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Yüksek Zıraat Enstitüsünde bir gün : 5 

Enstitüde Türk 
buğdayı üzerine 
araştırmalar 

'Omlt verici tetkikler : \ 
Yabancı memleketlerden şimdiye katlar yetmiş türlü 
buğday ge~irilmiftİr. Bunları mütehassıslar beşyüze ya. 
kın Türk buğdayı ile mukayese ve taınil etmitJlerdir. 
Biitü,;- bu a!aıtırmaların neticeıinde bir gün Türk buğ. 1 
tl«yı yetİ§tirilerek bundan ne büyük /aydalar husule 

gelebileceği kendiliğinden an/"fı/ır. ) 

Yazan: Asım Us 
gele her <'insten mahsul gönder. 
mı... olmalannda aram:ık lazım 
gc-hliğ'lni bildimti~tir. 

• 7.irnat en<ıtitlisünün 7.irai sanııt
lsr kısmm<fan ekmekçilik ~ubesin. 
tle buğday, arpa, c:avdar gibi hu
lmbatm ekmeklik bbillvetleri mu 
kaye'!t> olunılııj:;'ll gibi b~ğda.ya. ar. 
Jıa '\.'P Ça\'dnrdıın ba,ıuı fa ulye, 
nohnt l!ibi haldiyat cinsindt>n olan 
ınah~tıllerin de ekmek ununa ne 
derf'~elerde karı~i ınlııbile.'!eği tct. 
kik ediliyordu. 

izmirde tüyler 
ürpertici bir cinayet 
3 üncü sayfarrızda 

L -1 

Eknıek çeşnisi 
bugün değiştirildi 

(Bir Tlrk Subayının 
BIRMANYA 
HATIRALARI 

YAZAN 

ishak Jeller 

BugDnden itibaren ekmeklik una 
yüzde 25 arpa karışt~!,~~~~~.~da) ı 
rr==r===y~~~~~~~~I 

1 

Bangon'da büytik .Jm,·e Bago•nun 
umumi görünll U 

1014 harbinde esir \ '6 sıhhiye DM!

mu ru olarak Birmanyada bulunan 
İı!hak .Jeller Gznkı;arkın çok nıf'raklı 
\ç~·Uzünü teshlt etmletlr. 

Bir knç güne kadar tefrika ed~. 
ğlmlz bu yazılar, slzcı l'7.akşıırkı bir 
Tilrk gbrU:tU ile \"e ç.ok llK'raklı taraf 
larlJle tanıtacaktır. 

llUletler arıMtı ziraat edebiyahn
da Kanadanm me§bur mani: oba 
baidayı birind derecede hı.ııı. 
dud bağday •ytlır; buna mu .. •
bU amumlyetle rurk buğdaylım 
dilaJ"Ullll en kötü buğdaylan ola
!'ak taıunmı,tır. Halbuki Türk bu~
daıtan ha...1<kında Avrupalı ziraat 
biıgialeıt 'ı.n.fmden ,·erilen bu •ttktbn tamamen haksızlıktır. An. 
ilan yük.~ ziraat enstltü!4Unde 
)'apılan tetkiki.er düuyanm en iyi 
das buğdayı olarak bilinen manl
toba boğd~ymm otuz beş sene el·· 
l'd orta A.Dadoludan alınarak A· 
llaellbda yeti,ttrilml' bir ' buğday 
UPi olduğuna meydana koymaı • 
tur. 

1'~ekt~ un ekstra <'insimlen o
lursa haomi fazla olur. İçerisine 
nrpa, enılar gibi bn~1'a bir mad
de na,·e olunul'!'a pl!";irllen ekme. 
i.rin hacmi kU!:illüyor. t~te bu tıu· 
retlp ckst.r.ı. cinsinden veya karı
ş'k ondan yapıl:ı!t ekmeğin iiJçüy.e 
\"Undan hacmi lm11anrlan anun ek
meklik kabllfyetini ifade ediyor: 
yımJ snf buğ<laydan yib .ıtıranı 

unıı ~·ilzdc altmış ht-' su, yüzde bir 
tn7., yii7.de l~ maya IUn·eslte yupı. 
fan bir eJoneic .ı.ı;o cı:mfimetre ldib 
hir harim ı::-österlrc.e avnı m"Ç.tar
aa kanwık bir anla !111. toz ,.~ ma. 
yadan yapılan ekml"ğfn harmi mf'
seli 260 sarıtiml'f.re kUh oluyor. 

Pulflk Okyann9Unda 90ll deniz muharebesinin cereyan ettftf l\lldvay adaslllDl cl\ıırını gösterir harita 

Tflrk Bava 
Karama 

Ttlrk buldayı haldmı<laki bu 
ilalwzhp mayda.na koyan yüksek 
Iİraat anstitüaö ıdrai ham madde. 
iv telmolo~ sstlttisilnde prof'e· 
116r otto Geragrou De zirai sanat · 
lar lusmmdaD. ekmekçilik fubesln. 
de çahpn profesör lbrahimdir. 
llattl P<1tat.Jıda yctİŞeD karsaklı 
~ iyi kalite itibarile ma_.._ ~ ..... ....,. 
a.lıa ytlkılek oldaja uılaşıl.uuttır. 
Baaun Uz.erine profesör İbrahim 
2°ltrk buğdayı h:Lkkmda ziraat mü 
fıeJaa'18151an tanfmclaıı ,·erilen 
.. lmz hükmü dllı.eltmek i~ln boğ. 
day tlzerlne kitap yazmış olan bir 
4lmu alimine mektup yazmış \ 'e 
1J1 rlu Tlirk buğdaylarmd:uı nü
ıınune göndererek bonon en yük. 
lletE tip~ bfr mahsul olduğunu ka. 
... ettinnŞUr. Ahruuı Alimi \'er· 
41111 t.evapta rttrk buğdayı millet. 
ler ansı ziraat Aleminde kötü ola. 
l'ak tanmmış ise bunun sebebini 
Tllrldyeden buiday ihraç edenle
l'İn Avraın memleketlerine ra.st. 

F.nsUtiir.Un ekmekçilik "tıbesin. 
tle kfü;ük bir clc~nnen mııltıne"i 
\ıtrdır. Burada istenilen cins boğ· 
cfay veya fasulyf' derhal Ö\'Ütüle
bilf ~·or. Diğer t:ırnfta unu hıunur 
halinl" gctlret'elt bir makine du -
myor. Diğer bir köşecle hamuru 
yimıi be' dnkPimla pMrill ekmek 
hııllne get>re<>ek ldlçtlk hir fı"m 
bolnnnvor. Bu ~svecle miitehassıs
lor koİayc;t. İKte<llklcrl tetkikleri 
~a pabiliyor. 

F,\'veke fran<'al:ı yapmak için 
ı 00 kfloluk hul(daydan 66 kilo un 

Bir laglllz mebaıa 
ılyllyor: 

Bir milyon 
lngiiiz 

Pek yakında 

Yeni bir cepheye 
atllacak 

Paı·ıık!eld 

son çarpı,ma 
Japon 

donanması 
çekildi 

Amerikan Baı Amirali 
"Japonlar mağlüb oldu,, 

diyemiyor 

Paırl Harbur, 8 ( A.A.) - A
miral Nimiz tarafından neşredi.. 

Londra, 8 (A.A)-DUn akpm Car. len tebliğde şöyle denilmekte. 
dlff civarında Kelysly'de aöz aöyllyen dir: 
parıtunento üyelerinden Slr Jan Fra. "Düşman, görünüşe göre çekil· 
ser, §öyle demiştir: mektedir. Dün gece düf;man1a te. 

••••••••••••--~ ıtlmlJ'(lı; buğdnym gerive kalan 
''iizde St kısmınclan ı t lfnde edi. 

·•- Tarihimizin en buhranlı gUnle. mas kesilmiştir. Yen:den iki 
rine.. yak18.Şlyoruz. Hayatımız bahis düşman kruvazörü harasa uğt·a 
mevzuudur. Tamamlyle §ahst bir fikir tıJmışttr. Alınan biitün haberle. 
olarak sl)yJUyorum, bir milyona ya • cin sıhhati tahkik cdilinceyr ka
kın adamımızın yakında yeni bir ceb. l dar bu kruvarorlerin 3 numara· 
heye atılacağım sanıyorum.,, (Devamı Sa. !, Sü. 4 de) 

Lortl Halilalu'a göre: 

Hitler kaza-
v 

namıyacagını 

anladı! 
Lord Halif alu Versay 

hatalannın tekrarlanmıya. 
cağını aöylüyor 

N9Y)'Orlr, 8 (AA) - BüyUk Brltan 
1& elçial Lord Halltaluı, Siraktlz Unl. 
YeJ'ai\esiııde .ı. Mlyliyerek dem ı~t 
ld: 
''- HlUerin artık h&rbJ kaza.namı. 

1&oalmı büdlline ve bu sene kaza • 
lı&ma~ bir daha kazanam.ıyacağ 

lbuh•kkak oldujuıı& bayll eminim ... 

Elçi, mUttefikJerin i tim.ad besleme. 
lerı huau.swıd&kl kuvvet.il aebeplerı 
~tmakla beraber önlerindeki çetin 
1tlıı asımanmamaaına dikkati çek • 
Jnlft.ir. 

Halifaluı, aulh meeelealnden bıı.ha· 

derek fÖYI" demi§tlr: • 
.. _ Eger zaferin semerelerini .,n• 

ıal7et lçinde toplamak iltiyorsak, eı 1 

.azı memleketinl2:e de benim menılek 
t1ıııe de bllyük ve devamlı bir me5u. 1 
Uy~t yUklenecektir. Alman milleti 1-
ÇiQ uygun bir yer ayırmayan hiçbir 
illtlb muvattaltlyeUl olamaz. Bununla 
beraber müttefikler harbden sonra 
her hangi bir konteran.a masasında 
İLlınaıı tably~ine k&Ilı müteyakkız 
bulunmalıdırlar. Almanlar, muhak • 
kak surette fWlU hesapbyorlar ki, 
4\ıı.glo.Saluıon dUnyasın;n ıızmlnl bir 
kere daha kırablllrler Uıe ikinci bir 
he.z1.nı~ be§er .nevine tahııkkUm için 
ıa.au-1ayac&klan UçUncU teşebbüste 
onların ellerini kA!i derecede serbest 
bırakabilecektir.,. 

lemezdf; f"nsttffüle 100 l<lloluk 
bu~c11\ydan 95 kl'o nn ahnı~a bun
•laıı tek tip iyi bir ekmek ·:ıpıla

"ai:"I netir~"lne '\ıtnlmışt ır. Bu sa. 
ç-rde memlekt>f imiz clım'.'k ~arfi -
· ·ntınila 11ene<le 150 hin fon hu~-
1n:r kazanmı!J ohtl'Ordn. Fakat ge
"en "enckl :zirai l11tthsal vaziyeti 
ho tc>k tip ekmek D!'lolünde ıfo,·a.. 
ma imkftn hırakmamıRtır. Buğday 
ununa arf>ll. çav<lar 1tibl hıılmb:ıtm 
ıli~r ne,·ilerinl de karı~tımtak liı. 
7TJ1l l"elml~t~r. 

