullerl hakkmdaki llylha üzerinde 
mOnkereler yap1lmıs ve bur mad
delerinin encümene iadesine karar 
verilmiştir, 

~~~~~•:--~-~ 

Memurlann Yabaneı Dil 
tmtiha.nlan Başlıyor 

Ankara, 8 (A.A.) - Maarif Vekll
ll~nden tebUJ olunmuftur: 

m~!1kemesinde yeniden başlılnmıştır 
Once temyizin bo2'ma kararı okun

muş ve bunu mOteakıp maznun ve 
davacılara ne diyecekleri sorulmuı
tur. Söz alan Celf'ilettln Ezine ezcüm
le, "YOksek temyiz mahkemC'Sl bana 
yaı.ı ile yaptlan kilfürlerl tenkit ka
bul ettikten sonra, yüksek mahke -
menlzden davamdan feraıat ederek. 
aynlmamı müsaade rka ederim de -
miş,. ve bir ôrA kararlyle dinleyici
ler yerine geçmiştir Bundan sonra 
ı:öz alan Muhsin Ertuğrul ve avuka
tı, temyizin bozma kararma uyulma
masını istemi,, di~erlerl karara uyul
masını dinlemi,lerdlr. 

MOddelumum! Orhan Könt de !ddi
anameı:ini okuyarak eskJ kararda ıs

rar edilmesini ist'.?miş ve temyiz dör
düncü ceı:a dalreıinın bu karan boz
masının mahkemenin tahldr hakkına 
aykın olduğunu söylemiştir. 

HAklm, Ezine tarafından Muhsin 
Ertuğrul, Neyire ve Zeki aleyhine 
açllan davanın mkut ettiğini bildir -
miş ve duruşmayı aktör TalAt tara
fından açılan dava ile beraber gör -
mlye karar vererek, duruşmayı başka 
~ilne bırakmıştır. 

Bir Manifaturacı 
Tevkif Edll• 

Sultanhamammda Topalyan hanın
da toptan manifatura tAclrl Faik öz
can metresi 141 kuruıtan ntılması 
liznn ıelmı •atenln beher metresini 
1115 ıruru.ıan terzi 7,e-kiye aatm11 ve 
bu •atıt y(lk8ek ıörüldülQnden. Faik 
özcan Mtlll Korunma mahkem..tne 
ver11ınlftlr. Bir numaralı MllU Ko
runma mahkem-1 diln Faik Özcanm 
tevklflne karar vermlttfr. 

Adada Kaybolan ttne 

dilmiştir, 

Ekmek istihkakı 
~ BastarAf• 1 !ncidı> 

rildiği veçhile muvakkat ve bil -
tün memlekete şamil olan bu ted 
birin devam edeceği §U bir kaç 
gün içinde, mahalli imkanlann 
azamisini kullanarak ekmek istlh 
kakının 'bir gün tam, ertesi gün 
yarım olarak verilmesini temin 
için buraya gelir gelmez bu işle 
meşgul oldum. Pek muvakkat o
lan bu üddet zarfında, halkımı· 
zın. ekmek istihkakını bir gün 
tam, bir gün yanm olarak al. 
ması kararlaştırıldı. Buna göre 
halkımız yarın (yam bugün) is
tihkakmı ta molarak alacaktır ., 

Vali ve belediye reisi, m:ıhru
kat ofisinden de bahsederek de. 
miştir ki: 

"Mahrukat ofisi kadrosu Ve
killer Heyetinden çıkmııtır. Ya
kında tebliğ olunacaktır. Biz de 
gün kaybetmeden faaliyete geçe. 
ceğiz,,. 

Ekmek karneleri mukabUi 
giyecek tevziatı 

Dün sabah Vlllyette Vali ve Bele
diye Reisi LQtfl Kırdarm bqkanh
ltnda bir toplantı ,.apılmıfhr. Top -
lantıda Bötıe taee, Belediye İktt•at 
ve Toprak Malısullerl Otllf Müdür
leri huır bulunmustur. Vali, Anka -
radakl temallan halı:kmda kendllerl-

Satılırken Bulundu ne lnhat vermtı ve bul(lnldl lhtı -
- -- B"-"k d _._ 7açlar k&rfUDlda ahnmakta olan ted-..-_. ....... ..,., .. a an ._.. .. ,, .. birleri btldlnn1ftlr 

gidmı Seyftntn unn ısoo liralık pır- Bu kararlara töre, t1da maddesi 
Janta llnesinl ka_TbetmJt ve pollae tevtzattnda ekmek karneleri sas tu
mOracaat etmlşttr, Pazarteel ,OnO za- tulacaktır Halk Parttstntn müsahe _ 
bıta ilneyl Kuywncular çal'flsmda retlyle m~t emaf cemlyetlerlnln 
satılırken bulmuştur, 1Jne, sahibine teıldl etmlt olduktan nahiye birllk
ııerl vertlmJstlr. lerl bu defa pla maddesi tavdatmr 

Bir Dikişt ve Tolultne 
Fabrikası Yapılacak 

Bolunun Mudurnu kazasında btr 
c!f1dt w tophl llne tabrlkadhln lal • 
nılması için tncelemf'ler yapılmakta-
dır. Mudurnuda ötedenberi dlkiı li -
neleri kilçiik tezgAhlarla yapılmak

ta)'dı. 

Jdare edeceklerdir. U er nahiyede teş
kil olunmuş bulunan. fakat henüz 
resmen faaliyete geçmlyen birliklerin 
başına birer mutemet tayla olun
muştur, Birkac anne kadar ,apıla
cak ola pirinç ve fasulye tenlatm• 
da mutemetler kontrol vaılfeslnl de 
16receklerdir. Bu iki madde nüfus 
baıına yarımşar kilo hesabiyle ve 
mahalle balckallan ellyle dajrtıla• 

. 
nı arttırmayı dOıDyormut. 

Blsce ortaya .OrOlen Hbepler 
dolru, fakat varılan netice yan· 
lıftır, Maarif Veklletl bir ticaret 
müeaaeaeıl de~lldir, Kllıt fiyat· 

: !arının ve baskı Ocretlerlnln art
ı ma1f yOzDnden, kitaplar bu •"' 
1 Vekllete daha pahalıya mal o· 
1 lablllr, P'akat bu farla mektep 
1 çocuklarından oskarmıya hakki 

1 
yoktur. Aradaki farkı devlet bDt
c;Hlnden 8demlye mecburdur, 

1 Zaten havatın •lablldlllne pa• 

1 
halııa,maaının en bOyOk nbebl, 
devletln kendi elinde bulunan 
malların fiyatlarını arttırm&1ıdır, 
Devlet bu fiyat arttırma ıly&1etl· 
ne devam ettikçe fiyatları muay• 
yan bir had Ozerlnde tutmanın 

lmklnı yoktur. 
Flyatları tutabilmek, hatta dD · 

,orebllmek için devlete dDten va• 
zlfe, kendi elindeki malların fl
yatlennı arttırmamak, hatta art· 
tınlmıı olanlal'I da indirmektir. 

DOn tekerin, bugOn lnhl91r 
rnaddelerlnln, yarın mektep ki· 
taplannın fiyatlarını arttının hO· 
kOmet, dller ef)'a fiyatlarının da 
artmaaını ldeta tetvlk ediyor de
mektir, O halde Fiyat MOnıkabe 
Komll)'onlarına ne lhtlyaq varf 

Piyango Bileti Tahrif Eden 
Bir Adam Tevkif Edildi 
Şemsettin isminde biri 23 Nisanda 

çekilen milli piyango biletlerinden ü
çQnün rakamlannı tahrif ederek tk .. 
ramiye çıkmış gibi göstermiş ve 1850 
Ura almıştır, Suçlu Şemsettin ve ar
kadaılan Agop ile Klryaklee mah"' 
kemeye verilmişlerdir. Şemsettin tevı
klf edllmlstlr. 
E ~ 

caktır. Bunun için herkes ekme1' 
karnesiyle müracaat edecek. bakkal
!ar karnelerin başında bQyQk harf"' 
terde yasdt bulunan .. May11 HazlraA 
1942., tbareslnln 7alna "Mayııı,, kır' 
muıı makasla kesecektir. Haziran .,. 
yında yapılacak tf'Vziatta da ayni ... 
harenin "Haziran.. kısmı kesilecektir, 
Fazla fiyatla satıı yapanlar. 

Dün 7anm karnellk ekmek vertı-ı 
dlil tein, patates ve ptrinç Q.zerlndl 
vurıunculuk ,.aprlabllecelinl ıö~ 
nilne alan İaşe Müdürli1#(1, bütilıl 
memurlarını toptancı ve perakende-o 
etlerin kontrolüne mft!lur etmlştil'. 
'Bazı bakka11arın pirinci 110 kuruştsıl 
ve patate•I kırk kuru~ atttklaıt 
anlqtlmlff.ır. Bunlar hakkında derıı-1 
takibata baslanacaktır. 

Madagaskar Madagaskar'ın lıga- FiRpinlerde 
~ Haşıantı 1 incide &nden Dogv an Mesele ~ Baftaraf' 1 incide 

Mukavemet lazlalqıgor "Corregidor'dan gönderilen bb 
Londra 6 (A.A.) - Londranın l2i19 Baştarafl 1 incide ~j! kuvvetlerimizin. mukaV9' 

sallhiyetli mahfilleri, Madagas- 9u hareketin mutlak adalet metınm. son bulduğunu bildir • 
kardaki mukavemetin kat'iletti- ve bqkalannm hakkına mektedır: Çarp~ durmut 
ğini bildirmektedir. hürmet bakımından doğru olup tur. Marulla korfezindeki müstalı 

İngiliz kuvvetleri karaya çık- olmadığını muhakeme etmek bi. kem adalarm teslimine ai~ mflt 
tıktanberi cehennem 11catı altın. ze düımez. Yalnız fUnU göz önün- zakereler devam etmektedir.,. 

da ancak 30 kilometre kadar iler- de bulundurmak lhmıdır ki, bu . * 
!emişlerdir. Maamafih Diego - harp büyük devler arasında bir Pasifikteki mnttefik umumi uraıw 
Suarez ile Antsirana fehrl b.Jef. ölüm kalım harbidir. İki taraf da, gA~r teblill ısunlan bildlrmeldedir. 

terine, dün henüz ulaflhnıı delil kendi büyük menfaatleri emret- lle ~:~~ k'::i:z~~rr~~ 
dir. Hareketlere busün de devam tlli zaman bafk.alannın haklan- kem adalannı teslim ~ittir mBunlatl 
edilmektedir. na tecavüzü mübah ıömıektedir- Hugh@S, Drum ve Frank kal~eridlr.-

/lk ÜnU mulıarebeal 1er bu hareketlerinin hesabını Birl@şlk Amerik!l ordU8UDUD AVU9"' 
VlchJ, e (A A.) _ Mıclapıkar ha- ancak harbin 10nunda mallOp o. tralyadaki ııöacll.a e&Yle demlfttr: 

dlselerlne aft ~larak Pranıı• r"ml a- lanlar vereceklerdir. "B taan yanmadan boyunca Ja• 
jaıw tarafmdan nefl'edllen haber ... B ..r\.. üh1m ,__ 1 Poll bukıaı baflamadan evvel. ~ 
llm1 IÖ ] d 1rt dlr• Ua....... m Ouw mete e, regidor garnizonunun uker mwc:udd 

c "D~eso' :ua;:e k:~da, Jardımcı Madagaakann ifgall üzerine Vı- 3,000 k fiyı ıeçmekteydJ, Bataan d\lr 
kruvuör "Blusalnville lle her biri chy hük\Unetin.in ve bilıhula La- tOkten ııonra büyQk sayıda ukerlet 
1500 tonJlltoluk .. L• Huos" n "Be- valin alacalı vaziyettir. Vichy Corregidor'a taf!ftdılar. Maamaflll, 
vuier'' denlzaltılanndan ibaret 3 Fran hükiimeti Madaıukardaki kuv. teıllm Anmda ada garnizonu mevcU"' 
sız harp ıemlıl bulunuyordu, vetlerine müdafaa emri vermiş, dunun tam olarak bilinmesi nıümkOd 

Muhasamat baılaymca, 3 Fransız ve müttefikleri de protesto et- değildJr. 

lmıbalarma ilk tahkikat sırasında bu 
cihet kati17cn sorulmamıştır. Yalnız 
Abchırrabmanla Suleymandan bu ci
het öirmılmek istenilmiştir. Elbl e 
parçalarına ceJince: Bunlarla Ömerin 
hüviyetini tesbit etmek Jmktnsrzdır. 
Abdarrabman. Silleyman Ye dlier p
h Uerln ömertn elbiselerini tanımı"J 
olduktan yolundaki ifadeleri hem hu
kuken, hem de pratik olarak sakattır. 
Çiinkfl her büyllk şehirde ayni renk 
kumqtaD elbiıe ve palto giyen ve altı 
kauçuk ayakkabı taııyıuı insanlar ıö
rilliir. A7rıca Süleyman 28 Şubat ta
rihli ifadesinde Ömerin Siyah ve altı 
lı::otele bir iskarpin giyd'iinl de söy
leınltdr. Nihayet, tertip edilmit bu
lunan bu sulkastin gaye ve vilsati ve 
t rtibinclekt ustalık nazara alınacak o
hına ba işi yapanların :vanhı bir fi
kk QaDdırmak maksadble parçalanan 
Şiııhsa ömerin elbiselerine benzer ~1-
bise tedarik ettikleri veya bizzat Ö
mcr:ID dbilelerinl ona ıı;iydird kl-:ri 
keyfiyeti ortaya çıkar. 

"- Ben, ıahit davet etmek lıte
mezdim. Fakat buna mecbur oldum 
Benim 19 Şubattan 7 Marta kadar ko~ 
ıolosbaneden çıkmadıirmı isbat için 
onun çaitrılmasını istiyorum. Çürıkil, 
Memduh, Turk makamlanrun bildiği 
öyle bir vakaya ı b tti ki, benim dı
ıarı çıkmadığım onun ı(adeıiylc ani.ı
ırlacaktır .,, 

Bir lngiliz Mareşali, 

D@vlet memurlarlyle bankalar ve 
devlet mllesseeelerl memurlannın 
811!18 ve 31159 ııayılT luınunlara göre 
icra olunan yabancı dil imtihanları 
1942 711ı Mayıs ayı devresinde Anka
ra ve tstanbult!a etı tarlbterde yapı
lacaktır: 

Yalnu. bir 7abana dflden tmtihantı 
<'irecelder ıc:tn 12 Mayıs yazılı, 15 
Ma711 &67.lü, iki yabancı dilden imti
hana girecekler içli" 12 ve 13 Mayıs 
yazılt. 14 ve 15 Mayıs da sözlü imti
han gOnleri olarak tesblt olunmuştur. 

gemlıi, kr11n 7aldapnalanna ve as- miftir. Suriyenin İngiliz kuvvet- Teslim hll'berl, Japonlartıı ada tl
ker çıkarmalanna. mani olmak için leri tarafından işgali esnasında mal kumaalma asker çıkarmak ... .,.. 
hemen tnııtlı flloımıa arır taarruza da Vichy ayni harekette bulun. bo.ünde bulunduklarmr bildiren teb"' 
ıeçmltlerdir. Fransıs ııemilerl bilhassa muş fakat bu kadarla iktifa ede· llttn neşrinden üç sut sonra verll
hücamlanm içlerinde 5 - 6 bin kiıihk rek daha ileri gttm·-•.df Bu de mittir. 

"Scrife Gülaeren ilk tahkikat csna-
11nda ömerin iki bavulu olluğunu. 
bunlardan bir tanesinin evrak çanta· 
andan ktiçiik. dlierlnin daha büyük 
oldatmm ve batti bir elin kendlıinln 
bu bii,Uk çantayı karyola altından çı
bramac!ıitm söylcmiı olmasına rai
meo ilk tahkikat aıraaında bu iki ba
tal aramnam•ı n orta:ra çıkarılma
mıttır. Ba ba11111larda eııaah tahkikat 
nprlmaaını isti7orum.,, 

"Bu bir suikast .Uğll, 
bil' nümaui§tir,, 

-Z - Dlier dileilm 111chtr. 
Hadiff mahallini tetlıcik eden w 

caporlanm •erm.ll otan Albay Tev
fıkle Musa Ye keza doktor Mark Pa
JO'Dllll da tahit olarak dinlenmesini 
rica ederim.Bu phitlerin dinlenmesini 
de tu noktalarm aydınlanması için 
ururl buluyorum." 

Reis, Pavlofu ıözfinü keserek ttT· 
ctlman vasıtulJle sirdu · 
•- Esbab lllllClbe yukardakinin ay

Dİ mi; 70kla lıqb ınıi',, 
Pavlof, ba esbabı muclbenin bqka 

oldufunu tlJ'lb'erek dedi ki: 
"- PaJO " Behçet Xamay 'ö7le 

demektedirler. "Suikast aıtaca hazır
taıumıtır- Ba bir faraziyedir ve iı
bat eJıl~r. Aynca Albaylar fo-
ıllk e.., 11e1Denln bomba olmadığını 

b ld rm ılerd5r. Bu suretle anlaştlıvor 
.a, path,an ıe1' kuru lflirliltuye yar r 
Mtılnl:ı b r maddedir. Bınaenaleyh bu 
raparlardln a doğru hukme vanla
bılır: Ba teşebb s hır suı kast deıı:ıl-

Re s, tekrar Memduhun ne bildiğini 
sorunca Pavlof tanlan ı6yledl: 
"- Siför Memduh, iki •e1a üç Maıt 

gilnü '.Türk zabıtaıı tarafından ben ol
duğum ıanılarak konıoloıhane 7anın
c1a tevkif edilmlı, blllha.re müdüri
yette fotofraflanmla lrarııla,tınlmıı, 
ben olmadıiım anlaıılmıı ve ıefbest 

bırakrlmııtır .• 
Bu adamın kendiıinln dııanya çıkıp 

çrkmadıiınr nereden b1leceii yolundaki 
suale de Pavlof ıöyle cevap verdi: r 
"- Benimle 1ranstrnlarak bapıediL 

miı olan Memluhun tevkifi ısunu isb1t 
eder kt, bütün teyakkuzlanna nfmen 
Türk zabıtası 21 Şubattan itibaren be. 
ni sokakta ııörmemiıtlr.., 

Reiı, bunu kendisinin nereden lJil
diğlni ıorunca Pavlof törle dedi: 
"- Eier polisler beni ıörseydl, 

Meczupla karıştırmazlar, beni tevkif 
ederlerdi. Halbuki Meczup bana katiy
yen benzemez. Buna. ratmen tevkif 
edilmiştir, Bütün bunlardan anbştl•
yor ki, 21 Şubattan itibaren konsolos
hane etrafında sivil manurlar nöbet 
beklemiılerdlr. Halbuki manav Meh
met ve Eaverln •erdikleri ifadeye gö
re ıözde ben Martm 1 inci sünU onla
nn dükkinma gitmiıim. Söyledijtm 
tevkif badise1l7le bu ifade arasında 
büyiık bır uçurum vardır, Verilen ha 
ifade ya :ranhı veyahut Jalan Ye uy· 
durmadır ... 

Reis, 21 Subattan itibaren lronso ooı 
hanenin nezaret altında ~anduiunu 
nereden bildieinı s.onınca Pavlof ,?Y 
le dedi: 

, 

Nefes Aldırmadan 
Bombahyacağız, Diyor 

Londra, 6 (A.A) - Bomba u
çaklan kumandanı Hava Mare
şalı Harilo gazetecilere demiştir 
ki: 
"Almanyayı nefes aldırmadan 

bombardıman edeceliz: İngiltere 
ile Amerikanın Almanyayı aDl.'.ln 
dileyecek bir vaziyete dü§ilrecek 
kadar kuvvetli hava filolarına 
sahip olacaklan tün yakmdır. 

Eter bu gece Almanyayı 20 
bin bomba uçağı sönderebilecek 
vaziyette olsam yann Almanya
nın silAhlannı bırakır. Almanya 
ezildikten aonra sıra J aponyaya 
gelecektir.11 

Londra 6 (A.A.) - Dünkü 
sah • çarpmba geceet bomba u
çaklarımız Stuttgrat ile cenup 
Alınanya'daki başka hedeflere ta
arruz etmişlerdir. Nantes'dakİ 
doklar da bombalanmı,tır. 

---ı•----
İBpirtolu İ(kflerin 

t nhisar Resmi 
Ankara, 6 (TAN) - İspirto ve :is

pirtolu içkiler inhJsan hakkındaki 
kanunun tatbik surettne daır olan 
talim tnamenin mu2ddel 2 inci mad· 
dı-slnde yazılı kanyak, likör, viski ve 
mııali ispirto inhisar resmi haddinin 

asg rl 60 ve azmt 1000 kurue olarak 
d ıtlrılmes1 hakkındaki kararname 
Hl"V<'ti Vrk kce t dık E'dıldi. 

fmtlhanlara sabahlan saat 9 dıı 
ba$1anacakhr. fmtihıınlar Ankarada 
on ve Tarth - CoJrafya Faknttesln
de, tstanbulda Univenitede 7apıla-
caktrr. 