Fevkalade kazançlar
dan alınacak vergi 
Eski ga yrinıenkul sallşlarına da . 
verginin teşmilinden vazgeçildi 

En!'ltltlirfc bu bakımdan yapılan 
l l:'tkiklerln net.f{'f'Slne göre % 80 
bu:;lnyla 3 20 arpa veya mı!'lll" 
knrı~tınhrsa lyı ,.e le:r.ıetli e-lanek 
olnr. Fakn.t mah'lol \"azlyeti mii
cnit olm&<lığJ ~in buf;«lııya ka.nş. 
hn'an arı,a miktarı % 40 :ı ka. 
dar ~ıl<:ınlmı§fır. 

· (Detıamı 3 iincti snyfada) 

Ankara, 8 (Vakst mubablrlnclea)
Fevka!Ade kazançlar üzerine konula. 
cak vergi projesi hakkında Pa.rU gu. 
rupu komisyonunun hazırladığı rapo. 
run yakında. Parti gurupunda müza. 
keresi ve bu proje üzerinde bir pren. 
sip kararınm verilmem muhtemeldir. 

Verilecek karar ya böyle bir verJl , 
! Alman sporculara ziyafet 1 

Şehrimize ,elı.-rck Uç ınaç yapmıt olan Alman tut.bol takmu ııerefhıe 

dUn Beden terblyeel Umıım mUdUrlUğU İstanbul bölco dlrektarlüj'O tara. 
fır_dan bir ça3 ı.lyafetl Vt"rllmı.. z.lyafette misafir futbolcülcrle taııırumı 
Türk :ııporcuları, 11por ldarecllerl ve İııitaınbul \'&IJ.sl bulunm111tur. Reıllmimlz, 
bu .ılşalette balwuuılardao bir kı8IDIDI gö9termekt.edlr. 

ihdasmdan vaz geçmek, yahut proje. 
~n tatbik kabiliyeti oıduğu kanaati. 
ne varılacak esaslar Uzerinde bir lA
yiba haz.ırlanmal';l.ııı kabul etmek şek 
llnde olacaktır. 

FevkalAde kazan1:lar vergisinin 

1939 cylUIUndt!n itibaren yapıiml§ gay 
rfmenkul satı§larına da teşmili fik • 

rlnden sarfı nazar edltmlştlr. 

İngilizlerin kararı: 

Ayda 30 bin 
bombardıman 

tayyaresi 
--o--

Almanyayı 

borr. bardıman 
edecek 

Amerikalılar bu mik
darı az buluyorlar 

(Ya..."""ıSı ! nci s~famt.zda) 

~ ..;.......>....... --~- _......._......,. .... ~ 
lSO\')et kumandanl:ınndan Org~ral 

Zukof 

l!o~u cerbeslnde 

Sovyetler 
şido:otli 

hücumlara 
geçtiler 

Alman tebliğinde de Sov. 
yetlerin arl~a arkaya 

taarruzlarda bulundukları 
itiraf ediliyor 

(Yazısı ! nci sayfamt~<la) 

TE1KIKLE'R 

Kurultay 
sona erdı 

Kurumun faaliyeti takdir 
edilerek §Ükranla 

kcırıılandı 

Aıakar3. 8 (A..A) - Türk hava ku
rumınıun seklzlncl kurultayı buJUn 
öğleden önce ikinci umumt toplantı. 
aını Seyhan mebusu Hilmi Uran'm 

I başkanlığ'lllda yapmıştır. Celsenin a. 
çılmamu mUteaklp ~çen toplantıya 

alt zabıt hfilAsası okunmuı ve kurum 
başkanı Şükrü Koçak, Milli Şef ismet 
tnanuye kurultayın lAzim ve bağblık 

(Devamı Sa. 1!, Sii. 5 de) 

BasralJa 
Ameı ikan 

askerleri mı 
\ 

çıkarl ı dı? 
''aşinı;t nn, 8 (A.A.) - B:uıraya 

Amer ka :ıskcrl1?rinin çıkanldığı 
hakkındaki haberi teyit t'd~ 
mc\•kidc olup olmadığı sorulan har 
biye nazırl•ğı sözcUsü, bu hususta 
hiç bir tefsir yapa.mryacağı cevn
bını v~nni ~tir. 

_,... reen rı-.a._a ~ ._ 

Ad~iye Vekaletinin 
yaptığı anketler 

hakkında 

Sadece bürolardan alınacak, sadece ıahıı kanaatleri 
ihtiva edecek cevapların içinde faydalı olanları buluna. 
cağından şüphe etmiyoruz. Fakat hukuk hadiseleriyle 
birlik'~e inkişaf eden, ondan evvel ve sonra aksülıimel. 
ler yapacak iktisadi, ahlaki sebepleri ve neticeleri de 

mukayeseli bir s'.lrette mütalea etmek grektir . 

Yazan : SADRİ ERTEM 
Adliye Vekaleti el'lenmc mese- ı tesiri mliternadlyen göze çarpar 

lt:leri hokkmtla bir anket ~·aptı, hadiselerin yeni bir zihniyete gö
bu anketin ana hatJan hakkında re ayar anma ınm cemiyet iı;inde. 
bazı gazetelerde tafsilat göze ki tepkilerini tanımak elbette ki 
ı;arpmaktadır. dikkate li),ktır. Bu anketler bize, 

Medeni kanunun tatbikatı hak. bir sosyetenin itJyatlannı hangi 
knıda bir anket a!:llma!tı ~°" ye. sartlar ~inde terl<edebllecellnl 
rindcdlr. Çünkü uzun bir mazisi yahut hangi şartla.r ~inde onları 
olan, , ·e itiyatlanmız, gelenekleri- devam ettirebile<'elfn.l Ptte t ık
nıiz arasına karışmış olan ve bu tir. 
&W'etle yapılmasmd.a aıı,kanlık (Deuamı 3 üncü sayfada) 
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.. GENC NESiL ANTOLOJiSi 
wıeoc 

Ltıs;ıra liarbl 

Muharebe 
şiddetlendi 

Çir. topraklarında 

Japonlar 
Bir kaç koldan müte
madiyen ilerliyorlar 

Ayda 30 bin bom
bardıman tayyaresi 

B. M. Meclisinde 

ispir (o~u ;çki
ler layihası 
kabul edildi 

a -- - -~ ·' 
~Yazan: Safder Melih Tümay r,., .. ~ ...... 

Sabahaddin Ali Jngi/izler Harmak 
kalesini zaptettirler 

('ım:tiD:, 8 CA.A.) - Pazar gll
r.ü neşrı:dilen t~b.iğde ıöyle de. 
nilmel~tedir; 

Pl 1 rin yara8Jtı'.l dokunan muharrir de, 
Jeğtrrnenln çarkı bir mUddet dön. , tıu telO.l;:klnln . a.z da olsa • devam 

dUkten sonra ly! ve fenayı bir arada etmesln.n h ldı en.dl§esl vardır. "Kıı. 
otflten tnıı!ar ıııluıyet durdu. Ham fa K.\:;ıdı., ıs.rr.11 uıkll.yc kuru olma. 
ve olçun tohumun beraberce saklan. •ına ra~mc-n ı;M Unlktlr. Yol paran 
dıjtl ambann kap:ıklan açıldı ve y:ı.'- ve~medlğl~en b.ıhlsle hapishaneye 
nısı.trun ta.neler .. Katnı,, ya yük • rc.ı:- len seK&en ya§ındakl lhtiyann 

Çeldang P.yaletindc Japoalar cu 
marte&i Ml>ahı Şuhslen Uzerine 

Londra, 3 (A.A.) - Libyada toplu bi.r taamız yapmışlardır. 
~uharebe gitgide ı;iddetlenmek· Burada.ki bava meydanı dUşmanm 
teciir. Tobrukun cenup batısında linc dllfmfl.ştür. Çinliler Şuhli
çöl :rollannm birlc~tiklcri noktn_ :n•ın merkezine çekilmişlerdir. 
da mihver kuvve*ri hücuma Şimdi bunda gölQs söiüae eld. 
kn.•kmııılar fa!mt 13ritanyaJılar. detti ~ıpıa1ar olraktadır. 

1 anlattı""ı aile örUşU v.'.: ''DevteUn kA.. 
en · 

0 

be ı ki h • 

bu hücumu garhe doğru atmıştır. Kiangsidcn Fu nehri prk sa-
Şiddetli çarp·~malnrdan _sonra bilini takip ederek llerllyen bir 

lrı~ilizler Hermak kalcainı ele Japon kolu cuma MbebJ Uklatu ~bıre ınen yolda tekerlekler gıcır. t:dı değil tnl? Ha n ın • a .oru 
dadr, toz, duman ve yerli koku bumu numım ki,. di}e ölnıUı torunundan 
musa deldl. l3 htklycden mUte,ekkll kalan nUfuı cUzdanın11 kull!ı.nı§ından 
olan bu kitap, renı; ne•ll realizminin b:ıhse ~ı~ı ve cah un, ıe ba§ına gelen 
eıı iyi, en oı,.un 6meklerir.den biridir bu h!idlııeleıe tahnmmUJden duydufu.. 

~er:innişlerdir. dan ge~etek Uşnn (l'ueo'r) e gir. 
Birülhiı.kimde bulunan mütte. mi;tir 

fik kuvvetlere karQı yapılan de 
~ l -•la --Ll-I• -· nJla9m&. vamlı taalT\IZ halı bir netice ver- a......-r ...-..-.ı ... -

KaflU den n h 1 tahta tekerlekli ip. muz kalen .. rll}< kl:iylU dU§Unceslnln 
lldal vuıta ı~hrın mtılenl ya,ayıım ve ruhunun hakikat olan bir cephesi. 
dıul ayn ve ona nefretle bakan Ana • dlr. · 

:""!emiştir, m11tar 
ttalyan tebllll Tokyo, 8 (AA) - Japonyamn 

dolunun aembolUdUr. Kağnı medeni. "Bir plttı,. ve ''lt'lkir arkadatl., i. 
yetlD nQve idır; ıztırabtır ve belki bU simli hlkf\yderde orijinal mevzuların 
ttın bunlardan evvel kafnı mllll ıı . ele almmasına mukabil hasmedllme -
tJkWlmlzln hatıratıdır. Şehrln hen. mlı bir psl '<oloji var. Öyle ki bu lkl 
duealnde ınkıııp kalml§ olan lnıanı yazı bittlkt-n sonra okuyucu mevzu. 
••Kapı" hakikate, reele götüı1lr. un pek çabuk Cı?rtevelendlğlnl ıu.et 

Boma, 8 (A.A.) - İtalyan orduları harp Jıareketıleri eımumda ftmdl)'8 
umum! kararglhmnı 788 numaralı kadar hlçblJ' dUpnaD& karfı ula bo. 
tebllA'i: ğucu gaz kullanmadığı ve dUfllUUl 
Düşmanın zırhlı vaıntalarile deıtelı boğucu gazın kuUanılmumı yaaak .. 

ıenen mukabil lnnrruz hamleleri plya· den beynelmilel mukavelelet1 lhW et. 
d., birliklerimiz taratmdan açıktan a. medlğ1 mtlddetçe de kaUyen kullan. 
çığa kınlmıı. dUgmıuıd&n 160 oelr a. mıyacağı remnen blldlrtlmektedlr. 
ımm11. birkaç :ıırlıu otomobil ve kam· ''Kalmn bqtan .ona kadar .,..tı mekle gocıı,mtyor. Bu yanmlık Sa • 

ve tnayaklan Uibariyle basit denen bahattınln nev'!nde olmamam llztm 
ı.n.nıann derin tahllllerlyle doludur. gelen tilr aksaklıktır. 

yonet tahrip edllmiftlr. k 
Dünkü tebll&de haber verilen DUL Pasifikte i. son çarpışma 

Onların ruhundakl ıuymetl«rl, ıabal '•Gramofon avrat,,, (Duvar) ve 
arsulan ve rekatı.ti görebllen veya .(DUgmanl ela kendilerini tanıyamadı
daha ziyade duyan iyi bir mtl§ahede. ğımız veya her hangi bir insan olına. 
cl; Olllan temlz bir ifade Ue anlatan sı arsulanar. ,ahısların ıerçek ruh 
aanatklirdır. BababatUnde bu iki va. tahlilleri nr. Bu tahliller kelimelerde 
m yanyana, omuz omusa yllrür. veya mulıo.rrırln kalcm!nde değildir. 

vaffaluyetıi hareket neticelerinde al. ) 
·dıtımn: bUytlk ganimet önemll 111tk • ( BaşlGra/ı 1 inci sovfada 
tarda malzemeden bqka 60 top ve h tPb!i~de haara uğratıldıkları 
takriben bir o kadar tankaavar topıı bildirilen gemiler ansmda bu. 
da ..ırJıer arumdadır. 1 unduk1arır.ı veya bunların be.ş-

ıo uncu mot6rl0 Hlnd tufayı komu 'a rremi'er mi olduğunu eöyle 
KJtabm ilk hikAyeıl olan ·~ı.. Sıılıallatttn'tl! U!knltlnılekl en 1~1 n.

bir tarla meaeleal ytbUnden otlu vu.. lllf, muhtelif ruh t&b1111erlnln aotra. 
ruJmUf garip bir ananm ıztırabıdır. daa dofraya verilmeyip, nk'aclım oı. 
KDa aahtfelere uataca adufmlf olan kanlm .. 1111 beklemesidir. 

tanı, atrler arumd&dır. nw:.: mUmkUn de~ildir. 
tngllkleıtD t.eblhl Bir düşman destroyeri batı.. 

bu ruh hlletlnl saran hakikat daha (Devamı var) 
bqkadır. Karakol köye altr ııaat u- -

zaktır ve köyden kımııe cinayet ha - Dola oeplleılade 

Londra, 8 (A..\.) - BIJIUnkil rılmı.ı;tJr, Bir Amerikan deetro
lialyan teblliinde Htntlt mot&i11 yeri, bir denizaltı tarafından ba· 
tupyı k.omntam seıaıenl ıta1tn e- brılmuı ise de civarda bulunan 
eir edildiği haldandaki iddia. Hint ~emiler mürettebetm kui"tlınml 
Ol'dus1mda böy'le bir tupy bala.a,. lnrdır Ölü miktarı udu'. 
muıem bM••mutu.t. Londra ..._ Ha~ay adalan silsile.t chann 
htyetH ~eracıe "'alqrlmaz., da ikinci derecede mühim bir de
oıarn ~tadır. nizaltı faaliyetinden başka bl. 

berini götUrmedlkçe on bet gün bile Bertin, 8 (A.A.) _Alman bq-
utramular. KöylQlenn prlp bir ._ kuaıandanlt#ı tri>lif edi.Yor: 
nanın etrafmda butunmaları ona iyi. ffoqyet\erin .9U altmdtki bölııe
lik veya teaelll f~ln deA'ildtr. Dü§Un- lerle omıan1o.r bimıaycelnde ya.p
celerl ve hisleri ondan daba çegltıi, tıkhırı iııa.toı mukavemete ıaimen 
daha uzaktır. Alman krtalıannın !Jimal kesimin-

Kahve peykesiDln kenanııda yatan, deki taa.nıısu muvaffakiyeUe dıe-
hasıra sanımıı bir ölU otu! ile ayda vam etm.ltUr. Zırhlı tankl&rla dea
tki Uç kere §ehlre mahkemeye gitmek tcldenen Bolte'rik topçusu, Almuı 
arasındaki fikir çarplflUll, 111119 A- ıatüumm k.uuıdı'kları yeni meni. 
nndolu ruhunun bariz vaınflarmı giSs lere lııutı taammJar yapmaia bot 
terir. İhtiyar ana dava acana. ilk ön yere gebrnıtılırdr. BolfeVilder, 
ce köylUler tehadel etme)'eCÜ!er, 11<>n bir çıolt amil tulkt&n bqka ... 
ra mahkeme masrafı omuzlann& Yllt yet f..ıa eal n'ennitler ve l5aıemll 
lacak ve nihayet tarlada zamanı pl- nıiktard& liJUı ft harp ma.I..,.... 
mı, o!an eklnl ldm kaldiracak. ka~t • 

ı,t. hll<Ayenln esa.ıı dobnan ~ v•ot cephelinde Sovyetler, 7 
lanı Bu mllp.hedenln llOll1IM Dft h8111NDda bir çok mıağlik!ıiyetlere 
edilen hlı. okuyucuyu telılr aıtmda utn.Jrıp alır by:lplar verdikten 
bırakan belli bqh t.enbUıtir. aonra ticlcleUi Jalqı t.urnmanDa 

K&lnmm mUteklmtD olan ......_ deftlll eıtmltlerdir. Nlıayet Ali. -
yoa,. a, Anadohmun ıak kaYiali 1'0l· man mevzllf:rine lrarp yeıni lıb' hll
larmda yılan gibi kayarken ~k rut. cuma gegmlşlerlte ete mmaffakiyet 
lamıttzdır. Dar pencerelertnde • cama bzanmJ!Jh.rdır. 

-

Bitler 
Macar B8'w•ldUal 

a11.ı etti 
Marep.l Kaytel ıörüfmelere 

iftirak etti 
BerliD, 8 (A.A.) - M..- bq. 

vekili ile hariciye .-mm cu. 
mart.eal glbdl 1llDDllll lıu'U'lllua
da Hitler t.antmdu bbal .ediL 
dikleri resmen blldlrDmektedir. 

.Berlla, 8 (AA.) - Realılll bOdlıtl. 
dittne gOre, Jlac8r' lıafnldll .. lııL 
ridye wwwımm eamartelll .... lllt
.lerl ztyareUert eeende ..,..a .,.. 
uker1 m-1elıet' saroıma,tar. r.ld 
l(arepl Keltel 1ııa gMpnıe1en lflDJı 
etmifUT. 

Sibiryada 
dayalı ba§lar, geriye cSotna cegen dl. 5 haainmda Sovyetler c•eoin 
reklerl, •taçları hOl&aa manzarayı bir bqka noktasmda muharebeye 
yorgun 'bakı§larla seyrederler n blz- ktilliyetJj m"ttank tank stırmtış • 
onlara hayırlı yolculuklar Wls, Fa • lerdir. Banmı ~cetıi.nde fiddetıl 
kat hiç birimizin hatırına, onlardan savaşlar olmuştur. J3u ilk htlcum Ruıya Amerikaya üaler 
lıtrmln ea~ll. korku.u, düfilDdUğU csnasmd& pıtlıalcUrtillen bol§evikler, ....... it 
,eylerden hiçbiri gelmez. ertesi gtlntl önemli piyade teşkil-

Sabahattlnin ele aldığı mevau, bl- lerile ve zırhlı lmvvetlerle tekrar Vifi, 8 (A.A.) - Nev,ork 
zım yabam gurbet acw Ue yaralı ean hl\cuma ~illerdir. Stultalarla Sun gazetesi, RU8ya ile Biretfk 
cbğımız kamyon yolcuıarmm bilin • cieste.Jdenen Alman krtelarmm fa. Amerika araEmda, birletmit mil. 
me70. llattA dUşUnllllMJC yOsU.. aliyet.i sayesinde bu hücumlar da letlere SibJryada elverişli üsler 
Knsu; oehtre gidip çalqmak arc • akim uım11 ve bo}fevüder ağır ,·erilmesi milmkerelerin devam 
IUDda olan bir cenabı, kamyon& vere. kay1plera. uğramJlllr. Bu ııav~~a.r ettiğini ııöylem~ir. 
oelt JIU'UI balunmadftmd&D. bedan esna...,,ta. Ahnan ıı.a ve kara or-
9975.W anu-a ııa yola oılutrıım hlkl. dasu Sav.retlerin '* çok tankmı Aou•turalyaJa ilri ıelair 
,.tdlr. Gencin plAm; :bJıa otamo1ı0e tahrip etmiştir. Bu suretle bu ke- . topa tataltla 
,.,z :1 1ı1r inaaıun buit dOfODcele ilimde s ve 6 ha.zbnda cereyan Londra, 8 ( A.AJ _ Bu sabah 
n.ı. ibarettir. Çl1Dk11 kamJOD teh· eden nvaşlar etnamıda top ye- ral adan al • J"',.,.,,......, arka k&pl7I ~ıp ,.re kCın 40 Sovyet tankı tahrip edil _ erkeQ.den A vust y ınan 
...,....ırtır.. Yolma fO(Orter yakalar. mil ve kWliyetll miktaTda tank bir habere göre, bir Japon 4eııi-

zaltısı Sidney ve Nevcaıtle ee· 
• ~ ~ kadar Mnr. k. buan uğra.tJ:JmJftzr. hirlerini gece yansından biraz 
,._ dan g&nlektm p.Jn Mlll wna lew 1t 111Dl ininde sonra top &teli• tutmuttur. 
.ımw. Sa:ıl'zıf, 1 (AA.). - Myter ajan Her iki telıhde de hemen lllk. 

1 Dmr "Bekir Ata ~ 111111 :re.. mm Jammıl maJaalıbt bOdlrlJ'or: lar ll&ıc:lürUJmilttQr. Sidneycle 
...._ oklula davlrdlr. •Mdobl ..,.,, ~ ~ llkk&nundanberi pek q huar obnuitur. A*erl 
..,. ..,. J'1D11a1' -.ıannm. mtma ..._ ilk defa olarak Blvutopola yeniden tesialere hlo b:r i8abet kaydedil· 

"'81'. XllmJaa ~ J'ai alır. t.an1aa -..lcteclllW'. Kanda ve de. mmıietir. 
~ 1*' Mm Jıa~ '1'.._ '* 1" mme !aal!Jette balwuuı bllJGk ban ~ 1 1 

... ...., --. '" clPIW J&1llDda derbı tefldJleri 4-1s o..ane akmlar yap • Aıncrilla, Finlôndi7tl7G ne 
~ lılr ~ beiı:lel' stJıldir. Jlarada amJrta ileler de Jlaft D10daf&a tef)tl· _._ L-p iJ'..6.- -~---1..1 
tıı•ıllem inip 1"1U PQID91lırl 1a& • Jltl PdlJe ~ bunlum ,ehlrde -·-·HUT un_.__,. 