~~~--... --~~-
Lenincıraffa 

Yanmnlar 
BüvUk 
Çıktı 

Berlin, e CA.A.) - Abnan tebltltf· 
Doj!uda taarrus mııhtyt'tinde bireok 
teşebbOsler muvaffakıyetle yapılm11-
t1r. DOşmantn blreok mahaut hllcum 
lan pilskilrtülmOrlib'. 
Doğ\! cf!ı>hesintn şlmlll ketılmtnde 

Alman kıtalan onın ıamandanberl 
hazırlanan cQretU bir taarruzla dns
manm eember altma alm11 oldulu 
mühim bir Qsle muvasala71 temine 
muvaffak olmutlardır. 

Bir mühimmat deposunun bombar
dıman edilmesi üzerine Lenlngraddıı 
'SiddetU yangınlar ~ıkmrştır, 

cenup Afrikalı askerler bulunan tqrt • ~- • Teslim lfhılıı ne ıfbl prt1arla ~ 
ıemllerine tevcih etmişlerdir Çarpıt- fa da Vichy bır protesto ile ifl prldrtuıa alt hiçbir telmih yottur. 
ma eınasmda "BoucaJnvJlle"

0 

Ye .. Be- kapatacak mıdır, yoksa bu hAdi- Cebu, Davao ve tıo - flo'da her ıOSI 
vezien'• batmııtrr. ıe Fransayı bütün bütün Alınan- çarpısmalar devam etmektedir ... 

lnsllh ftlon, Coarler 1ro111na ha- yanın kucajma atacak mıdır? * 
flf tanklarla dntulenmlı lnavvetl•r Şimdi bütün dünyanın merakla Vatfnlton, e (A A.) - Clbnhut"' 
çıkarmıştır, aydmlanmaaını beklediji mesele reisi ltOOMVelt. Geıı•al Watnwricbt't 
Fraıwz kuvvetleri bir tabur mlıa- budur. bir mesaj ı&ıdererek J'lllpfnlde çaf 

temleke plJBdeel7le 200 büuiyeUden pıflTlakta olan askerlerin kabramanc:' 
ibarettir. Bmılu tlddeUI bJr nwka· Berlin siyaıl llÖzcilsüne göre, ıııüdafaallDI &vmO.USr. 
vemet göıtcrmişler n bir çok İnıillz müttefiklerin bu hareketine Al. 
tankım tahrip etmiılerclir. manya, İtalya, Japonya ve Fran· 

f.a müştereken cevap V"nıcekıer- llr Mihver Taarruztl 
Çlnller 

U- Baştarafı 1 incide 
sonra. bu memleketteki ıarntzonla -
rından bü,.Uk bir k»mını ım çeke
ceklerini ümit etmişlerdi. F kat bu 
ümitleri BUY• düpnü&tilr. Ca"ıkayşe
kln kullandığı tlbiJ'ftlln Japon plAn
lan O.erinde mWıim tesirleri olacak
tır. Cfnln bir sene m11ddetle flmdlki 
4 milyonluk ordusuna kifayet ede -
cek kadar cephaneal bulundutu tah
min edilmektedir. 

dir. Yln1 Berlin bu vaziyetten l2Jr Baftarafı ı tnclde 
istifade ederek .Fransayı mütte- korunma tedbirlerinin a1macaj1JS 
tiklere kar~ düşman vaziyetine dan şüphe yoktur. Bunun tçinôlt 
sokmayı duşünmektedir.. Fakat ki, Vichy'nin her türlü ~ 
Vıchy Frans~ henüz son sözünü icnatı Birleıik müttefik mill8"° 
!t0ylememl1tır. Bu itibarla Mada- lerle derhal harp halini teala r 
gaskar hldisesinin doğurduğu bu decektir 
mühim meselenin nasıl bir netlee • 
verecelfn1 bugünden kestirmek Bullin IBzlerl 