, ,_ lıer amea twdOt edUen za ciddi baarlar 79pmalarma mani ol. VtlfÜlgtOll, 8 (A.AJ - Bir 
l&a91rtr ""1 ı11r. :l'ab.tı •11kımlmm ID.Uf)aı'dır. basın toplanbsmda beyanatta 
...... 1ılflıa ..,_ ftl'dır. Korku Tanare kaşıplart bulunan Amerika hariciye nazın 
- wll aıs lll(ll:Ja dalna iter w Kmdel Hal ~ Fiıllandtya-
• .,.. OID ~ ı.a eDdL Moskova, 8 <A.A.> - ~ yı ziyareti bu memleketle daha 
teli eGll7ll JlllneN boJıı :pr'ı doyu. akpını n~len Sovyet tebll b"rllği 11•-"'-
ıv. fiıade 8 huiranda biten hafta :!;ı~ yap """""6wl 

<lp'"'k, ıw -1:mda kan emen içinde 528 Alman tayyareeiniıı FinlA.ndlyn. ba tarzda haretet 
du,ütüldüğU kaydedilmektedir. ettıgı·w· takdirde, Birle41ik Amerika 
Aynı mOddet lçtnde Rualar 1:51 .., 
ta"81'9 kaybetntiflerdir, lr.endilme ı_,, llb edecelıUr.,. 

demiştir. 

yük Okyan\18Un bu kesiminde 81" 
kiinet hüküm sürmektedir. 

Bu teblfğde Amerikan muhri. 
binin torpillenmesi meselesi bu 
muharebede bir A.mertkan harp 
gemisinin tahrip e~ldiğine dair 
alınan ilk haberdır. Aynı za .. 
manda. bu muharebede bir Ja· 
pon destroyerinin batmldığma 
dair verilen ilk haberdir. 
Amet~kaa donanmaın hal}knman-

dMllQP ekleri 

Vaşington, 8 (A.A.) - Pazar 
a.kp:m matbuata benayatta bu.. 
Junaıı Birfo§İk Amerika donan· 
muı balkumandanı Amiral King, 
IMidvay muharebesinin ehem
miyetini aıılatmak için a3ağıdaki 
teıbihleri kuUanmıetJr: 

"Japonlar bnyül: bir adamın 
barap.bileceği bir i8 için küçüi< 
bir gocuk göudennlyorl&r • ., 

Amini Japcriann deııls lmv. 
wtlerinlıı bOyUk bir .,_mı 11&· 
vay ne poltalu-mm iggall için 
yaı.t:Mın bu felebbOae aynmBJ 
oldattarmı ı.ellrtmiltir. 

Dapnum Blrlqik Amerika 
kadar gemi inp. edemiyecelini 
hatırlatan amiral, Japonlann, 
Midvay'dan geri pilskUrtüldOkie
ri u.ınan ağır darbeler yemiş ol. 
malarma rağmen, "henüz kara 
Dillerinde çok miktarda tayyare· 
leri bulunduğunu,. ilave etmiş
tir. 

Amiral, Amerikan donanması. 
nm beklediği ve ona göre kuv· 
vetlerini h&ZJrla-d'ğı bu büyük 
deniz ıe hava muharebesinin 
Pasifikte harbin itkişafı üzerin. 
de 91tlelıli.r olabı1eceğini, fakat 
?>ull111l lapon kuvvetleriniA uğra
dıklan huarlara ba«{ı bulundu. 
~u e&ylemltür . 

Klng. H&V8J' adaJarmm her 
ne pahasına olU!'la ol9UD mOda· 
faa edO-melftt 1bmı geldiflnl e. 
hemmfyetJe b,.ıetmlı ve Pearl 
Barbar'u "Puitlfln analıtan,, 
olarat VUlflandınmttır. 

Amiral • .Japonların geri ceJıil• 
mit olma1wma 1'B4men. Midvay 
muharebesinde "mağlQp'' olduk.. 
ıanm 16flemekten kat'iyetle çe· 
kimıittir. 

Çinde MJ1U' fabrikalar 
kund1111or 

Omtlldlas. • (A.A.) - (;la oeteıe 
rl. lattDDdlll -- lıqb ,... aak. 
ledll• .,. tıObım Qeldus'da Japon· 

Alman polia tetkilitmda ıara karii yapdaa mulaan'belerde mo. 
kad lar ... 1 1 cak ·-------------. hbn bir "°' 07DJJ'U ·'..,,u fa'brllra. 'lı '•Lenoıç ruh k bul etmiyor,. mu 

rNtDıp bir cismin eczaaı münferiden 
~rııa hepal birden hiuede. 
mes; gtnkU hlçblr etız'Q hlsaetmJyen 
mllrellkep vUeudUn hlaedecek yeri 
Jı:a1mı1or; w vücut, hlued~ hUuey. 
nlel'dla t.,uktll •tmlt oJdutundu 
ı.r ..wl h'mdQw demektir. mata 
rult dlldlen oe•ber, lıtlce7N stbl lıtr 
pydi!' ~r hUceyrelel'l de tuylk te. 
at'alyle badini hlaeder gibi duyar. 
'l'llz71k teatisinden başka •uretıe ru. 
lmn ...... ~ hlmebNlne 
tmkb J'Ok gibidir. 

ın çoga tı a 1 N d U 'I l ıar" YGcuda ıetlnlllf1erdlr. Bu -nar 
Bem, 8 (A.A.) - ZUrlhdo çıkB.ll e ememe ( _ endu.trlnln amelMI de ukerdlr. Bu 

Tat •uelelinln Bertin muhabirine '-------------•ı çetelerden buılan 8C>n stınıerde lılr
ıöre, Alman poll• teıkllt.tm.m bllro (Dos dotruya anwkı &Wcalıdır) bu kaç mahalli Japoalardan prl a1mq 
ıglerinde erkek yerine kadın kullaml.. cümleyi Tasviri. EfkA.r arkad&.§Irıızda' lard~. 

muı emredllmJtUr. Yalın• yQPek çıkan bir makaledMı alıyoruz., (Dom) 
makamlar erkeklerin eU.rlllde ola. mtatlara onwı aıAııa.aı peldftlrmek 
cakbr. PoUll s,lerbıe kadDU&rm alın. içtD katılır ve katılan bı1l.me lllfat 
man poU. t.eıldlt.ta n181De baaalmıl; wya hal oımaktlı. deveuı eder ve JaI. 
tır. nı:s haliyle Juıltr. Ona 'bh' 1'afka ed9.t 

Bu •mrin aebebl erkekleri tıaoka eklenemez. Hunun için ' Cdoe dotn&) 
itlerde kullanabilmektir. Bu .ureUe l de11lr de (dos doğruya) denemez, Bu. 
lfpl altındalrl topr&klarda emnl79t nda da (dotrUdan dofruya) demeli, 
kuVfttlerı arttınlmtf olacakbr. (dos dofruya> dememelL . 

Zil'! Ratston, aon on beş glln zarfında 
Kanadaya gelen binlerce harp esiri 
&rMmda iki de Alman generali bulun. 
dutunu aöylemtı, fakat bunların isim. 
lerlnl lfp. etmemlftlr 

• ..,.rk. 8 (A.A.) - Röyter: 
And And Navi gazeteai, Ame~ 

kaDm Alman.yaya karşı yapılacak 
tir hava taarruzuna J:tiraklnin 150 
bava alanna taıkSrn ec!ilmiı 400 
bin kişiye ihtiyaç gö8teren bir ha
va kuvvet:iıain işbl.rliğıni zaruri kı
lacağnu eöylemektedir. Bu gazete 
E«cümle diyor ki : 

"Havacrlrk bah8inde en sali -
hiyetli mlit~haall!!la.r: Almanyamn 
1000 kadar İngiliz ~tmm ateıi 
altında 1r.ahmt olmasma rağmen 
tıç, beş bin tayy:ırel:i!k filo1a.nn he
men hemen h« gece harekette geç 
meleri halinde D88Il bir bombar • 
dnnana m&ns kaJacaiı hakkında 
ıv mm ~ olduğu mil.ta· 
Ieasmdadırlar. Btı taarrazlal', en 
az 3000 !a.yyarelik filolarla ya -
pılmak IAz:mdır. O suretle ki ha.. 
.zı geceler ha.va., ~ rnnsatt ol -
mayacağma. g6re, her ~ için ve 
her gtın ic;in vamtl 1000 bomba 
tayyaresi faalıi~te geçirmek lizmı 
gelecektir. !ngiJ:izlere gelince, on
lar kendi heea.ph.nna Almanya U
ı:erfne ayds 30.000 bomba tayyıı -
reei glln.deırmek t.asavvunındadır.,, 

Koleaya ....... oMtl 
Londra, 8 (A.A.) - Kolonyanın 

bomba.rdmıanından gUn1eroe aoma 
fehlr artık duman bulutlanndan flr1. 
rddılı saman tiıgtllz keıtif uçaklan
nm aJdlklan fototranar. bir tek ma 
ballenln bile harap olmaktan ımrtuıa· 
mamamı 1-bat etmektedir. Harap o. 
lan eaba takriben 2000 hektardır. 

Belli bq1ı lngWs guetelerl bıug11n 

baarlara alt fot.otraılan Mfl'9UDek. 
tedlrler. • ' 

"Aai,, Sup pneraliyle harbe 
Yunaniıtanda talip yok 
~ 8 (AA) - Almanlar, Sırp 

11 .-.ı Jıllh&Doviç'e kup harekete 
PGIMk IGlla t8f]dl edilecek muhtıelit 

bir Bdran blrUl1nde nzlf• elm&k 
~ aoo Yanaa aab&JIDI ... \Mıllt 
1ıa'ünl8'ı nad etmlflerdl. Yaau1ı 

~ h1ıQlıiıi ba teld1ft 'kabal et 
Jll8lll1f, AJmaıılar da eılzlertnl prl aı.. 

malc sorunda ~· 

Heydrih'in cenaze merasimi 
Pmc. ı (.a...&J - Be7drUılD oaau 

terem 40D. Png .-ıo..pwn _.15m 
avlmmlda yqdmlftlr. 
lllllllerft)M'"liıf.....,. ...... 

lıllktlmetl azuı olan Ho.cha da t&ell. 
de Jauır balunrnuıtal'dıır. 

PoU. pııerali Dauı• eOJlldltl n•ı 
takta Bqdribln vataııa yaptılı h·v. 
metlerl llatlrlatmııtır. 
TanoıJea 8Qlll'a Heydrihln cenru:e 

BerUDe ~tUr. 