Yunanlstanda Seferber Birmanyadakl muharebe 
Edilen lhtlyatlar Tokyo, 8 <A.AJ - Resmen blldl· 

mümkün delildir. Fakat Fran- Vqtqtoa, 1 (AA) - Barlc:l79 -
ıanın vereceli kuv harblıı mu· an 11. Cont.11 ıiuiı. bu111 toplaod' 
kadderatı 6zerlnde teltr ict'I e· unda, Amerlkan barp ıemDerlnla. .. 
decek kadar mühimdir.. cap edene. 1ıladasa•bra tnsrua ar 

kert pbrmÜ sfbt telblrle.re ~ 
rete lmlde oldalana e&,.temlıtlr. 

rfldiJfne pe, Blnnanyadald Japon 
Berlin 6 (A.A.) - Atinadan kara ordum kuvvetleri t Ma)'Wta 

bir ajana bildiriliyor: AknP hava alanmı llıal .tmıtlerdlr. 
Bugün resmi gazet.ede çıkan TAN: Alcyap. Blrmanyanın tlmal 

bir kanun, polis müfrezelerini batı uhlllndedir. V• KalkOtadan &00 
kuvvetlendirmek üzere 38 ve 40 lc:ilometre m .. fed•dlr • 
smıfian ihtiyatlannın seferber Tokgo'daki tefsirler 
edilme&i için, Yunan Dahiliye Totcyo. ı (A.A.) - Tolc7oda ny-
Nazırma salatıiyet vermektedir. dedildiğine g6re, Aykab'm işgali Bir-

manyada tncWz hlldmiyetine niha
yet vermektellr, CQnk6 Blrman,.anm 
terk kımımda MandalQ"ın IUkutun• 
dan evvelki muhıırebelerde pek b!r
oalanan Cunking kuvveUerlne karsı 
Yunnan Cin hududuna dolru ,.apılan 
harektt bir temizleme amellyeslnden 
başka bir fC'J' dejıldir, Akyab'm dilş· 
mesi İngiltere fmparatorlutuna karşı 
taıırruzun basladılım 2östermt-ktedlr 

Tinl#in bir 1ıa6erl 
Londra. ' (A.A.) - ,,_ ..... 

tln1D P'ransıa - İı~I lnldıfdan&a' 
•ldllı btr habere s&re. il Lanl .. 
daıaabr ltııalinclen lotan 'JUt1.d 
tetkik için Berllne cidecektlr. Ttınel 
ıaıetesi, ba habertn Pransız byn ~ 
lıırından alındıiım da kaydetmektedje: 
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Vichy Gene Kat't 
Karar Arifesinde 

Yszam M.ANTEN 

rem gelen haberlerden, Madagas-
kardaki Fransu: kuvvetlerinüı 

mukavemet ettikleri ve İngilizleria. a
danın büyük harp gemilerini barındr
racak vaziyetteki Di~go • Suarez üssü 
ile diğer mühim mevkileri zaptetmek 
iı;in oldukça zahmet çekecekleri anla
ııılmaktadır. Adadaki kuvvetlerin ku
mandanı İngiliz kumandanınm teklifi
ni redderek, adayı sonuna kadar mü
lafaa edeceğini bildirmiıtir. Mareşal 
Petain ada kumndanm gönerdlği me
saja: Kuma•darun verdiği cevabın, 
Fransanın şerefi ile telif edilebilecek 
tek cevap olduğunu söyliyerek omı 
mukavemete teşvik etmiııtir .. 

Bu hadise münasebetiyle Amiral 
Darlanın neşrettiği gündelik emir, İn
giltere ve dolayrsiyle Amerlkaya kar
§I gittikçe artan bir kin ve düşmanlı
ğın tam ifadesi olmak ttibarfyle bil
hassa dikkate çarpmakla ve Mareı:ıl 
Petain'in bütün Frans.ı% kuvveUedni:ı 
umumi kumandasını Darlana tevdi et
melde Laval'in iktidarım tahdit etmiş 
olduğu ve Darlamn Fransız donanına
srm Almanyaya teslim etrniyeceği hak. 
kında.ki kanaati tekzip eder mahiyette 
görülmektedir. Darlan bu gündelik e
mirde: İngilizlerin Flandreste Fran
sızlara ihanet, Snriyeye alçakça hücum 
ettiklerini, Fransanın sivil halkını öl
dürdüklerini ve Anglo _ Saksonlann 
düşmanlariyle harbetmekten kaçınarak 
müdafaasız bir Fransız müstemlekesi
ni istila etmek suretiyle kolay bir mu_ 
vaffakıyet kazanmak istediklerini söy
ledikten sonra adadaki Fransız kuv
vetlerini sonuna kadar mukavemete ve 
eşkiya olarak vasıflandırdığı İngiliz
lere milmkün olduğu kadar fazla zayiat 
verdirmlye davet etmi§tlı:. 

Laval'ın Notası: 
Ajanslarm verdikleri haberlere ~öre 

Laval, Madagaskar hadisesi münuse
betiyle Amerika hükWnetine verdifi 
notada, bu hadisenin doiurabileı;eği 
neticelerde Roosevelt'in taşıyacağı 
mesuliyet hissesine işaret ederek kat'i 
hareketin Fransadan gelmiyeceğini bil
dlnnlştir. 

Darlanm bu lnı;fiıNz btddet 9e şid
oeti ile Lavalin takındığı bu mutedil 
vaziyet arasmda hayret verici bir te
zat göze ı;arpmaktadır. Yüzde yilz Al
man - Fransız tam işbirliği taraftan 
olan Lavalden büsbütün başka. bir 
aksiıllmel bek1eniyordu. Kanaatimize 
göre, Laval'in bu itidali, onun Mada
gaskan Japonlara teslimi Darlandan 
daha az istemesinden değil, belki bu 
hadisenin ve bunun neticesi Fı-ansa i
le İngiltere ve Amerika arasında çıka
cak daha geniıı ölçüdeki hadiselerin 
mesuliyetini, Darlana ve Petain'e ytik
letmenin, Alınan _ Fransız işbirliğinin 
tnuvaffakıyeti ve kendi şahsi mevkii 
bakımlarından daha kll.rh olacağını dü
&urunesinden ileri gelmektedir. 

Bu hadise münasebetiyle göze çu
pan diğer bir nokta: İngıliz kaynak
lannın, bu teşebbüsün Amerikalıların 
ve Hür Fransızlann iştiraki olmaksı
r:ın yalnız İngiliz kuvvetleri tarafm
dan yapılmış olduğumı tebarüz ettir
meleri keyfiyetidir. 

Japonlann, milttefilderln haTP ~ 
retlerini felce uğratmak maksadiy}e 
adanın işgali için aylardanberi planlar 
hazırladıklarını ve iki Japon genera
lınin son günlerle bu meselenin h\\lli 
içın Vichy'ye gelmiş olduklannı 'ile 
Madagaskarhlann büyük bir kısmının 
De Gaulle'cü olduğunu söyllyen Hür 
Fransız mahfilleri, bu adanın da müt
tefiklerin geniı tedafüi ve tecavüzi 
sistemlerine girmesinden ff: bilhassa 
Roosevelt'in "Vichy'nin mukavemet 
teşebbüsüniln bütün mıittefilı:lere kar· 
şı bfr harp hareketi olarak tetakki e
dilecefi,, hakkmdaki ııözlerinden do
layı çok memnun görünmektedirleı:. 

Ber~nin Durumu: 
Wilhelmstrasse'nhı bu hadise ka~ 

sında henüz bir vaziyet almadıfı his
sedilmektedir. Salihiyetli Bertin mah
filleri: Fransız kuvvetleri mukavemot 
ettikleri ve teoebbüs henüz neticeleoı
rnediği için Almanyanın acele etmive 
ihtiyBCJ olmadığı. Fransanı:n. Alman
Ynnm. İWyanın ve Japony.ınm zannı 
gelince bu mffele hakkındaki vuiyet. 
lcrini tayin eyliyccekler:i .mütaleaınnda 
bulunmaktadırlar. 

Sürprizlerle ba5hyan "'C sürprizlerle 
devam eden bir harpte yakın ·istikbal 
hakkınla dahi tahminlerde bulunmak 
mümkün değilse de, hadiseleri aldığı 
seyre göre, Fransanın eski müttefik
lerine karşı vaziyetini açık bir suret
te tayin edeceği zaman ııelmi' ribi 
Köriınüyor. İngilizlerin Madagask~ 
te11ebbüsü dolayri'iyle batacak Franeu 
harp gemilerinin Laval ve Darlana 
Pranaız dinanmasını Almanlara teslim 
etnıiye yahut mihver hesabına ç.alışbr
ttıalc fırsatını vermesi ilıtimall mevcut.. 
tur. Bir kaç gün evvel Madrit'ten ge
len bir telgrafta, yakmda &ark cephHi 
lle alikası olmıyan çok heyecanlr lıa· 
dıselerin vukua ııeleceii bildiriliyordu. 
l'eni bir Nevyork telgrafına göre de: 
lunerikarun askeri mütehassıslan mih 
verın ayni zamanda Kafknsyaya, Kıb
rıısa ve Maltaya karşı tııarruzlara te
~ebbtls edeceği fiknndedirler. Böyle 
bır taarruz için mihverin Fransız d,,. 
ll&nmasına ve iislerine ve bpanyanın 
1111 drınına ihtiyacı vardır_ 
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Süt, 
Ve 

Yoğurt, 
Tereyağ 

Peynir 
işleri 

(_ş_EH_l_Ro_E_N_Rö_. P_o_~, ~~!J 
Yurdumuzda İçtimai,. 
Hastalıklarm Önüne' 
Nasıl Geçilebilir 1 

Başlaklar ve 
Yazılışlar 

Yazan: ULUNAY 

Koyunların Sağım Mevsimi Gelmeden Önce Yoğurt ve Peynir Yapılan Bölgelerde 
Basit Bir İnceleme İle Mevcut Sağmal Hayvan Miktarı Tesbit Edilmiş Olsa İdi, Ona 

Göre Sütlere, Yoğurtlara, Taze Peynirlere Azami Fiyat Konulabilirdi 

Gazeteterln, havadise koydukları 
_ b.!J:"ıklara ve haberlerin yazılış 

tarzlarına llhıeceğiın: Bır gazete neş
rettiti haberi okutacak tarzda yazmı
ya mecburdur. Bu, gazeteciliğin "::ıeks 
apel., i yani "al beni" sidir. Fakat bir 
vakayı pek realist bir ııek"tde ya:ı:ac.a-

Uyuz De verem hasttdıkları - Çocuklarınızı korkuya 
alıtJtırmay1.ı11ız - Veremli nasıl gelir, nasıl gider? -

Bebeklerin maması nasıl pişer? 
111tanbul halkımn yiyecek madde- bir kilodan bile iyi bir yoğurt yapa-

leri arasında en ıılyade istıh:Uc r Yazan: l bilirler. Şu haldı; yoğurdun maliyet - ill diii gün hasta ol-
ettiği süt mamulatı yoğurt ve pey- fiyatı mayası, kaynatma tertibatının ,..- Yazan: - , mıyan c;ocuklar ka-

İ L"'+f• A •f K b f · - Adın ne?. f ' bul edilmez. Her 
nirdir. Süt ile tereyağ, ancak vakti 'ı U 1 rl en er masra ve amortısmanı da dahil ol- l 1 

dug"u halde "ehrimize kadar nat,.lf- - Mustafa. SA l D KESLER çocuk -ıdi ml, an-
ve hali yerinde olan aileler tara- " ~ .. ~ 
iından sarfolunur. Yoğurt ve peynir • • yesiyle birlikte kilosu azami otuz - Hangi okul- nesi tarafından so-
hem orta halli aileler, hem de fakir şekküt etmeden evvel esasen binnd kuruşu geçemez. Böyle olduğu halde dansın? yulur. Çamaşırları 
halkça makbul olan birer gıda mad- kalite beyaz peynirlerin kilosu perıı- yoğurdun kilosu seksen kuru$t:ır. - 27 inci ilkokudan. şu file torbalara konulur ve file torba 
desidir. Esasen süt, hayvan mahsul- kende olarak 40 _ 45 kuruş arac;ında Yoğurda mırh koymak için artık ı.:a- - Hastalığın neydi?. anne tarafından elde tutulur. Çicuğun 
terinin en önemlileri olan maddeler ıatdryordu. Bu ıeneki tiddetli kışın man geçmiştir. - Şeydi efendim, şey.... tartılması, muayenesi. tl'dav!si tamım 
araııında en başta &elir. tesiri hayvanlar üzerinde ne "'oe'"tn * * H p k" l ld H di oldu mu yine annesi tıı.rafınd:m giy-

zır. aat sanatları arasında da su··t- ' - a..... e 1 an aşt ı. ay dirilir ve torba bir bir yere değdiril-
-- sene ne de evvelki sene bu derece bak lım e · ol un Dogru " Bu işlerde Ticaret Vekllli~i za a • g çmış 5 • meden kovada go·"rdü~ilnilz sUbllıneıı· 

çülük diğer bir çok sanatlann teme- müssir olmu-, değildi. Binaenaleyh 5 
• k b 

11 

lini teşkil eder. Bir memlekette pey- fiyatlann 75 kuru\$ olarak kabul t- manmrfa daha enerjik davran. me te e .... , "'U içine atılır. 
n!rcilik, kremacılık, tereyağcılık, yo_ dilmesi tüccar lehine bir hareket ve saydı daha iyi neticeler alınırdı Me- * * Şunlar, herkesin anlryacağı dille ya-
ğurtçuluk ve sade yağcılık hep süt- karar olduğu halde bu fiyata ltiı-az sela eğer koyunların sağım m~vıımJ Bbir kiğıt mıihıirleniyor, taleb.:nin e:ılmış öğütlerdir. Bu k•zamık, bu k -
çülüiün tekemmül ve inki!lafına tabi etmek, haııls menfaatlere kapılmış cıl- gelmeden evvel Y.Oiurt ve peynir eline verilıyor ve talebe maucın zıt, bu tifo, bu difteri. bu ishal, bu da 
olarak ileri gider. Sütçülük için mü- maktan ba~ka blr mana İfade ~de- yapılan bölgelerde basit bir inceleme başından ayrılınca bana döniilıip ı.o- tekeli hümma gibi cocuk hastalıkları
sait ııartlara ve inkişaflara malik ol- mezdi. lle mevcut sağmal hayvan mikdaıını ruluyor: nın nası! tedavi edileceğini tarif eder, 
mıyan bölgelerde ziraat sanatlıırtnın Bu seneki peynirlerin maliyetini tesbit edilmiş ve istihsal edilecek süt - Buyurun efendim, ne istiyorsu- bu fü~lere de çocukların sıhh:ıtlerlnln 
bu şubeleri de llyiki derecede ljte- geçen senenin mamulatından ancak mikdarları hesaplanarak umumi !Ut naz? seyri kaydedilir. Bu ... 
liıemezler. yüzde on beş nisbetinde blr fazhhk durumu anlaşılmış olsaydı; ona göre Kım olduğumu söylüyor, ziyaret Bir başka odadayız. Burada dol'ıım 

Bütün mesele, bir bölaede bol ve ile kabul etmek muvafık olur. Bu- siıtlere, yoğurtlerala taze peynırle· maksadımı anlatıyor ve daha konuş- ve gebelik muayeneleri kadın hasta-
iyi süt istihsalini temin edebilmek- nun da sebebi süt fiyatlarının ge(en re azamı fiyat konulabilirdi. maya başlamadan evvel de kafamda lıklarının tedavisi yapılıyor. 
tir. Sağmal her hayvanın aütiln her seneki fiyatlardan bir mikdar yuk- Süt fiyatlarını serbest bırakm'!lk düğümlenip kalan bir muammanın çö- Bir başka oda diş muayenehane"Sidlr 
nevi süt mamulatı için elveriıli değil sek olmasıdır. hayvan sahiplerine de büyük bir zülmesini rica ediyorum: ve bir genç makineli i!kemle üzemıde 
dir. Yoiurt yapmak ve her çeşit Trakya bölgesinde ilk olarak ya- menfaat temin etmiş deıiildir, Çün- - Konuştuğunuz r;ocuk, hastalığın oturmuş, ağzını beveyı açmııs. dokt·J
peynirleri imal edebilmek için k('- pılan ıüt bağlantılarında koyun !!Ü- kil onlar hayvan vemlerini de an•:ak ne olluğunu söylemedi, "ıey, şeydi e- run inçe saplı Aynıı.st dişlerinin arıı· 
yun sütüne ihtiyaç vardır. Diğer tünün kilosu 9 kuru!ltan verllmiı;;t;r ona göre yUksek fiyeUarla tedarik fendim., diye kekeledi durdu. neydi bu ıunda dol111tıkça kert>etcr: korkusu ile 
sütlerden yapılacak yoğ'urtJar kuv- Bu fiyat tedricen yükseltilmiş ve yır~ ediyorlar. Fakat hayvan sahipleri.ne küçiıcük çocuklard&kl utanrlacak h.ıs- tir tir titremekte Lkl k·ıCfın rle korka 
vetsiz ve lezzetsizdir. Peynirlerden mi kuruşa kadar fırlamıştır. Bu siit- hükfimet ucuz fiyatla yem temin et- talık?.. korka bu gencin hareketleı ine tnklp 
yalnız keçi sütiyle yapılan bir nevi leri üç nevi imalat için angaje eden- miş olsaydı, sütlerin de eskisi gibl Doktor giildıi: etmektedirler. 
vardır. Bu ı;eşit peynir bile çok de- ter arasında kremacılar, peynircıler kilosuna 6 • g kuruş fiyat koyarak - Bu muhitte, dedi, temla olmıyan Sırayla müeıı&eııeyi gr.zlyoruz: 
likli oldufıından Dl!lkbul sayılm~ ve yoğurtçular vardır. peynir ve yoğurt imalinde bugünkü her şeyden utanılır. Hatta basta ol- Göz, kulnk, bun.an muayenehanesi, 
Şu halde iyi yoğurt ve yağh peynir Kremacılar 

12 
_ 

14 
kuruş arasında dnru..onun meylana gelmesine mani 0 _ maktan da. Çocukta uyuz vardı. Te- rontken dairesi, karanlık oda. llbora-

yapmak için mutlaka Jı:oyun silhine topladıkları sütlerden kremalarım labilirdi. Fakat vakit geçmiştir. An- davlsi bitmiş, raporunu aldı. şımdi tuvar, veremliler dairesi. 
ihtiyaç vardır. cak beyaz peynirler için yenı· tedbı'p- mektebe gidiyor. * * 

aldıktan sonra &eriye kalan yağı a- • İçilecek süt ancak m· eL ..ntu- o' b Jer almablUr. Doktorun odasında 3 saat kadar kal- y eremlllerln mUesaeeeye girip çtk-
"' ... ,..,_ nıru11 sütlerlen imansız denilen pey. dugu· gibi i-" tereyafi.ı da ancak ın· eL dım, bu müddet zarfında 6 çocujuıı U• tıklan daire tmmen "rı Bunun 

.,. • "' nirleri yaptırıyorlar, rı--------------- .. sütünden çıkarılan tercyağdrr. Mao- yuzdnn kurtulmuş olduklanna daır sokak kapısı da başka, Veremli lı.ısta 
Yüz kilo koyun sütünden azami • • a ı a dl'-'- u· • lb t · da ve keçi sütlerinln tereyağları daha PROFESOR r por aması n zan &&a mı ce c - müessesenin diğer kısımlan ile hic: le-. 

altı kilo krema alınıyor. Bundan da t" d ziyade aade yağ imaline elveriıılidit'. ı, sor um: mas etmedl'n muayeneve geliyor ve g!-
beş kilo tereyaı· yapılıyor. Bir ki'o ZAT 1 S U N G U R U ka bi ,, __ l 'b" .. :s. Fakat zaruret halinde bunları da ' - yu:ı: va sı raz uu; a gı 1 go- aiyor. Su içeceği yerd: musluk o şe-
halis koyun yag·ı kilosu toptan 24"' -ı- d kt " k kullanmakta hiç bir mahzur yoktur. v- ru uyor 0 orr ilde yapılmış ki veremlinin elini, ai-
280 kuruş arasında satılıyor ki, be" E et - lerd b" artt B Hatta bu hayvanların ıılitlerinden ko " Şehrimize Geld•ı - v • son gun e ıraz 1

• u zınr veys su kabını musluğa değ.:!ir-
kllosu 12 - 14 lira arasındadır. Hnl- h't k" h lk r k d S b yun sütlerinin az bulunduğu yerler .. ~ mıı ı te 1 a u ara ır. a un pa- mesine imklin yik, Sad"ce au lle temııs 

ue buki yüz klto sütün kıymeti yaı:ı~z B c · G i h ııı t · u~ ki · 1ı: ... ~ · yofıırt yapılır. Yalnız manda yalh u umartesı eces a aşınca emıa 5e eı sı aw.u I· edebiliyor. Tüküriik hokkaları da O)'-
,,.. yağının bedeli ile ödenince 94 kılo t" ·· t · ı A 1 üh" renginin beyaz olmasına rağmen bi- O l ına ııos eremıyor ar. aı m ım ta- le. Tükürük, tükürüldüğü yerde b·r 

süt bedava kalıyor, demektir. yun arına S E S Sinema f raz ağırdır. Manda sülünün en mak- B ra ı... saniye bile duramıyor. Hemen kana-
undan yapılan peynirler için ki· V T" 1 N" .... d' _.. h" bul mamulltı kaymaktır. e rı.Tatrosunda Baslıyor - ıye so:nunuz, ne ır a .... mü ım Uzaıyona ıidiyor. 

1o başına on kuruş masraf iı:abal J t f ? Koyun, inek, manda, ke""' gibi ~rt S · · · . ~ . ara 1 
.- Veremli sokak kap11ından girince 

!!.• edilse bu peynirlerin maliyet·ı de ıo pırıtızma Manyatızrna İllız s·· ı-• dili · v sağmal hayvanın mahsullerine ihti- . ' ' - - oy cllllye m vannıyır. ereın salonda sırasını bekliyor, sonra so-
yacı bulunan istanbul halkına, bu kunııtan ibaret kalır. Yoğurtçular, yonızma üstadı Profesör Bay artacak gibi ... Veremliler eskisi gibi yunma odasına ridiyor. Bu odanın :ki 
mahsulleri kolaylıkla temin edebJ.- bu fırsatı kaçırmıyarak fiyatları yır- Zati Sungur, Ankarada büvük tedavi edilemiyorlar. Hem biz bu bah_ kapısı vardır, b.ri bekleme !alonıı'lB, 

mi kuruşa kadar yükseltmişlerdir. muv ffak t k dıkt • ııl k ı B b b" di" · '-mek için çok geni" faaliyetler ıö1- a ıye azan an sonra onuıpnıya ım. u a ıs mevzuumu- gen do..tor odasın.ı açılmaktadıl". 
" Çünkü Yoğurt kolay satılan ve ci- d'" hrim j h · · .. _ .. ._ ..,_ '--termek ve prensipli tedbirler atmak un şe ize dönmüştür. llizi- ıum ancın........ .,... .,....a,. 1Kb1Yt Hasta muayene olunca girdiği kapılar_ 

roııu az zamanda yaprlabilen hır k ı · bakk d 1"" t al lhım gelir. Bunun iki ııebebl var- maldır. yonizmanm bi.iyük sanatkarı Cu- mer _ez .e~ı .ın a ma uma.. ıruya dan çıkıp gidiyor. Eğer rontken dal-
dır: martesi gecesinden itibaren Be- ,ıı,elmıotınız. Yıne oreya donelim... resine cidecekse yine ayrı bir roll:ı 

t 
Halkımız bo maddeyi yiye~ek ta- r-~ .. ı..ı-- k ku ı b Biri, stanbal vılllyeti huduttan j.. yogwlund"'kı· Şehır" Tı"yatrosunun ~ını•ı or. 18 a ıştırmayınıa, uray gidiyor ve müessesenin dlğer 

mamlıyan bir 11da olarak kullanır "" hı d b h çinde istihsal edilen sütlerin şehri- Tam yag•tı ve fçıne yabancr madde• eski Korn-.. ı· kısmı b " t umacı, c ft perı en • setmeylniz. kısımlan ile hiç t~mas etmiyor. 
•.:u • ınasına a. Ştn- cesur yetiştiriniz, cesaret ....,_._,_tin * * 

mizin peynir ihtiyacım karşılaya- ,__ ı b. mı lan eo-- S T t- ......... .., 
d 

• .....tı mamıs ır buçuk kilo sütten en Ş o = ıneması ve ıya en büyük meziyetidır." G b ı d maması, igeri de koyun sütler;"ııı müLemmel bir du-·-da bı'r kı'lo yo rosu-...ı l b l akt e e ere ers. çocuk bakımı kon-~ .. • ... ~ rıua oyun arma as ryac ır. Ha ne diyordum, biz :r• c:ıeki m~-
peyııi.r yapmaktan ise yoğurt ima- ğurt yapılır. Hatta usta mayacııar Dikkat: Telefon; 49369 zuumuza dönelim.. ferans aalonu da görülecek ye:. 
line tahsis elilmesidir. Burada küçük bir mutfak, küçük bir 