TOrk Hava Kurumu 
( IJaftaTa/• l İllti ıayjaaa) 

duygularmm -enen MJ9t ftlltaaly • 
le al'lledfldltlnt ve Kllll Şel'la kurul· 
taya .eellım ve aevsUerlDt gladerdiğl. 
ni bUdirml§ ve bu aözler aUlüll al • 
kışlarla karplanmııtır. 

Bundan sonra kurultayın alDUf ol • 
dutu karara UYSUJl olarak başkanlık 
tarafından gönderilmif olan sanı 
mektuplanna Ctlrnhurlyet halk parti. 
Bl ırenel aekret41rl1$'f lle mjlll kurum. 
ıar tara!mdan gelen kal'§ılıklar ve 
eııcUmenlerden geıen raporlar okun -
muştur. 

Ankara, 8 (A.A.) - Btlytlk 
MRlet Meclisi bugUn Refet Cam
tezin rei•Jğinde yaptığı toplantı -
da, Ankal"a, Buna ve Kocaeli mc
bmlakla.mıa seçilen gmeral Mhat 
Arulinış, doktor TalA.t Süner ve 
Suphi Artel'in intib&p mazbatala.n 
okunar:ılı: kabul ectBımtt, general 
J'\ih3t Anılmlş and icmittir. 

FC"\·krı.lfı.de ih~lar için, yap
!.mlac:ı.k nafi& intaatma ait eoya.. 
ıun gümrllk ftrgilerinden muaf 
tutulması lMıJrkmchıJd kanım l!yf. 
hasmm nuıvaldrat bir encftmdMlc 
ctkiki ~ ve ordu 
subayıllr heyetinin terfiiDe ait ka
nunu değifUren 4.002ntımsralı1ta 
nunun birinci maddddrıe bir fıkra 
eklenmesme 'V'fl yine ordu subay ~ 
lar beyotiDI! mahsus tem ka.nu -
nunun muaddel ommcu msddeıııll
nin <leğişt.iıilme*>e alt kanun 1&. 
yJhaıarı d!ı. tevbid edilmek üıııerc 
mnn .müdafaa encOmeninc verll .. 
miı:rt.ir. 

Bunda eonn. ~ olrulla.n ve 
~titnlcri ...-1:1 Jamun layiha, 
sırım milm.ltereSııe devam edilmJt 
25 inci maddell encQmene ftri1 • 
mf.,tfr. 

fspirto ..., ilpirt.ohı lçkUer ~ 
hinrma ait bmlnl& devlet me .. 
murJan aylıklarmm tev1*1 ve te
adilHl hak:kmda:d kanuna bqlı 
1 aayıır cetvelin adliye vM&letl 
lasmmdn. deiillk1t yapüm
dair kanun. IAyim&J&l'I bbul olm
!ll1lltm', 

10 senede 
50 milyon lira 
Nafia V ekôldine taalemfle. 

re girifnıM Nlalaiyeti 
oeriliyor 

• ....., • (Vlllı:d ""'"' 1 ••>
.B'eYbJAde .. ~ için J&Ptlrda. 
cak na1la tnfU.tlna alt 9l1&mll gtlm. 
rtlk ~ muaf o!at'&k JUl'da 
aolndmaa llaklrmda b1lkamet Btly1lk 
mınet mMIWM bir kauun 1'1fbuı 

verm1ftlı'. 
... .,.. Jçllpı1ber lnfa&tı - ..... 

ctk 1JIJ0 geç!cl taahhlltlere Slrifll
nıeat baklandaki J.A.yiha mecU. ruzna. 
mea!ne aJnmıl§b?. L&ylhıuım ....ıan. 

1 na san 1143 dlD ım malt )'dlarm• 
c çlcıl taahhlltıere glrlımek 1çbl na. 
tıa n1ı:IUDe A1Ah1yet verilmektedir. 
Senelik tedf;pe mfkdarlan bet lllllyon 
irayı ~Ur. 

Avrupa hattında 
tren seferleri 

Edlnl,e, 8 (Vakit~) -
Uzunl«Spr11 • 1-vilencrad uumdakl 
klSprfilerln devir ve tealJm muamelesi 
ÇaJ"§amba ıunu yapılacak ve emir ıe 
llnıe bu hatta aym cınbe§lnde trenlc-r 
lşlemeRe başlayacaktır. ~tar. 

da bulunan heyetimiz de bu mü<ld 
zarfında d&ımtıf bulunoütıl'. Has 
tıklar sona ermek tızeredir. 

t'zerlnde geçen mtızckerele~n ııon Osküdarda reaim ıeraiai 
ra kurultayca tasvip edilen bu rapor. açılıyor 

ıardıın nizamname encllmenl raporun ı - UskU<Sar halkev!Dde ~O Aıt-ı 
da Türk Hava kurumunun memleket_ tosda amatör ressamıar araaınua r 
te bir havacılık endUatrlafnln temelle. resim eergiai açıJaa&ktır. 
rl atılmam yolundaki tefebbUPlerlnln 2 _ Realmlel' 11 AğıMtola 'kadar 
bOyllk bir dikkatle re.da po{rildl • halkcvi idare memurllllUDa makbmo: 
ğtııe 1.§aret olunarak enctlmene fUk • mukabilinde teslim edilecektir. Bu 
nuıla ~Jlanan bu ~ sen1t tarihten sonra tablolar aerfllıe kabul 
ıetUerek memleket üıUy&CIDI kal'pla. edilmez. 
yacak blr 19lıle geUrtlıMll " tıWlaL 3 - Bu sergide jQrl heyeti tafa.. 
1& '.l'Dl'lı mtıhelldbl ve kaUfl19 lfclle. fmdan blrinclliği kazanana. 50 lkiDcL 
rin1a 19tlftlrlbnut huamlarma çok ye tO, Uçllncllye 30, dGrdlln~ 20, 
ehemmiyet ~ ltlsumu Jııa:vc1edll bqinclye ıo Ura mUk&tat nrUeoek • 
mekt.e idi. ' Ur. 

Hesap enctımml rapon, kurum ' - Serıl e)'laıtba ...... bdar 
muamellt .,. beabatnun ,.,&mıda ve agık bulum.cakln', 

memJlUDl1et ftrtcl bir lnUsamla ted- 1-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. vtr edflmeet hu.naunda bqda genel il 
naerku be19t1 olınak o.er.. ldan be. 
yetlDin •• 1lllttla memadana btl)'Qk 
blJ' feragatle çallfD1ll olduklannı blL 
U- tebartbl ettlrel'ek pnel merkez 
be19ttnln lbrumı kmultaJa telıclU ey 
lemek ~ 8Cllla ermekte tdL 

DlcGmlll npıdanlUa kabalOnden 
IClm'a kural~ J91S pne1 ınerN he 
,.uat -cm.it .. baft teJılt181'1mlzbı 
rala1arım tusa lCbı bet daldU ayak. 
ta lbttram ~ lıalunduktan 
80ll19. TOrk baft 1mnmN ltldlllDcl 
kunfltayma aon verDmlftlr. 

BAŞVDJLIN ztl'AFB'l't 
Ankara, 8 (AA.) - Bafvekll Dok

tor Refik SaJdam 1lacQD IU.t lT de 
~ baft Jı:urama •Jdwlnel laara1 • 
tay delepleri ,....nn. ,.tıtr lokanta. 
amda b!r C-Y ziyafeti vennlfttr. 

Çok samımı blr hava içinde ge(e."'l 

bu ziyafette veklJlerl• CUmhurly-et 
halk partt.t idare he,..ıı balan, me. 
'blml«r ve 1ıum mthneeııUJerl lıutl' bu 
lunmUftUI'. 

Her U'km iidünde 
Türk 11'kı 

BOZKURT 
General All ııa... Mille ft Ad

ıız'm yazdan De ba TlblıCI mee.. 
maa antbnımteıd l'erfembe ctmtl 
~r. Posta kutmw deltfı 

mlplr. llektuplannml ..... 
Katma ao tstuıbal ....._ 
ı:önclttlnls. 

Fuziili'den secmeler: 
Pertpn lıılıDLı Alem Alt-tl efpn 

etltlfmileedlr, 
Perlıtan oldnpm balla ~1'11u 

et&llfmdendlr. 
l>f-,.1 l:P-m6de l'ff yat- feleJdmı 

1ılfana ........ 
BlDAam tlte.l lbunla vfna etti. 

ttmıleaer. 
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(Ba§tarafı l inci sayfada) 
nir takım elini, alıllkl kıymet 

biıkiimlerinln., belki de bir takını 
l-tknlk sebeplerin t~irleri ortaya 
ı;tkacakt.ır. !lcsela medeni kanuna 
göre tescil edilmeyen birleşme}e. 
l'İıı sebcplerlDi kısmen olsun anla. 
inak mUnıkUn olacaktır. 

Medeni lmııun hükümlerine gü
l'e e\·lcnma blnin tanzim edlleme
llle i sanmıyoruz ki dini vicdanın 
Yeni Türk n.1ıli.k ve hukuk '\ieda
hile tam btr tezat halinde bulun
lllAstndaıı ilerl ~ktedlr. 

Şehrim.Wl.e bulunan Parti genel 
eckftteri Memduh Şevket F.e.ııendaı, 

tetkikleri.ne devam etmektedir. 
Dan parti yurdlarını ve haJkevlerL 

ni rezerek fnalJyetıerini gözden geçir 
ml§ttr. 

VllAyet, parti emrine talebe yurdu 
hı,a edilmek üzere bir buçuk milyon 
Ura tahııLsat verml§Ur. Yurdun plA!U 
hazırlaıı.ml§ olduğundan, 22 Haz.ıran-

d& lhaleBi yapılacaktır. 
Yeni lnp edilecek p&ı't1 talebe yur. 

du, kız ve erkek talebeler için lk1 la.. 
.und&n mnteoekk:ll olacaktır. Bina da 
hll1. bugtlnkU ihtiyaca cevap nrecek 
YUl.yeUe ola<ıak, okuma, çall§Dl&. eğ. 
lmıce aalonlan bulunacak, en yeni bir 
fekilde tanzim edilecektir. 

Talebe yurdu aUratıe bu ders atm6-

•i b&§ına kadar ikmal ed!Jecektir. 

iaşe beyannameleri 
dağıtılmağa başlandı 
ı ... mlldllrJüğU tarafından halka Her aile reisl iaşe.siyle mükellef oL 

Tabancasını temizlerken 
kaza ile vunılup öldü 

DUn Beyazıtta genç blr muhaae. 
bcclnln ölUmUylc neticelenen bir ka· 
za olmu~tur. 

B1r m(lddettenberl 1atanbuıda lzfnll 
olarak bulunan Samsun fi Bankası 
mubasebedsl Abdurrahman Ülker 
Annesinin Beyazıtta Kalenderbane 
mabaDestnde Mehmet efendi sokağm. 
da 4 numaralı evinde otururken, b1r 

aralık tabaDcasmı te~mek iate_ 
miı, fakat tabanca her nasılsa patla· 
J1U4tır. Çıkan kurıun Abdurrahman& 
ianbet ederek ölümOne sebep olmU§. 
tur. 

Annesi tabanca sesini duyar duy_ 
mas oğlunun ~a kO§muş, onu 
canaız gönnU§tllr. 