Peynir yapan bölgeler, mamul8tı-ı- Konuşurken lftfın birdenbire değış- bebek odası ve küçük bir model evi 
mn. yüzde seksenini lstanbula gön-1 ,-••••••••••••••••••••••••- miş, tekrar ilk cümlelere bağlanmış 01

- var, Bebeğin zıbrnı nasıl dikilir, iç ~a-
d l B 1 h ınası bir an beni ııasalattı. Fakat dok- ma,1rı nasıldır, dııı ıı!yımı· nasıl ya-
erır er. u suret e er sene şehri-' B Ak "'"- , ı· ti tor izah etti: 1 mize yüz bin ile yüz kırk bin teneke U c.am ~ro ıuın .şare ,, filminiın pı malıdır. Bebek beşiğe vey:ı sepete 

da b 
. 3' - O laflan ıi:ı:e degıl, mıkrofo:-ıa nasıl yatınlır, yedı" aylık bebekler na-

arasın eyaz pcynır getirilerek • unutulmaz yıldızları söyledim. İntizar salonunda oturan ka. sıl bakılır, bebe~n altı nasıl temlzle-
ı;ebrımiz piyasasında satılır. Bir te- 1 p E K TYRONE POWER d 1 .. _ •• neke peyniri safi olarak vasati on m ara propagan.... yapıyorum Ben nir? Mama nasıl pişer, süt nasıl hazır-
beş kilo kabul edersek, İstanbul hal- arada böyle bir mevıu haricinde laf lanır? Hüla!<a bir heb,./fe doğduiu ".!•-
kının senede 1,5, 2 milyon kilo beyaz s· d I L d edersem. şaşınayınıı. Mutlaka bir hık. klk~dan 11ütten kesildifi zamana kada .. 
peynir sarr ve ıstihlik ettı&ı anıa-ı ınemasm a in a Darnell • John Carradinc meti vardır. nsıı bakılır, burada teker teker ıöruı-
şı_~ır ki, yine ortalama bir hesapta T.araJ--..:1-- mı~'·-mmeı bı·r sur,"'te uaratııan D k b * * mektedir. nüfus batına senede 2,S • 3,5 kilo 

1
_ uıu.un u.;c: ., o tor ana merkezin nasrl ç.ı. Gezdifim müessese, bana bir insamn 

aabet ediyor demektir 1 lıştıfını anlatıyor. Grafikler, ha_ doğduğu gilnden, ö1 düğü güne lrad'lr 

Bu peynlrlerin hepsi Bandırma K u R T u L u $ rltalar. i-ıtatistikler tlzerinde malumat gec;irdifi bütün sıhhi ve içtimai mer-
yollyle Ege, Balıkesir, Çanakka- veriyordu: halelerin nasıl takip ve kaydedildiğini 
le, Trakya, bölgeleriyle iç Anadolu- - Şimdi. nasıl çalışıMığını da gör"- gö~terdi. Sureti katlyede kani oldum 
dan getirilir. Yalnız Trakya peynir. ceksiniz, müesseseyı ıezerken, izahat ki, Türkiyenin her nahiyesinde bu te-
leri, latanbulun ihtiyacını temin ede- almıya lüzum hlssetmiyeceksiniz. Her şekküle mutlak surette lhtl"c: vardır. 

Am.erikada Meqhur Mormonlar'a ait .muazzam bu·· macer0 " b""t·· h ·ı · ı · Ancak b t kd' d dl k bl d mez. Gerçi her seue piyasam•za ~ ~' .,ey u un vuzu u ı e goz erıniziıı 6- u a ır e r i z e Jçtlmai 
240 280 bin ek nlinde... ha!ltalıkların önüne geçlleblllr. 

. - . ten e beyaz peyniri Aynca: Renldi MİKİ l\.fAUS Telefon zırladr. Doktor: 
&etırilrnekte nıe de, bu peynirlerin M •ııA 
70 - 80 bin tenekesi cinslerine göre, - Olmaz, diyordu, ~imdi konuşa- 1 1 Pı•yanno 
İs~anbuldan di~er viliyetlere bevk ~ Numaralı koltuklann erkenden aldırılması rica o1nnur. mazsınız. Hemıireler telefonda ancak ":il 
edılmekte oldu~ndan beyaz peyrıir ı .. ııııı_IMl••••••••••••••••••••••-•m••' saat 12 Ue 13 arıısında lconu,abilirleı·. B •• ç noksanım kısmen kaıer ve kısmen de . Usulümuz böyledir. ugun ekiliyor 
diğer hususi peynirler telafi eder. , - - , • • 

Yurdumuzda çeıitli Avrupa taklidi K A D ı N ş E y T A N - Si~ tn"eboluya gidiyorsunuz dive Mll,11 piyangonun onuncu t~tip bl-
peynirlerin imali hayli ileri gitmış- ve bl:ı: usulümı.izü mü bo?.alrm? rinct keşides! bugıiıı saat 15 le An-
tir. Bunların fyatları yüksek oldugu - . . • • • karada yapılacaktır. 
halde istihlaki günden güne artıyor. Kalpleri titreten binbir esrar kaynağı - Halası mısınız. Saat 12 de tel~- Mtllt piyango bllt:tler!, her defa -
Bilhaaaa beyaz ptıynir tedarikinde K A .D. 1 N ve ş E y T A N fon ederseniz vapura yetişemezsiniz sfnda olduğu gibi, bu serer de fa:ı:la 
gÜçlillı: çclmıit olanlar Ye ka§er tıu- demek. Peklll... Bu defalık çağırıyo. rağbet görmüş ve mühim miktarda 
lamıyanlar sırasiyle, &T•TYer, rok- Omür'e heyecan katan bir hayat romanı nım. Bir daha değil vapur kalksa, ta~ satılmıstır. 14 Nisan tıırihll nilShamız-
for, Holanda, Uludağ. kremalı pey• K A D 1 N ve ş E y T A N çatlasa yine çağırmam ha.. da hayııt pahaltlılı mevzuu tahlil e-
nir, dil, teleme gibi peynirlere raf- Hemşire telefon ba"ınıı geldiği zıı- dillrken bir yanlışlık CS!'.!rl olarak,pi-
bet gösteriyorlar. p AULETTE GODDARD'ın Zafer Destanı man biz doktorla koridora çıkmı:ş, mü_ yango satışlarında nznlma görülmesi-

Halbuki senelik ka,cr " be::1az eeseseyJ dolaşmıya bl\~lamı,hk. ne mukabil eğlence yerleri varldatt-

peynirlerimizin mevcudü hallı:ın ıh- K A D 1 N ve ş E y T A N * * nm çoıtaıdx~t hakkmda bir muıaıa.a 
tiyacma kifayet edecek mikdardan i lk ıtttiflmi~ yer, çocuk muayene- ileri si.irülmilş ve bunda ruht sebep-
a,aiı deilldi. BOB HOPE'nin Kudret abidesi hanesiydi. Buranrn doktoru 20 !erin Amil olduğu iddia edllm~tı. * * Bu Ak~m L A- L E Sinemasında yıldır çocuk doktorlufu yapan çocuk Halbuki milll piyangonun hasılfıtında 

3"- yuvasının müdiiril Bay Zühtil. Mua- vo sofi kArmdakı inkişafı anlatmak 
p eynirlerin ortalıktan kaldırxlma· göstereceği mi.istesna filimdir. yenehane sıca.cık. Bir kô$ede file tor- ltin 1941 yılında 8,486,500 bilet sattl-

sı münhasıran vurgunculuğun Dikkat: Programa ilave olarak Wal Disney'in en güzel Mikisi balar var. Bir masanın altında da tu- dığmı ve bunun netkesi 2,737,873 lira 
bir neticesidir. Fiyat milrakabe k.ı- '9 Numaralı yerlerinizi lılt!en erkenden kapatınız. Tel: 43595 , haf rımkli su dolu kovalar duruy.,r, ı;afi kar elde edildiğini, bu miktarın 
misyonunun beyaz peynirlere koy- doktor anlatıyor: da geçen yıldan 117,561 lira bir faz-
duğu 75 kuruş narh, peynir tacirlert Hasta çocuklann muayerle edlt- talık gösterdiğini zikretmek kaildir. 

ğız, okuyucunun tüyle., rperteceğlz 
diye acıklı tabir ve kel' yarışı yap. 
mayı biraz mübalağalı buluyoruın. 

Meseıa bir yerde bir cin yet olmu§. 
Bu vaka eskiden şoyle }" l•rdı: 

"Cinayet - Filan sem•ın falan ma
hallesinden Ahmet nam 'tıs s:ı.ika-i
sekr ile kom11usu Mehmcd hanc;eres n_ 
dC'll cerh ile vefatına seb b yet ver
miştir.,, 

Daha sonraları bu vakalar şöyle ya
zrlmıya başlandı: 

"Müthi:ı bir cinayet - Falan ma
halleden Ahmet isminde bir adam ço:C. 
tanberi husumet ettiği kom~usu M:tı
mede ras gelmiş ve aralarında baılı· 
yan milşateme. münazaa ve müdarebc. 
ye milncer olmuş, bu esnada Ahmet 
hllmil olduğu brçağı keşide edere!: 
Mehmedi boğazından cerh ve katley
lemlşt!r . ., 
Şimdi şöyle yazılıyor: 

"Bir ad:ım arkadaş nı blr kulaktan 
b!r kulağa boğazladı! - Fıılan m~hal
lell Ahmet öğle ak$am meyhanede a
dam akıllı kafasını tüsü:ecEkten son'"a 
sokağa çıkmış ve evvelce bir kadın 
meselesinden dolayı düşman olduğu 

arkadaşı Mehmedin kapısrna giderek 
ana, avrat küfür etmlye ba!ılamış, bu
nu işiten Mehmet, dışarıya fırl:ımış Vl" 

Ahmedin boğazına sarılmıştır. İki ha
sım yerlerde yuvarlanarak birhlrlcrlnl 
tartnklarlıkları sırada Ahmet kuşa!':ın

da bulunan ııöcüt yaprağı bıçağım se
kerek Mchmcd n grrtlağınr bir kula'k
tan b!r kulağa kesmiştir. Yüz.il gözü 
maktulün boğazından fııikıran kanlar 
bulunan katil yakalanmıştır.,, 

Bunu okuduktn sonra Ahmedin ka
nara başında koyun kescı gibi Mcbme 
di, çukurun başına götürerek gö.:unu 
bağlıyarak: kıtır krtır, zebbetmek içlı 
bir tekbir getirmediği eksik kalıyor ve 
bunun gibi bir manzarayı d ışlinı:nlc 
tabiatiyle gece rüyalarında kesik kel 
leleTlc top oynuyorlar. 

Ekseriya başlıklar ~b öyledir; m • 
6ell tramvay kazas:ına uğramış bir a 
damdan bahseden fıkraya şöyle başlı!. 
konuluyor: "Bir adatnm tramvay al
tında pastırması ı;ıktT !,, 
Tramvayın içindekilerin de pastır

maları c:ıkmış olma!ına rağmen ne t'l
sa böyle bir tabir kullanmak insanı 
bu çemen kokulu çerezden tlksindir • 
yor. Bılmem kaçıncı kattan dil5üo o
lC'll birinden bahsedilirse: "Damcb ı 
düşen bir amelenin kafası patladı.,, d ... 
nlliyor. Yllksckten tepe a::ıağı düşe., 

bir adamın kafası kırılır. fakat kab:tk, 
yahut karpuz g bi düşür.ce patlamaz 

Böyle olunca herhangi bir vakwı 
sözle. kelime ıle dramlaştırmak milm 
kündür. Mesel6 bir gelin kaynana ka' 
gaımı, "fılin sokakta Emet! ha·m 
gelini Sabbek'le kavga etmiş ve S:ı.b 
bek koca kanyr bahçede ipe asarak ha 
lı silker gibi sopa ile dôvmii:ıtür.' 

''Bir gene: anasını, babasını dogradı 
"Sarhoş bir kadın diri diri yandı. ' 

Bu, kelime realistliii merakı ile ya. 
pılan za'r .ı- te'lif'ler var; işte misal : 

"Diın sabah ( . . ) oturduğu apa ... 
tımanın beşinci katından i&e gitmek 
üzere aşağı inmiş, yürıiyerek tramva:,1 
durak yerine varmış Basamağa çıka
rak tramvaya binmi;;ı, i'ah ...• , 
"Tabancayı çekip atel,i etmlıs, çıkan 

kurşun ilah ..... 
"Dört yerinden yarah olan maktul 

ilk bıçak darbesiyle ölmil§tü.,, 
''Mecruhun vefatından beş daklk:ı 

evvel hayatta olduğu anlaşılmıııtır., 

Aranır ve dikkat edilirse daha neler 
bulunur! 

Akıl Hıfzıssıhhası Kongresi 
Yarın Toplanıyor 

Türkiye akıl hıfzıssıhhası cemiyeti 
yarın saat on ycdiy! çeyrek geçe E
tıbba Odasmda yıllık kongresini ya -
pacaktır. Kongre Prf Dr Fahrettın 
Kerim Gökaym bir .. Bylcı.;iylc açıla
cak, bunu Hüseyın Kenan Tutakanm 
"bugünün hAdlselerindc nıhlyatm 
yeri .. mevzulu bir hitabesi takip ede
cektir. Bundan ~onra başka hatipler 
de söz söyllyecek ve ~ enJ seçim yn
pılacaktır. 

:-· o ...... 

1 KÜÇÜ K HABERLER İ 
1------····--------·················: 
KOZA FIYATl.ARI - Sanayi T t

klk heyeti reisi Recai şehrimizde-"! 
\{Unciura fiyatlatmın yilksekliğlne se
bep olan tım!lleri incelemiştir. Bu 
hususta kösele ve deri snnayllnln du
rumu ile 1maliltmı da gözden gecır
tnJş olan Recai, hazırladığı rapor)t 
Ankaraya götilrmüı;tür. 
ÜNİVERSiTELiLERE SiNEMA "' 

LARDA TENZiLAT Cniversite 
talebesinin sinema'Tr, .:ıan tenzılAtlı 
biletle istifadeleri ı tnin edilmiş, 'Ü
niversiteliler 15 ~·:ıyıstan itibaren nin hoşuna gitmemiştir. Halbuki 

mevzu narh tam ve isabetli bir he
sap üzerine konulmu11tu. Kilosu yet
miş kuruşa satdması icap eden P'Y 
nlrlerin maliyet fiyatı: Birinci yağJı 
kaliteler için toptan 55 kuruı, yarım 
Yaihlar için de 50 kuruıtur. Çünıı.ü 
bu peynirler kiloıtı 6-8 kuruş ara. 
11nda mukavele ile bailaıulnıııı ıüt
lerden imal edilmiıti. Beş kilo ko
yun sütünden tam ;yağb bir.iııci kalite 
olarak bir kilo beyaz peynir ~pıl
dığma göre beyaz peynirin kilosu 
30 _ 40 kuruş arasında elde edilmiş 
olur. Maya, teneke. tuz salamurası 
buzhane gibi müteferrik masraflaı ırıı 
dn kilo başına azami on beş kuruş 
kabul edersek maliyctın 40 _ 50 1--u
ruştan fazla olamtyııcaiı aşikardır. 

Bu Akşam SARAY Sinemas ı • ••••••• birinci sımf sine ıı, rm lilks koltuk-
, • Genç Bayanlar : 41•••••••ı ıarmda 25 1ru .ış, ikinci sınıf slne-

Halbukı ınürakabe komisyonu te• 

Seyi.rcüerini ağlatn·casına giildiirecek 
hoşlarına gidecek 

ve 

PER iLi EV 
Güzel aşk komedisini takdim ediyor. Baı rollerde: 

FRANK MORGAN ve BİLLİE BURKE 
Tesadüf Oyunları... Tali Uyurken 

ş A R K S 1 N E M A S 1 
maların liil:~ ltoltuklarında 20 kuruş 

1 mukabili .de .>turacaklardır. 

Sizin için, (ARABACININ KIZI) filminin parlak Yıldızı . l' E Ş E K K Ü R 

H L D E K R AH 
en son şaheseri 

L 1 • 
ın 

Gece Gündüz Benimsir 
Güzel filmini birkaç gün daha gösterecektir. 

Gidiniz ve bugün modern bir genç k17.1n hayat ve aşkını 

1 Yecl bir kaza netıcesindc knybettt
imiz zavallı oğlum İLHAN'ın cena
cslnde bizzat bulunan, telgraf veya 

mektupla teessiirlerir.; bildiren bütiln 

Gelir •• : İki Saatlik Neşe ... 
'9 ...................................... r ...... ,.,ı \~ ........... n•a•sı•l •ta•n•~•·m.•e•t•tig.yi•n•i •g•öru•···n•ü•z ............ ~ 

dost ve nrkndaŞlar•miza ve yavrunun 
Galatasaraylı arkadaşlariylc Mektep 
müdürüne karşı duyduğumuz: ısukran 
ve minneti ayrt ayrı blldirmlyc ke
der ve pcrif:ınlığım imklin vcrmcd -
i;indcn, bu vazifenıi sayın gnzct n z 
voı;rtasiyle ifasını ııilc cfrndı namı a 
rica ederim Tunceli Meb'usu 

Mitat Yencl 
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Suikast Davası 
ıt!Ji"' Baştarafı 2 i!'lcide 

dia makamı onur. ~ahadetini makbul 
görüyorsa, Kirkorun tekrar getiril
rnesini rlca ederim, ona sualler so
racağlm. Keza Öjenl Abdullahm i
fadesini de bilahare öğrendim. Ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 239 
uncu maddesine ;.stinaden onun tek
rar getirilmesini rica edıyorum. Ken
disinı:. sualler soracağım. Çünkü ö
Seni Omerin bana geldığini söylediği 
gün öyle bir halde bulunuyordu ki, 
kimseyi teşhis etmesınc maddeten 
imkAn yoktu ... 

Reis, Ojeni burada iken niçin sual 
ı;ormndığını Kornllofa sordu, O da, 
dimağının seri ve ani olarak sual tev
cih etmlve müsait bulunmadığını bil
ciirdi. 
H~kim, 'kendisinin de türkçe bi1 -

digıne işaret edince Kornilof. Madanı 
Öjeninin buraya gctirılmesini 239 un
cu maddeye istinaden tekrar rica et
ti ve dosya arasından bir kağıdın 
kaybolduğunu öne sürdu Kornilo!un 
sdylediğ ne göre, bu ka/iıt, kendisi -
nin Kayseride tevki! edildiğini bil -
diren ve nyrıca altı ki~i tarafından 
da imza edilen bir zabıt varakasıdır. 

Reis, başka kağrtlarm da dosyadan 
kaybolup olmadığmı bilip bilmediği
ni Kornilo!a sordu. O, başka bir şey 
bilmediğin., yalnız bu zabıhn dosya
da bulunmadığına isaret ettiğini ve 
buna istinaden de başka vesikaların 
kaybolması ihtimalini ileri sürdüğü -
na bildirdi. 

Reis cevaben, "belki zabıt varakası 
o dosyada değildir. Ba~ka bir mua -
tnele için başka bh- yere gitmiş ola
bilir., dedi. 

Kornllof bundan sonra, duruşma 
esnasında verdiği ifadelerden bazı -
larınm zabıta yalnız geçtiğini işaret 
etti ve onları düzelttirdi 

Sonra Süleyman söz aİdı: 
.,_ Kornilot, duruşma esnasında 

verd1ğ! ifadede Bursaya bir defa i
zinsiz olarak gittigini söyledi, Ben: 
Eylülde Kornilofu sefarelhanede gör
di.iıtı ve bana traşa da geldi. Binaen
a~eyh böyle kötiı bir düşüncesi olan 
bır adam gizlice Ankaraya da gide -
bilir.,. 

Dün okunan evrak 
Bundan sonra reis, fstanbuldan 

gele.n bir tezkereyi okutturdu. Bun
da Istanbul zabıt::ısı Abdurrahmanın 
faaliyetin:fen dolayı ı;olisçe tanınma
dığmr, ynlntz arkadaşlarından Muam 
rner ve Bakinin Abdurrahmanın sol 
fikirli olduğunu söyledıklerini bildi
riyordu. Talebe yurdu müdürü de 
Abdurrahmanı çekingen, zeki, çalış
kan ve sol fikirli clduğunu söylü
yordu. 

Söz alan mı'.iddeiumumr baş mua
vini Kemal Bora, mahkemeye bazı 
vesaik vereceğini bildirdi. Bunlardan 
biri §U idi: Tesbit ediJen tabanca nu
marasına göre, bu tabancalardan 
l/78,190 numaralısı Riga'da Armenyan 
müessesesine 27 Haziran 9-10 senesin
de satılmıştır. Tcsbit ecıilen 173,190 
numaralı tabanca ise, İran ordusuna 
yapllan siparişler meyanında İsviç -
Tenin Bern şehrinde İran mübayaa 
ını:muruna teslim edilmiştir, 

Ikinci ve~ika Büyük Elçi Von Pa
ııenin infilak hadisesinden sonraki 
tedavisine ait mütehassıs raporu idi 
Bu raporda, Von Papcnin kulak za~ 
rında küçük bir delik kaldığı ve üç
te bir nisbetinde ağır Jşit.ıiıekte ol -
duğu bildiriliyordu. 

Müddeiumuminin verdiği diğer ve
sikada, Ömerin maliye tahsil şube
sindeki vazifesinden istifa etmP.sine 
dairdir. Bu vesikada Ömerin 5 Ka
nunusanide istifa ettiğı yazdıydı. Hal
buki Abdurrahman, Ömerfn ayın 
6 ı:mda istifa ettigini söylemişti. 

Kemal Bora daha sonra, infilak
tan birkaç dakil:a evvel şoför Fahri 
Uçarın 320 numaralı otomobilin Sov
yet sefarethanesine ait bulunduğu 

"Ankara suikastı faili Ömer ve 
Abdurrahman hakkinda arkadaşla
rından şunlar ö(jrt'nllmı,ur: Ömer, 
Halit :ıdlı birinin oğludur. Halit 9lm· 
dl ltalyal'I işgali nltındakl doğduğu 
yere dönmUştUr. Ve nahiye müdllr • 
lüğü yapmaktadır, Ömer liseyi bitlr
nıemlştlr, Kendisi burada iken, ba • 
bacının bir başka kadınla yaıayıp e
vini ihmal etmesi üzerine babasını 
öldürmlye kalkmııtıı·. Ömere komü· 
niıtllğl Abdurrahman aıılamıftır. Ab· 
durrahman Üskübe geldikçe gençleri 
etrafına top1amıf, kırlarda içtimalar 
yapmiştır. HatU bir defasında böyle 
bir zamanda Boğazlann Rusya elin· 
de bulunmasından bahsetmişt,rl Ba• 
bası mahalleblcilik yeptnaktadır. Ab· 
durrahm:ının kendi amca zadesi Ab· 
durrahmanın b[r kurbanı olmuş ve 
komUnlzme meyleden bu genç, Bul
gar divanı tıarblnce ölüme mahkOm 
edilmişse de, cezaaı kral tarafından 

mUebbet hapse çevrilmiştir. Abdur -
rahman ÜskUpte birkaç Türk genci· 
ne komU nlstıik aşılıyan, propaganda 
yapan bir adamdır • ., 

Müddeiumumt Kemal Bora, daha 
sonra mahkeme heyetine Süleymanm 
I 9/1/941 tarihinde fstanbula gilerken 
Devlet Demlryollarmlan aldığı bilete 
yapışttnlmış olan fotografını verdi ve 
bu fotogra!ın üzerinde tarihin sarih 
olarak ı;oziıktugunu bildırdi. 

Soz alan Abdurrahman, konsola~ -
h neden gelen bu ce\•abın Üsküpteki 
:ıahsl düşmanlarından toplanmıs ola
ca.:ını, Boğazlara taalluk eden kısmı 
k,atiyen kabul etmediğini, Ömere ve 
amca zadesine telkinlerde bulunma -
dığmı, kendisinin Ömerin tesiri al
tında kaldtğmı, amca zadesi HamdJ
zıin ise kendisinden ziyade komilniz
me meyyal buluııduğunu bildirdi. 
Avukatı ise, Abdurrahmanm fena 

şöhreti olsa konsoloc:hanenin kendi -
sine vize vermemesi icap edeceğini 
bildirdi ve Abdurrahman! bu nokta 
etrafında miidafaa:h:n sonra şöyle de
di: 

"- Kız.ıl te~k iM,· 1mrbanlarını iyi 
c trd· Mumküıı mudur ki, ö-

j • ·- ••• ' .. t .· , ...... ;-ı~~. ;;..-... 