'Böyle bir Dıtimali akla bile ge
t.lrmck mümkün değildir. Çünkü 
htHlin hayatında modern bnkA.n. 
~ kendisine temin edildiği a.
llınn hl~ bir meselede tausup flfie
~ göstermlyen imik yahın nlkAb 
ınc elesinde mi bir acayip ln~
l:k yapaca.ktırf Bu hadiseyi dini 
tic:danm bir tepkisi seklinde anla.. 
nn1ar varsa onlar kendi kafaları. 
)tı kmdl hulyalamıa kurban cdi. ' 
YorJar demektir. 

dün •bahtan IUbarcn ia,,e beyanna. dutu nU!u.s aayıamı bu beyanD&mele
meleriniD da#ıtılmasına ba,lamru§br. re kaydedecektir. 

Kadını kıskandıkları için ya
nındaki gençleri yaraladllar 

Beyojta a11ıevlnln 
tems ı kola 

Yanlannda Saliya adında bir genç 
udmla birlikte evvelki ~ce aaat 12 
mralannda caddeye ~ıkan, Sezai, Tu11 

çan ve Mltbat adında üç arkad~. tıç 
meçhul ıahaın tecavUsUne maruz kal 
Dllftrl'. 

Bunlar, derhal bir kavga çıkarmı~
ıar ve kavga aonunda Sezal Ue Tun-

çan'ı muhtelif yerlerinden bıçakla ya 
ntadıktan eonra kaçuuşlardır. 

Yetl!ien zabıta yaraıılan tedavi al. 
tın!\ almı~. ve suçlulan pddetıe ar8§
tırmng-a baglarnlftJr. 

au meçhul 1}8.huıla.nn, Soilya adm.. 
dalıi genç kndmı kuıkanarak bu ,şl 

yaptıkları sanılmaktadır. 

Bhe ka\fl'8& mesele medeni ka.. 
btuıan icap ettirdiği modem ri
ba&m her yerde her sahada ti.um 
QJan itina ne faaliyete geeemcme. 
r.h.ıden ileri gelmektedir. Xetekim 
realite ile ~ karı'1ya olan lda. 
re Bdamlanmrmı mUtale:ı.lan ha
diseyi böyle to1Ah1<i etmt"ktedir. 
Ortada benimsenmek istemnlyen 
lılr hayat değil eksrıi olan şartlar 
~rdır. Bu ,artlar dokt-0"uzlnk, nü. 
f1a1 byrtlarmm ltimat4117.lığr ve 
'batt& yokluğu gibi teknik mese. 
l~lerdlr. 

Benzin tahdidatı j Ekmek çeşnisi 
9 Temmuza kadal' uzatıldı b ·· d ..., · ı· ·ıd· 

Adliye Veld.letinin yaptığı an. 
ltctin ~k QJıemm!yett olacakfR. 
()ftnı.1' bu anket sonunıla belkt de 
lcanun llzerbtde ha%1 tadillere ka
<lnr gfdeeekttr. Bu sebepten dola.. 
3'1 ber teyden evvel bu ankfrtlerin 
ilınt bir ~eldlde kontrolden a~J. 
lilınes; b.attA bir hukuk hl\dise-

Ankara 8 (A.A.) - 9 eylUl tarihin ugun egış ırı 1 
den itibaren benzin tevziatına tatbik 
edilmekte olan tahdidat 9 birinclteş _ 
r1n 19U tarihinde 111Ul edUmif olan 
esaalar dahlliııde 9 temmuz 19•2 ta. 

' . Si hakkında mü.-.bet blr fikır v.e-
:ttbllttetc ~lde eıı.flı sosyal' 
llıese1elerl de llıfü"a etmesi ıaznn. 
tbr. 

Sadece bürolsrdan almaeak, ve 
lıade<?o 58hsi bnaatl~ri ihtiva e
tteceır ecvaplarm içinde faydalı o
~lan bultınaeağm<'hln 5üphe et
tniyonıs. Fakat hukuk hAdiselerUe 
hlrlfkte. htkl~ eden, ondan ewel 
've sonra. akstilAıneller yapacalc, ik. 
ltsatn. ahllkl sebepleri ve netice
~ de mukayeseli bir surette 
tnUtaJea etmek gerektir. Medeni 
lııunın etrafında dema.gojic1en, ~ 
Si dnattncelerden untr, mfütbet, 
hakldate uygun büktlmlero n.ra. 
bilmek için evveli., mUsbet ilim 
lnetodlan De l,.'le ba.şlıımak, rtüd
lert e:MSh bir surette yapmal< ge. 
.,ektir. 

Medeni kanUD th.erinde yapıla
cak tadiller hiç bil' 2'alDaJl hiç bir 
İlilveJden edlnibnı, fikre, ltlyatla
l"nnıznı sempatik gelen cllmerint> 
lstJnat etlemez. Bir cemiyetin ma
ile"' nJzanımı tayin eden esaoıh bir 
lcaınnnuı bı.dillnde hİ."le hareket 
etınfik, hatta bilmiyen!..ı:, ilimden 
~gnrnı ederek lıls!>e yer '\'ennek 
lbemleketln menfaaUno uygun de. 
io<lir. Bnnun ltin kanunun tadi
lhıdcu evvel mevcut anketlerin, 
eter bu o.ıık~tler, usul ve muhte
l'& ltfbuf1e Umt göril1mez..f!,e yeni
l.e11 ilmi metocıhıra göre yaptmlıı
l"nk, ilim adamlan ansmda eV\·ell\ 
'llcademik bir :teldlde t.etk~ edil
llıeU, llmi tez halini aldıktan f!OJlr& 

rıteselenin lmnun'\a5111Mt kolay O• 
lur. 

Medeni Jauıumımnz tiı.erinı1e ya. 
l:ılııt'Bk etudUn kendisi ilmi rnahi. 
~·ette ottlnğu gfbt, anketin sualle
l'i '\'O Ctl''aplan da illm rlistrılinine 
lıtı;nn bu1unmalrdl1'. 

Adliye Veklletimlz dr. JıliiUc:eyi 
bn şekilde mUtalea ettiği i~in elin. 
d<tkt anketlerl Dmt bir heyet,. te,· 
eli cdcrel>tir. 

~lerlrnl laman hnkkmıJa. 5ıınım 

''cya bumm mittal~mdıın önce 
ilnı1n ne dediğini dinlen1ek en 'loğ. 
ııı yoldur. Sadri Ertem 

[Bugünkü radyo 
7,3 Program 7,83 Karışık progı um 

l>ı, 7,45 Senfonik parçalar Pi, S,15 -
8,ao Evin sruı.tt. 12,30 Program 12,33 
Sa userlcrl 12,45 ajana ıs,oo -13,30 
Şarla ve türküler lS,00 Progıum 18, 
03 Radyo s:ılon orkestrası 18,45 Fa
ıııı heyeti 19,00 konuunıa 19,llS TUrkU.. 

rihlne kadar devam edecektir. 

Kaza ile patlayan 
tabanca bir kitiyi 

öldürdü 
.Beyazıtta, Kalenderh&ne mahalle. 

llade oturan, mUhallebici Abdurrah
ıı:ıan İlker, evvelki gece oda4'mdıı., ta. 
bencaauu tomiZlerken, aUAh kuaen 
atq almıı ve çıkan kul'§Un Abdur. 
rahm•nm beynine Lubet ederek ölll
mUne aebep olmUftur. 

Vakaya müddeiumumtlikçe el ko. 
nulm~. cesedi muayene eden adli~ 
doktoru defnine ruhaat vermirtir. 

·Tramvayda hırsızlık 
yapan çocuklar 

15 yqmda Arslan, 12 yaıımda Sa. 
1&.batUD. Feridun, Murat ve Yaıar 

admdakl çocuklar, dUıı Edirnekapı 

tramvayına a.Uıyarak Mehmet adında 
Qirialnln arka cebinde H ,ıs llrşsını 

çalm~lar, kaçarken yakalanmışlar -
dır. 

Kilçilk hırsızlar adliyeye tesUm edil 
anl§lerdir. 

Zam gören öğretmenler 
Orta tedrisat öğretmenlerinden 

zam görenlerin adlan, Kaarlf vekllll. 
ğl taratmdan neşred~tl. Şehrimiz. 
den zam gören 2!50 öğretmene karar
nameleri dUn tebliğ edilml§tir. 

Gazi bulvarı 
Cazl bulvarmın, Saraçhaneden Ak. 

uraya uzaJl!lll aahıı.sınm tstlmllkine 
b&,1anm11tır. Kıaa bir ?.amanda tkmal 
edUecektir. 

Belediye müfetti~leri 
kadrosu genişletiliyor 
B'!lediye teftl.f heyeti reisliğine ta.. 

yin edilen belediye mcktupç~ Ncc&
tl ÇiJler, )'t'ni \'azifeslne başlamıştır. 

İlk olarak te!tJş heyeti kadrosu U. 
zcrlndcı tetkikler yapılmış ve 17 mU
fcttl§in blr günkU te!U3 lı:lerlnl ya. 
pabUme1er1 fçln klti &'elmediği görU. 
terek kadro yirmi beşe çıkarılın~tır. 

Ayni zamanda belediye zablta.sı ta.. 
ıımatnameırlnln bazı maddelerinin de 
bugünkü ihtiyaca göre dcğ'l§tlrilmesl
nc karar nrilmiştlr. 

Mangal kömürü 
istihsalatı 

Odun l.ııtlhaal mmtakalarında elde 
edllım 40 bin çeki odunun mangal kö. 
mllrU yapılnı&8IJ\a. karar verllml§, 
hnı.ırlılılara 'ballıınıruşlır. 

le.r 19,SO Haberler 19,46 Serbest 10 Yeni nesil okulu sergisi 
Clakıka 19,55 Fasıl beyctl 20,15 Radyo 
&azetcsı 20,45 Film mılzlğl Pi, 21,00 Yenl nesil ilkokul talebelerinin ha. 
~ıraat takvimi 21,10 01'kcrtra eserle. zırlamış olduklan sergi, dUn okulun 
n J>t. 21,30 konuşma (iktisat santı) Crığaloğlundakl binasında açılmıştır'. 
.:1,45 Kltıslk Türk mUı:.~ı pıo~ramı ı ,._ersiılc talebenin bir yıllık el fşlcrı 
22,ao Hab rlcr 2!!,45 -22,50 yaıınki rıı~Jiyctl, vllcude getlrml.1 oldukları 
Proc;rnm ve kapanış. dus vasıtaları tC!'hir edilmektedir. 

Ekmeğin un halitası bugünden iti.. 
baren değl,tlrllm~tlr. Şimdiye kadar 
ekmel<lik halilaya yüzde 40 nisbetln
de arpa kanıtıntmakta idi. Yenı cıeı
nlde bu nl.abet, yüzde 25'e indlrltmi§. 
tir. Yeni halitada da blr mlkdar mı_ 
aır bulunacaktır. Bu suretle ekmek 
daha lezzetli ve plıkln olacak, flya~ 
tar iae dcğ{§mlyecekUr. 