BAŞ • DIŞ • GRiP • NEZLE • KIRIKLIK • SOGUK ALGINLIGI- ROMATiZMA • NEVRALJi 
Ve Bütün Ağrrrarr Derhaf ve Markaya Dikkat. G R 1 P 1 N Yerine Ba$ka Bir Marka Verirlerse Şiddetle Reddediniz 

mer gibi bir adamın babasına silah f h• 1 8 M ""d"" ı·· v •• d 1 N S ) ... çektiğini bilmesinter·ı çok umuyorum n ısar ar aş U ur UCJUft en ,. Dr. IHS~ A...'vl - , 1 
ki Ömer, bu ef'aH dolayısiyle bir sui- İçki ve tütün satıcı1armm ellerindeki satış tezkerelerinin müddetl BAKTERiYOLOJİ 
kast maks.:-ıdiyle gönderilmiştir,,, . U Mayıs 942 akş2m1 sona erecektir. LABORATUARI 

Pavlof şikfiyet ediyor Sattcıların yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeler:l için mmtaka 1- UmumJ itan tahlilAtı. trenıı 
Avukatın sözlerinden sonra söz a- tibariyle aşağlda gösterilen günlerde dükkana ait konturatları ve eski tez- noktai nazarından (Wassermar 

lan Pavlof, avukattan şikayeti oldu- kereleri ve ikişer adet fotograflariyle Kabataştaki Baı;müdilrlüğümilzf ve Kahn teamülleri) kan kürey 
ğunu bildirerek şunları söyledi: müracaat etmeleri ve 5 Haziran 942 akşamı saat 17 den sonra yapıla- vatı sayılması. Tifo ve srtmı-
"- Avukat müteaddit celselerde cak kontrolda tezkerelerini almıyanlar hakkında kanun1 muamele ya- hastalıkları teşhisi, idrar, cera-

kendi vazife hudutlarını aşmıştır. Bu pdacağı i!An olunur. 'lat, balgam, kazurat ve su tah· 

avukat bana, işle a1Akası ol\vııyan su- 15, 16, 18, 20 Mayıs 942 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaıtı, Şişli v tilAtı, ültra mikroskopt, husus! 
Kasmıpaşa mmtakasmdaki bAyiler, aşılar istihzan, kanda üre, ee-aller soruyor ve burada tamamiyle ıı 

21, 22, 23 Mc.yıs 942 gtinlerl Sir,ceci ve Beyazıt mıntcıkastndaki bfı k:er, Klorilr. Ko esterin miktar-wlilnç beyanatta bulunuyor. GQya ini 
yiler, larmm tay . 

Mayakovskl'nln ve diğerlerinin eser- 25 - "6 - 27 M 942 ünl i Ak F tih B 1 t B k k.. Olvanvoıu No. 113. Tel: 20981 
!erini So\'Yet hükümetl, harkteki Ia- "' ayıs g er saray, a • a a • a ır 0~ 

mıntakasındaki bAyiler, 
kir halkın celbi için blr silruı gibi 28, 29, 30 Mayıs 942 günleri Besiktaş, Rumeli, Boğaziçi ve Anadolu • 
kullanırmtş.. Avukat bu beyanatiyle Adapazarı Asliye !kinci 