}~JRINLARIN KONTROLÜ 

Diğer taraftan eksik tartıda ekmek 
çıkaran fırınların kontrolüne de de. 
vam edilmektedir, Yapılan teftl§lerde 
20 bin kilo nok.U.n ~kmek mllaadcre 
edilmlıtlr, 

Vatı ve belediye relai Lil.tft Kırdar, 
ekmek kontrollerine bami ehemmi • 
yet verilmesini teftiş heyeti relsllğbıe 
bir tezkere ile blldirmiftir. 

PAZARTESİ Gtl'NU:Rt UN 
VER.'ltYEN FIRINLAR 

ötedenbert ver11mlf bir karara göre 
fmnlnr, her pazartesi günü ekmek 
kat'tlan mulmbllinde halka ekmek ye 
rine un vereceklerdl Son zamanlarda 
birçok fınncmın bu karara riayet et. 
medlkleri vaki §lkAyetlerden anlaşıl -
mı§, iaşe müdUrlUtu tarafmdan kon. 
troıter yapılmıgtır. Neticede, bu su • 
retle hareket eden 8 tınn 88hlbl hak. 
kında zabıt tutulmul'tur. 

A<1IR tŞÇ'.l KARNELEnt 
Haber alındığına rörc Temmuz a

yında bir kısım i~llere daha ağır iş. 
çi ekmek kartları verilecektir. 

Temmuz nyında dağıtılacak t'kmek 
kartları dl\ iki aylık olacak, Eylülün 
birinde mUddetı bitecektir, 

Ticaret VekAletl tara!mdan yapılan 
tamimde ~unlar meyanma matbaa iş. 
!:ileri de idlıal edilmişlerdir. 

--<>-----
Kocasının ölümüne 

sebep olan Nedimenin 
muhakemesi 

Bir müddet enel, Pangaltıda ko. 
miscr muıwlni bulunan TalAt Uçkunu 
dostu M:ual!Anm evinde yakalayın. 

ca, bıçakla hafifçe yaralayan ve bl • 
lAhırc kocasının kendi.sln1 iyi tedavi 
edememesi yUzUnden ö!Umtine sebep 
olan NedimD Uçkunun muhakemesi. 
ne dlln de birinci ağır cezada devam 
olunmuş. mUddciumumt muavini Ne
dimenin D'Uel!8lr fiil maddesinden tec 
ziycslnl, 5!J ncu maddenin de e.ııbabı 

muhaffife olarak kaydım istemiştir. 
Muhakemt, mGdafaa ve karar için 

ba§ka bir gllne bırakılmıgtır. 

Is bankasının arkasın
d~ki dükkanlar satıldı 

lıı bankasının arkasmdakl dUkkllıı. 
ıar, belediye tarafmdan ııatılığa çıka. 
nlmış ve yapılan açık artırmada t'30 
bin liraya Evka!a satılmıştır. 

Boğaziçinde yapılacak 
yollar 

~bek - RumeU hlııan arası yolu 
tıe, Rumeli lılsarı mevkii, Boyacı köy, 
EmlrgAn ar.uıı yollarının ynpılmnsı 

için gereken keşifler ikmal cdilnıJş ve 
yollar lo.4 bin liraya münakasaya çı. 

kanlDU§tır. 

Sanatoryomlarda 
temsil veriyor 

Beyoğlu halk.evi temsil kolu yanla. 
rmda evin caz takımı da olduğu haL 
de evvelki g1ln Valide bağındaki pre. 
vantoryom ile aanatoryoma gttmı.o, 

baırtaıara birer telJ\8fl 11e birer caz 
konseri verllmiDtJr. 
Öğleden evvel prevantoryornda, öğ. 

leden .sonra da sanatoryomda verilen 
bu temsillerle caz konseri hastalan 
cidden memnun bırakmış, bu teşebbtla 
takdirl<ı ka?§tlanmıştır. 

Geler.ck pazar gtlnU Erenköy, son. 
ra Y&kacık ve Heybeli sanatoryomla. 
rma gidilerek Tztırab çeken hastalara 
birkaç saat hoş~a vakit gcçlrtllecck. 
Ur. . 
Beyoğlu Balkevl tem.sil kotunun bu 

~şcbbUstinU takdirle kıırşılanz. 

Ot fiyatları tesbit edildi 
Fiyat mUral<nbc komisyonu, dUn, 

goç vakıta kadar suren mutad içti. 
malarından Mrlni daha yapmı;;ln'. J{o 
:ı:nlayon bu toplantıda ot flyatıannı 

tCJ'l>lt etmiştir. Fiyatlar, yannki ga. 
zctelerıe illin olunacaktır. 

EnsUtOde Tlrk 
buğdayı Ozerıne 

ara tırmalar 
( Baştarafı 1 inci say/ada) 

t~n-.titüyil dyaret ettiğim glin 
mıit.ch::ıssıslar bnğd:ıya fasulye 
una karijhmıak tı ulünün tecrübe 
~ile me5gul oluyorlar, fakat tetl>lk 
lerinin henüz neticesini nlmanu 
bıı1onu:roriardı. 

lstıı~buld!l buğiliış ununa arpn 
Ve ~a,·dar knrı5tırılmağa bıı5lııdık

tan sonra. bir ualık bHhassn. gen~ 
}'l\l:ta olan krz , .e erkeklerin ,·ii. 
cuthı.nıuJa ka.5ınmatardan haha.. 
nklardan ~ikiyctlcr olmuştu. 
Jlalk arasında dola~n btr .ayla bu 
t.-n':'mmalan, knbarıklan ekmekte
ki nnon l<epek kısmına atfediyor. 
du. 

Enstitüdeki müroha.s L•darm bu 
mesele hakkınclakl fi'ıirlerl ~11. 
clur: 

- Tek cins ekmeklerden yU7.. 
Jerde, \·ücntıarda taha.rrU,at ol
mnsutıl imkan yoktur. Bunun &e. 
bebl buğdayiann lı;erf inr!e bulu • 
oan 7.ararh ot t-Ohnml:ırının iylee 
de.ğim1enlerde teınJzlenrncmis ol
masıdır. Dem~ ki buğdaylar <le· 
ğirmenlerde kiifl •lerececle triyör. 
lcnlen g~lrihniyor. Buğdayla ka.
nşık olıın zararlı ot t.ohnmlan ek
mekle beraber yeniyor. Ekmeğe 
Ji.epck kan5tın1m.ası zarar değil, 
ba7.ı hallerde ~rhhate fıt.yd:ıhdrr. 
Geren sene milli miidafna emrin
ıle olan b:ızt askerler hastalana
rak hılııbaıo:a tutııJmoştu. noı;(tor
lann muavene ... ı n.~tic~iıule ımln-
ıldı ki b~ askerlerin lnkıhaza tu

tıılm.'\."t köylerinde l<eı•eldi ekme
ğe nlr~km olmalan im:ş. Ankara
l a gelip de t\epel•~iz ekınt'k yeme
ğe başlaymca kr-ndiJerin,le lnlubaz 
hail ha-.ln.nn~tır.,, 

Enstitüde hububat. Ü7.erine ya
pılan tetkilder ınemld<ctimirln zi. 
rai i-.tıhbaJi nol<tnsından ~l)k ümit 
\·erlrldir. 1\tiH,..hassı-sfar yaban<'ı 
memleketlerden "imdh·t> kndnr 
yetmiş tiirlii hıığ<lay ~~ttrtmiŞter
<lr. Ilunlan bes yüze ~·akm Til~ı< 
bu~ilnyı ile mukayese Ye tasnif ct
nıi~1er,lir. l\luayenctlen ı;cçiril"n 
~·erli hıığdıı.ylarmm n~'·'i ı-.c .;ek1:r., 
on hioj hulmnlrt.nıl!S. nütün bu 8-
rac:t•rmn!nrm neticC'sinile bir ~lin 
'l'iirl; buğdayı tjpleşt itilerek fı;. 
tllısnli ona göre düzenlenirse bun. 
elan nıem:eket~e ,.e millet~e ne bü
\'İik ra~·tl:ı1-ı~ hU'mle geleceği ken
~lllifiinden anla.:;ılır. 

ASIM US 

Abldlıı Daver, Llmaa re.islerinin 
denkdlerd,,n aeçllmeııdni isteyen 
bir takrir vcnnL,. Münaka1at Ve
kili amiral Fahri Ergin de ha iste
ğin doğruloğo.ı ililtünde durara.k 
ADUı>tu. 

Liman işleıinln denizle, denlz
cllikle yakmbğı meydandadır. El
t.ette, "i bu lşl bir denizci, deniz· 
ci olmayandan daha ehliyetle ha. 
pnl'. 

Bundan ötu.rii veldJ de, "ta&ff. 
ye,, sözUnü blle kullanmaktadır. 

I.iman reisliği, gerçi bir gemi 
liiivarlliği eayılamaz. Hatta bir ba
hna göre daha ~k nlzunnuııeler 
'\'e kananla.rta örWmU3 bir bUro 
~ldir. Kaptan olmayan dikkatli bir 
ı~om da ha vulfenjn hakkmdan 
g~le'bilir. 

Böyle olduğu baldf' de bu i~ çe
lrirdekt.cn yetJ'1De denJzcller ara. 
aıyor. Dem"k "ihtisas,, ı hel' 111-
ioeye, her "ubenin en ur nokt&!lllla 
&.adar yaymak bizde de bir prm
M p dansı olınaktadır. 

Ben, kendl payıma bo J(idişi aJ. 
J.ışJ~ram. Çünkü aksayan tarar. 
\Mm, bozuk işleyen noktalaıın, 
ancak bu -.ayede düzenle11eceğfne 
fnananlardannn. t~n bBşmda o f. 
6bı her ~yinl bilen ıula.mlar bo
h:ınmaz<;ıı., bir gün ya. sağtlıın, ya 
Mılrlıın matla.ka bir bozuk '-e"I gc
lt.r. Gür.el, <;;allıun Irnrağlar sarst. 
hr. Glt~<lc yıknn nliimetlerl el~ 
'er yer görilnm".i:e b:ı~lıır. 

Faltııt "rürkivctfo ihtls~-.a ı'nulı. 
hı;, o~an sıulue linı.'ln reislikleri 

-s-

değildir. l"okanda ~öyledlğlm gl
hi, her subenln. her ucunda bu fik
rin kök olarak benimsenmesi ~e
uktir. Ge~e~t I.-urtuluş anıtı, işte 
bn fHdr temellıerl Ustiin<le yUk"'P.· 
l"blllr. 

.\bldtn Daver, haldr bir da\1uıııı 
''ill o?du. 

Fakat sözü borada btraknıanıa
h, menıJeket kinde fhti-ıasa moh
t \Ç yerlerin, mUesse!.ell'rin b11.5Ja. 
nnda d& mUteh::ı.-.sı-.larm bulnnma. 
n için ~alrşrmhdrr. 