Boğuiçi Myilerı, ... • .... 
cahil olduğunu isbat etmiştir. Zira, ı, 2, 3 Haziran 942 günleri ttskUdar, Kadıköy, Erenköy mıntaka- Hukuk Ilakiınlıgınden: 
bu beyanatiyle Maynkovski ve diğer 
edipleri ::ıyni cereyana mensup saya- smdaki bAyiler, Müddeialeyh: Adapazannın Ce 
rak mukayese etmiştir. Beni bu söz- 4• 5 .!:az~ 942 günleri de Adalar m.ıntakasmdaki bayiler. ~~3~ ı lül ~ahalesinde kayıtlı o~up ~a-
leri söylemiyc sevkeden sebep, avu- Çift Bıçaklı Komple Bir 1 len f~rarda bulunan Salih o.ı;lu 
katm ısrarla itham edici bir rol al- Memış, 

~~~ü~u;~~a~~~;k~;~a~ila işgı:ıa~::'. YUMURTA TALAŞ MAKINASI m~h~~~~ ~~~~b~n~~d~!aiı; 
Bunlar, avukatın beceriksiz yardımr- No: lu evde mü.kim ölü İbrahim 
na muhtaç değillerdir. Avukat ayni satılıktır, İsteyenler her gün saat ondan o~ .sekize kadar 44376 numa k ... 
zamanda. asla kabulü caiz olmıyan 

1 

raya telefon edebılırler. ızı ve Mem.iş kansı Havva Ozu-
bir şekilde Rus halkına ı;ıkışlarda bu- pek tarafından aleyhinize ikame 

d b . nttig~i boşanma davasının muay-lunuyor. Bu ise, rubu asrr an erı W 1 
Türk- sovyet do-;tluğuna muhalif bir lj:f:t'İ•f-1taf.'~ınm~~~~~ ~en o!a;ı 22.4.942 tari_hli celse -
harekettir. Tilrk milli kurtuluş ~u- ı • • j} - S J'ü&tJcu;:+jğk •ınde ıl.~~ ;rapılan teblıgata karşı 
cadelesinin ilk günundE"nberi perçım- 1 gelrnedıgınızden muhakemenin 
lenmiş bulunan bu dostluğu, avukat Miktarı Kuruş Ebıdı gıyaben icrasına karar verilmiş 
usulsüz ve nezaketsiz bir şekilde ten- ve bu sebeple muhakeme 26.5.942 
kit edemez. M'ahkemeder: kendisine 200 183 165/210 Uzunköprü mamı'.ıiatmdan hastr !alı saat 10 na bırakılmıştır. Mu-
ihtar verilmeslı:i ri~a ed.~rim.,, Tophanede Kılıcali pa§a camii için satın alınacak hasırlar yukarıda ayyen olan gün ve saatte muha. 

Söz alan. ~akır Zıy.r. şo!l~ .dedi: gösterilen evsaf ve bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. İhalesi kemeye gelmediğiniz takdirde 
"- Benı 1cbıır ettıklerı ıçın ken - 22/5/942 Cuma ıtünü saat 14 de Beyoğlu Vakıflar Miıdüıltigünde yapı- kt . l l w •

1
• 

dilerine cevap vcrıyorum: "Nezaket- lacakhr. İsteklilerın müracaatları. (5216) mu azı .~ua1me e yapı acaın ı a-
. k l' · · 1·ade ederim Cahil nen teblıg o unur.. 5218 

sız,, e ımesını . • • A ASiDiR 
ben değilim, ke•ıd;sidir. Ben Maya- KARAR HUL S 
kovski'yi ona sorarken ellndeki Ma
vakovskiye ait kitabı adeta halka 
~österdiğini görmüştum. Ayrlca bir 
Türk hukukçusunun bir ıSovyet hu -
K:ukçusundan bir farkı yoktur. Pav -
\of gibi ben de hukuk mezunuyum, 
Sovyet hükümeti aleyhınde bulun -
madun Glilünç bPn de~ilim, kendi
sidir. Diyolektik materyalimi okuyan 
bir adamm pathyan bombaya kesta
ne fişeği demesi ve bulunan baca~a 
kuş bacağı deme11i giılünçtür. Ben, 
Mayakovski'yi okt•yup okumadığını 
kendi~ine ~ordum. Mnyııkovski ve di.
Jİer edipleri., 1917 yıh ihtilAlinde hal
kın elinle ve dilinde bir bayrak ola
rak taşınmıştır ... 

Müddeiumumtııin mütalaası 
Avukatın beyanatını müteakıp söz 

alan müddeiumumi muavini Kemal 
Bora, Komilofun Kirkor ve Öjeninin 
niçin tekrar dinlenmesi talebinde bu
lundu)::unu sordurpu, Kornilof, Öme
rin boyu hakkinda öne sürülen ifade
lerin tavazzuh etmesıne yarıyacağmı 
bildirdi. 

Müddeiumumi muavini Kemal Bora, 
tekrar sö zalarak: 

"- Pavlof, dedi, ilk cclsedenberi bi
zi alıştrrdıtı mugalatalara tekrar b.ış
lamrş ve bu mugalatal:ırın bir şahese
rini bugün bize vermiştir. Kendi ta
biriyle, hukuki olan bu sözlerin ada
lete hizmet edeceğini soylemiş olma
smdan alalet namına tec.ssür duyuyo
ruz. Pavlof şeytani bir tabye ile t:Uı· 
kikatı yanlış yola sevketmek istivor. 
Mutadı veçhile ceza mahkemeleri usu
lü kanununun ihlal edildiğini söylilyor. 
Kısa b!r zamanda kanunlarımıza bu 
kadar alışmış bulunmasından dolayı 
kendisini tebrik ederim. Yalnız şunu 
söyliyeyim ki, kanunlara mugayir ha. 
reket edelmemiştir, Her iki ma:mun
bizi yanlış yola sevketmek istiyor. 
Her iki maznun inkarla i!;ie başlamı'j
tır. Fakat gün gibi meydanda olan bır 
hakikat inkarla kapatılamaz. 

"Pavlof, Hilmiye ve kocasının ve 
diğer şahitlerin dinlenmesini istiyor, 
ileri sürdüğü sebep ameliyat ve sün
n~ meselesidir, Pav1ofa göre Önıer 
yaşamaktadır. Ölen bır başkasıd:r. 
Günlerdenberi ortaya koyduğumuz de_ 
!illerin kendisini Ömerin öldüğüne i
nandırdığını sanmıştık. Bu iddia gü
lünç ve çocukçadrr. Kendisi bir Ha
desinde "Ben olgun bir adamım,. de
mişti. Olgun bir adamın bu hataya 
düşmesi tuhaftır. Ömerin öldüğü mu
hakkaktır. Tabıbi adli tarafından ve
rılen raporda üç nokta vardır. Bu üç 
noktadan birincisi katiyetle ifade edi
len delıller, ikincisi şıiphe ile ileri sü
rülen deliler, üçüocüsıi tahminlerdir. 
Ömerin yaşı ve boyu tahminden iba
rettir. Pavlof şeytaıü bir tabye ile bu
radaki kat'i noktalara temas etmemiş, 
Ömerin alnma alt dtrideki beni tılç 
kale almamıstır. Ba en mühim ve kıy
metH bir delildir. Sünnet mes:lesi, 
kıymetsi:r: bir ifadedir. Çünkü arala
nnda sünnet olmamı' bir çok mlislü
man vardır. Nitekim geçenlerde bir 
ırza taarruz davasından dolayı yüksek 
mahkemenizce muhakeme edilen peh 
Uvan adındaki bir adamın da sünnet
siz olduğu anlaşılmT;jhr. 

"Ameliyat meselesine gelince: Bu 

C. 942/1:540 - Milli Korunma Kanununa muhalefetten Çarşıkapı 
Kürkçüler caddes~ 32 numarada tütüncülük ticaretiyle meşgul Mişon oğlu 
Vido hakkmda İstanbul Asliye dördüncü ceza mahkem.-sinde cereyan e
den mahkemesi Mitcesinde suçlunun fiili sabit olduğundan Milli Korun
ma Kanununun 31 - 59 uncu maddeleri mucibince yirmi dokuz lira 10 
kuruş para cezns: ödemesine ve yedi gün müddetle diıkkanının kapatıl
masına ve hükürrı kr.t!leştiğinde ücreti suçluya ait olmak üzere karar hü
lAsasının Tan gazetesinde neşredilmesine 18.11.941 tarihinde karar veril-
di. (5209) 

Yazlığa Gidenlere ~!~------·•-' 
BASİR KOLTUK VE BÜYÜK FIRSAT 
MOBİLY ALARINIZJ 

Her yerden ucuz 
tstanbulda Rızapaşa yoku

şunda 66 No. 
A B M E T F E V Z t•nin 

ASRİ MOBiL YA 
'• Mağazasından alınız. _, 1 

da hakikatten uzaktır. Izmirdeki şa
hitlerin dinlenmesinde hiç bir fayd.ı. 
yoktur. Ömerin şahsiyeti tavazzuh et
miştir, Ölen şahıs, maznunlann suç 
ortaiı Ömer Tokattır. 

"Biz bavul meselesiyle alakadar ol 
duk. Yalnız ııahltlerin verdikleri ifa
deler nazarı itibara alınacak olursa 
Ömer bir aralık Toros otelinden he
sabı keserek ayrılmış ve akşam üstü 
tekrar bavulsuz olarak dönmüştür. 
İhtimal ki bu bavullar Kornilof ve 
Pavloftadır. Bunların her türlü delil
leri ortadan kaldırmak istiyecekleri 
mutlaktır, 

"Tabibi adli Behçet Kam.ayın, ve 
Payyo'nun dinlenmeleri hakkındaki 
talebi yüksek takdirinize bırakıyorum. 
Aynca Pavlof, konsoloshane şoförü
nün dinlenmesini istemektedir. Pavlo
fu her ifadesinde olduiu gibi bunda 
da mugalatadan ayrılmamıştır. Abd;.ır_ 
rahman, tevkifinden sonra iki gün sus
muştur. Ve sustuktan sonra konuşma
ya başlayınca da Pavloftan ihtiyar Rus 
diye bahsetmiş, ancak 1 Martta gös
terdiğimiz fotoğraflarla Pavlofu ~anı. 
mış ve ismini öğrenmiştir. Binaena
leyh 28 Şubatta peşine düşmemize 
maddeten imkan yoktur. 

Bursada Kükürtlü ve Kay
narca kaplıcaları arasında kfı.iıı 

suyu muhtevi 3211 metr~ mu
rabbaındaki arı;a satılıktır. İs
tiyenlerin Galata Rıhtım Boyun
da 33 numaralı Kalaycıoğlu Har 
1 inci katta v~ 40493 telefon mı-
"1arastna miir<ıl':ırtlnn _______ ,,,, 

tir. Yalnız yanında mezüre olmadığı 
için Ömerin boyunu ölı;ememiştir. Bu 
talep de yersizdir. Ve bu mugalata şa. 
heserlerinin reddini, Süleymanla diğer 
maznunların komünist hallerinin 
maznunlann mevkufiyet hallerinin de
vamını isterim.,, 

Reis, tercümana, müddeiumuminin 
istediklerin Kornilofla Pavlofa anlat
masını söyledi. Tercüman da bunla
rı anlattı. Saat 20 ye 10 ksla heyet 
müzakereye çekildi. 3 çeyrek1 sonr'l 
heyet tekrar mahkeme salonuna girdi. 
Reis Sabri Yoldaş muhakemenin ka
rarını tebliğ etti: 

Karar, Pavlofla Kornilofun tevsii 
tahkikat hakkındaki isteklerini göster
dikleri sebepler varit olmadığı için 
reddetmekte ve böyle bir talebin du
ruşmay ruzatmaktan başka bir fayda 
veremiyeceğini ifade etmekteydi. Mah 
keme ayni zamanda Siileymanın tah
liye talebenin ve konsoloshane şoförü
nün dinlenmesi hakktndaki talebin 
reddine, yalnız Pavlofa benzetitmesi"
den lolayı emniyet dairesine celbedi · 
len şoförün ne şekilde getirildiğinın 
tesbit edilmesi için htanbul aabıta
sına tezkere yazılmasına, Kornilofun 
tevsii tahkika thakkmdaki talebiyle 
Üjeni ve Kirkorun tekrar dinlenmesi 
hakkındaki talebinin de bu şahitforden 
mahkemece kafi derecede izahat alın
mış olduğu için, reddine karar ver
miş bulunuyordu. 

iHTiRA ILANI 
"Demir sün.gerinin lup'lar haline 

tahvili için usul., hakkında alınmış 

olan 8.11.1936 günliı ve 2198 sayılı 

ihtira beratı bu df,fa mevki fiile kon-
mak üzere aherc devrüferağ veya icar 
edileceğinden tal;;:ı olanların Galata
da, İkttsat hanında, Robert Ferri'ye 
müracaatları ilan olunur, 

İLAN 

Ortaköyde Mehmrt İbrahim ve şü
rekası Kuruçeşm~ Nakliyat Kollektif 
şirketinin 3/4/ 942 tıırihinden itibaren 
tasfiyesine ve biz!eril' de tasfiye me
muru tayinimize İstanbul Asliye Bi
rinci Ticaret mahkemesince 941/233 
dosya No. ile karar verilmiş olduğun
dan Hali 7asfiyC!de olan işbu şirket
ten alacağı olanlarla şirkete borçu o
lanlarm tarihi illlndan itibaren on 
beş gün içinde Sultanhamammda Ke
feli Tevfik Han 2 - 3 No. lu yazıha
neye vesaikiyle blrlikte gelmeleri ve 
bu müddet zarfında gelmiyenlerin 
müracaatlarının nıu~rı itibara alm
mıyacağı ilan olurıur. 
Tasfiye Memuru Tasfiye Memuru 

Avukat: Salih Avukat: Ömer 
Zeki Ataerğln Şevki Çataloğlu 

Tasfiye Memuru Avukat 
Ahmet Nur Tolun 

KAY ı P: 933 senesınde deniz gedikli 
küçük zabit mektebinden almış oldu
ğum şahadetnamemi zayi ettim, yeni
sini çıkartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Ali oğlu Mustafa Akgöze 

Sicil numarası: 10 

latanbut Asliye Be§lncl Hukuk HA
kimllğlnden: 9421512 - Davacı Deloj 
taraflndan Emanoel ve Yusuf Cemil 
aleyhlerine ikame edilen ipoteğin 
fekki ve müdahalenin men'i davasın
dan dolayı 6/5/942 Sah gUnü saat 10 
da mahkemeye gelmesi için Emanoel 
hakkında gazete ile yapılan ilanen 
tebliğ üzerine mahkemeye gelmedi
ğinden müddei vekilinin talebiyle E
manoel hakkında t>r ay müddetle gı
yap kararmm ilanen tebliğine karar 
verilmiş olduğundan muhakeme g n 
olan 9/6/942 Salı günü saat 10 da 

Kornilofa gelince, o da mugalata 
babında Pavloftan geri kalmamaktadır. 
EylUI yında İstnbulda olup olmama
sı o kadar ehemıniyetli bir şey d"
ğildir. Mühim olan nokta Teşrinde Sü
leymanın İstanbula gidcre'k Abdur
rahmanla Kornilofu tanı;;tırmasıdır. 
Üjeni ve Kirkorun tekrar dinlenmesi 
ni istiyor. Kirkora tevcih edeceği ~u
alleri soylememektedir. Halbuki Kir. 
kor huzurunuzda bildiklerini söyte
miştir. Kornilof, Kirkor hakkında 
bizimle pazarlık yapmak istiyor. Yük 
sek mahkemeler pazarhğm cereyan e
deceği yerler değildir. Herhangi bir 
ınaznunun keyfi ile bir şahidl İs~anbuı 
gibi bir yerden getirtemeyiz. Korni
lof biliyor ki, btı iki şahidin ifadesi 
gayet mühmdr. Kendsin sa.ramakta ve 
titremektedir. Bu ,ahitlerin ifadele
rini yalan bir hale getirmek için her 
türlü hiyleye müracaat ediyor ve e
decektir. 

Bundan sonra müddeiumumi mua- mnhkemeye gelmeniz ve aksi takdır-

''Üjeni hakkmdnki iddiaı1r gülünç ve 
sakattır. Üjeni, Ömeri Kornilofun ya
nında görmüş ve gorduğünü söylemış. 

vini Kemal Bora, söz :ıldı ve maznun
lardan Süleymanın Üskiipten getirilip 
Adapazarında bir eve bırakılan bavul 
hakkındaki malumatları alınmak üzere 
Adapazarında Kapıcılar mahallesindıı 
72 numaralı evde oturup 32 numarah 
bir dükkSnda bakkallık eden Celil 
Şenkardeş ve Bergüzar Şenkardeşb 
5ahit sıfatiyle gıyaben dinlenmelerini 
[stedi. 

Mahkeme bu hususta Adapazarı mah 
kemesine telgrafla ta!imı&t verilmesirıt 
ve duruşmanm 13 Mayıs Çarşamba 
günü saat 9.30 a b1rakılmasına karar 
verdi. 

Celse kapandığı zaman saat 20,5 
idi. 

de mahkemeye kabul olunmıyarak, 

muhakemenin gıyaben devamına ka
rar verileceği tebliğ makamına kaim 
'llm:ık ii.ıere ila., olunur. ,_I _____ .., 

Dr. Hafız Cemal 
(OAHILfYE MÜT EHA89181) 

l9 hastalıkları mDtehau11ı 
İstanbul, Dlvanyolu No. 104 

Tel : 22398 , ______ _ 
Sahip ve Neşriyat MüdQrQ: Halil 
Lütfi Dördüncil. Gazetecilik ve 
Ne~riyat :r. L. Ş. TAN matbaası 

• ' • . • ... • ... • • ) • ' ' . ~ .• • • ' . t 

- Milli Korunma Kanunu-, 
En son tadilleri, mucip sebep Hiyihalan, İstanbul Mtirakabe Komisyo

nu azami bır haddi listeleri, Mahkeme irtıhaöları 

Avukat: NAZMİ NURİ KÖKSAL 
Cihan ve Üniversite Kltaphanelerinde tatılır. , ________________________ , 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 
1 - Keşif bedeli 87406,85 lira olan Silahtarda 10/ 35 kilovoltluk. 

yükseltici ve keşif bedeli 63425,52 liraya baliğ olan Beyazıtta 35/10 kilo· 
voltluk indirici iki um merkezin inşast işi kapalı zaı-;: urnlü ile ihale e
dilecektir. 

2 - Silahtarda irışa edilecek merkezin muvakkat teminatı 5620.34, 
Beyazıtta inşa edilecek merkezin mu\•akkat teminatı <h 4421,13 Liradır. 

3 - Her iki nwhavvile merkezi için bir arada teklif verilebileceği 
ıtibl, her biri için ayn ayrı teklif de t·erilebilır 

4 - İki muhavvile merkezi için bir arada· teklif ecild ıği fakdirde, 
müteahhitten asgari 100,000, yalnız Silahtardaki merkc:z için 70,000 ve 
Beyazıttaki ;Tıerke:ı: kin de 50,000 liralık bina inşası i~ini yapmış oldu
ğunu müsbit bir \'esikanın da diğer kanuni vesaikle beraber ibrazı mec
buridir. 

5 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesinde
ki tarifata uygu'"l ole.tak 20/51942 Çarşamba günli saat 15 e kadar Met
ro hanının 4 üncü k~ttndaki komisyon katipliğine makbuz muka1;ıill \'e-
··;ımis olması 13.zımdır. (5171) , .................................. ..... 

Büromuza Muzaaf Muhasebe Usulüne Vakıf Bir 

Muhasip Ahnacaktır • 
Taliplerin 1 - Türk olmcısı 2 - Orta mektep veya ]ise 

mezunu bulunması, 3 - 20.;30 yaş arasında ve askerlikle bir 
ilişiği olmaması şarttır. 

İsteklilerin icabeden vesaikle her gün saat 12-13 arasında 
dördüncü Vakıf Han l inci kat 15 No. ya müracaatları. 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği İstanbul Bürosu 

'9 ................................. .. , -_ ı 
·......,-· 

TÜRK İ YE i ş BANKAS 1 

Küçük Tasarruf Hesapları 1942 İkramiye Planı 
Keşideler 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağustos. 2 1kincite~rln 

tarihlerinde yapılır. 

1942 ikramiyeleri 
ı adet 2000 llralık-2000,- Lira 1140 adet 
8 ., 1000 .. -aooo.- • 

1 50 .. 
2 • 750 ,, -1500.- .. 
a • 500 ., -1500.- " 200 " 

10 .. 2110 .. -2500 - .. 200 .. 

100 liralık-4000.- Lir 
50 .. -2500.- • 

25 • -5000.- " 
10 -2000.-

~--........ __ ........ ___ ..... 
tstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan 

İlfuı No. sı 16tl 
ı - Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından halka perakende olarak sa

tılmak üzere mutemetlere tevzi olunan kuş yemi ve arpanın perakende 
,atışlarında elde edilecek kftr miktarları ikinci maddede gösterilmiştir. 

2 - Kuş yeminin Ofü satış fiyatı olarak devrolunaıı ellerdeki maliye
ııne kiloda yakın semtlerde S ve uzak semtlerde 4 kurus ve arpaya ya
~ın semtlerde kiloda 1 kuruş 50 santim ve uzak semtlerde 2 kuruş ilA-
ve edilecektir. tıa:" olunur. (!522fi) 

Sat.tık Dekovil Ray ve Vagonetleri 
700 çift metre dekovil travers ve 2 makas ve iki plakturnan ve 28 

dekovil arabası 20 gün zarfında satılıktır. Ankara Kıııacı han No. 24 de 

müracaat edilmesi. Telefon ; 1835. 