Hep bl1dlğimb. ~' yurdumu1-
rla bir "1lna.yi1eşme hamJesf var. 
Topnı.klarmnz füdUnde knru.Jmus 
~ lb:lerce fabrika j~liyor. Bun~a.rı 
~kip t.evlrenJerin ncab3 hepsi, ifla. 
re cttlkleri mU~Ierln bütün 
fhtl~ı kavrt\y1'cak ftya.rda 
ktmsel"r midir! Telm:~< bilı;lerl, 
tahoııil yoJlan, ks.nn:ma kablli.vctle 
ri, bulunctufttn.n mıı.!mmlara ~öre 
knk midir~ 

"İhtha.•,, da yeni zihnJyet bir 
"lnı.rtarre1,, "ims"lt gi.lrityor. Bu, 
flllnrz a.51 bir fikir hnnnde hıma. 
malT, tn<dya.kmırza lcadıır glnneli
<lir. Öyl(."ı, ki bfr gtin m~eliı bir 
fıııbriJaınt!l b!l~mıfa lJir riraatçi, bir 
anat mek".ebin1n mfülUrlltgün<le 

f"te"ela ltir doktor ~örünce, en b\i
''liğtimüzcfon, en ldlc;itğtlmüzc ka. 
dar 1ıepinıh ~iddetle sarsılmah. 
\"l'l. ".hıtısa .. ,, a c::ıyı:ı ancak bu 
lıııTc gelflfl;ten c:onra,lır, 'ki lıir 

memleketf(\ il~ri lıaml~lerin \'eri. 
ınl ;\'llnln saadete ulaşt.ırab!lir. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

izmird tüyler ·· rper-
tic~ cnnay 

Bir genç 20 yaş111daki metresini 
öldürerek helanın içine atmış ! 

İzmir - Sinekli mc' kUnde 1088 nci 
sol<akta 5 :uumarah evde oturan ta • 
bakhane amclcsinden Tiltve§U yirmi 
yaşında AbdlUAz1mln, iki, Uç ay ovvel 
sevişerek kaçırdığı 20 y~ınd& Eml. 
neyi lSJdUrUp cesedini helA. çukunuıda 
ki pislikler anısına soktuğu ve lzmlr 
den lmçtığt anlaşılmı§tı. 

Hddlsc tahklkntıyıe mO§&'Ul bulu _ 
nan mUddeiumumı muevinl B. Etem 
TOfekçioğlu, bazı izler tesbit etmiştir. 
Genç kadının, evin birlcUc odasında 

bıçakla öldUrUldU~U ve sonra cese. 
dinin belli. ~kuruna gömUldUğil tcs _ 
b!t edilmiştir. Hattft. ceset, çukura ıuğ 
mı.un!§, şiddet.le bastırılarak iki bük
lüm vaziyette plsllkler arasına yatını 
mıı ve bırakılmı§tır. 

A.bdUl~ln, karısını öldUrdUkten 
sonra Bitpazarma giderek mantosu _ 
nu müzayede ile anttığı da tesblt edil. 
miştir. Katil ornda: 

·- Karım hastalnndı, hastnhaneye 
lt11.ldırdım , öll1m halinde bulunuyor, 
ml\Jltosunu sa tıp il~ç parnsr yapaca. 
:ım. 

Demf;ıtir. 

ltı.7.lmln lzmlrde geçinmek için sıkın. 
tıya dU,,tUğü Te hem§lreslnin evvelce 
bulunduğu Hayraboluya gltmcğe ka • 
rar verdiği anlaşılmıştır. Fakat kaçır 
mtt olduğu Emlneyt nlktıhlr'Undığm. 
dan genç kadmuı; . 

- BcnJ nlklhla, ondan sonra gö
,wr, yoksa gitmem. 

Diye ayak direttiği ,.e bu yüzden 
kavga çıktığı tahmin edilmektedir. 

Azimin, Hayraboluda bir cinayetle 
alAkadar olmuk suçundan üç aencye 
rnahk~m olduğunu bir arkadqma söy 
!ediği de tesbit edildiği için bu kaza. 
ya &itmemesi de muhtemeldir. 

Zabıta ve adliye ~tırmalarına 

devam ediyor. 

A'lliye Yedlnt'I Hukuk Mahkeme • 
tılnden: t42/M8 

Galatada AslgUrasyon generali han 
26/27 numarada mukim Ahmet Raif 
Scru tanı.tından Beyoğlunda HarbL 
yede Altınbakkal lcndiye Ölçek mn_ 
haliesinde 128 numaralı apartmıanda 
mukim Karabet Sıvıı.cıyan aleyhine 
750 Ura Ucrotı vekll6tin maa fm ve 
rnnııarlfi muhakeme ve avukatlık Qc. 

Babası öldükten sonra amele AbdU.. rcUyle birlikte tahslll hakkında. 6. 5. 

Cam idhalat birliğinin 
toplantısı 

IH2 tArlhlnde açılan davaya alt davıı 
nrzuh&ll mUddelaleyhln göaterlkn ı_ 

umet.gth udreslne gtinderllmlş fııe de 
bulunamadığı ve htı.len nerede oldu. 

cam, zUcn.clye, ve klmyevt madde.. ğu maıam olmadığından balıaiyıe bl. 
ler ldhalAtı blrllğl kurutmuş ve dUn ili. tebliğ iade edilmiş ve mahkemece 
ilk toplantısını ticaret odaııı salonla. 1 mumalleyhc 1llnen tebligat icraamn 
rmda yapml§tır. Topl&ntıda statü o. ve ilıln suretinin mahkeme dlvanha • 
lrunmU§, yeni idare heyeti §U Btıretle nesine talikine karar verllml§ oldu. 
seçilml§tir. Kemal Ataman, Müeyyed ğundan tarihi 1111.ndan esas davaya 
İ§Dlen, soıeyman Halk bankası, TUr- ka~ bir ay zarfında cevap verllmeııl 
ltenll, tzakalyon, Suad K(?hrlbar, Ad. !Uzumu tebliğ malmuıma k.atm olmalt 
nan DeLal. Rel.Bllğ"e Sabri, ikinci re. 117.ere Uln olunur. (40131S) 

lallğe Sermed getlrllmlştir. 

Esrar kaçakçıları 
yakalandı 

KUçUkpazarda oturan sabılmhlar. 

dan Mehmet ve Alinin blrblrlerine, bl. 
rcr parça esrar verdikleri gorUlmU~. 

ber ikisi de yakalanmıııtır. 

Adalar Sulh l\!:ıhktmeslnıleıl : 
9.U/7'7 
Mahkememizce terekesine el konu. 

lan ôlU Cemil Başbuğoğlunun t'~yası 

12. 6. 942 tarilhne mUsadlt cuma cUnU 
saa.t 16 da IlUyUkada iskele mcydo. 
nmda aatııacağ'ından talip poıanların 
ınaha!U mezh.-Urda hazır bulunacak a. 
ıtıkadar memurlara mUracaatınn Uln 
olunur. C•0127) Esrarkeşler, esrarı Kemal adında 

birialnden aldıklarını söylemişler, Ke- I 
ı:naı de yakalarıa.rak hepsi birden ka. ---~-------:,:-----, 
çakçılık mahkemesine verilmişlerdir. ~ SALI l_Çarpmba 

9 Hıa:r.lran 10 Ha:tlran 

Bakırköyde kuyudan bir ~ ----ı 
cese".: çıkarıldı <t c. evvel: ıs c. evvel: 26 

"'- Hr:ı:ır: S:S Hız.ır: 86 
Bakırköyc bağlı Ka.lılarya. köyün. 

de 25 metre dcrlnllğindekl bir kuyu· 
dn hUvlyetl meçbfll bir erkek cescdl 
bulunmuştuı·. Ceset dıfB,nya çıkarıl. 
mı§ tahkikata b~ıannuştır. 

Albn fiyatı 

\ ı&Kltlt•ı 

Oıill!!ı,ıln 

do~ır.ı 

Öğlc 

ikindi 
Akşam 

l'atsı 

lmwak 

~ a11au l"..zanı 

,us 8,151 

12.ıs 4,SS 

18.18 8.:16 
l0.S8 12.00 
;.H.89 2,01 

2.18 ı;.sr. 

\ aı;a~ t';TJtnl 

4.%1 8.GO 

ıı.ıs 4.15 
10,IS 8.55 
19.88 12.00 
21.40 2.11 
us t.16 DUn blr a:tmm fiyatı 3~.15 lira. 

kUlçe nttının bir ,ıram fıyat1 '.1.M ku- ı 
ruıtu. -------------

J. 

• 
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- ' - VAK iT 

Suikast da ıasında . müd
deiumuminin iddianamesi Doğan Sigorta 

Şirketinden : 
Anonim 

Muhterem hiı.ld:nler; 
Paviofun ve Komilofun mütln· 

foal:ırı tizerincle uzun uzadıya du. 
racak değıliz. z:.ro t.cllkikalın ba. 
şındaıı sonuna k2-ckı.r; h:ıkikat kar
§ır.nd:ı şa.şır.ı.n, sa.rst:an fakat her 
ne o1ursa oJ..;un hıkAr yolundan ay
ııimıl~·an mi!crimlerJı ruh halcUo. 
rlııı taşıd?'ckrı göıiile.:ı bu iki nıaz 
r.tuı Nz" su~ ortaklarından hiç bi. 
ris:.ni kat.iy~n t~2.clıklannı, bu 
fdn bir provaklsyon olduğunu, ko
mi.ınir.m !)rensiplcrirıdc ferdi tct
hışı:ili~,icı yeri bulunmadığını süy. 
le nı:kle fatifa e1mişlerdir. 

lşled:.\de: :Suçu itiraf etmek ce
.. ııretinde!l ma.hı"l4"tl bulunan ve ir
tfkarı eylcdiJtl~'"i fiilin d'31ı§eli al
t:ndn titreyen hu mazntınlal"dan 

bir it'r:ıi c!.a o~en bekleyemez. 
d•k. Fakat elde edilen kati ve ka
ıı:ıntbalış dediller m.üvacehesinde 
iı~kar'ar.rnın biz:rn için (itiraf) de
ı ecetı'nde kıynıetli bir mana ifa.de 
ettiğin! d: ila\'e etmeden scçe
meviz. 

Pavlof v: Ko.."tilloiım bu işi ter
tip, tanz'r.ı ,.c SC":.k ve id:::.r.! cttik
ı~:inıi n.ve fiil! icılem~:: iç:ıt Öme-

11. ozmettirdi.klcrin'n delillerLıi 
f!im<li telkik \'e ml>n:?;kasa ederker. 
Abdurnhmanla Sülcymarun açtk. 
ve kati Wrafla~ mukabil Pav. 
lofla Korıı:!ofun mullnk inkarları. 
nı Ömerl: Abdurrahman ve SU • 
loynıa.nı t.ıınımll.Il'l:ık h~usundaki 
~mmnit ısrarla.rmı da bir de.:il o
larnlı: zikretmek mecburiyetinde
yfa. 

Bundan r.ıınd:ı. surasmı öa bil
hası:a yilks:::~ n:ız.:ırlarınr7.a a.rzey 
lt.:r.ek ister.:.Z ki n.ra.la.rmdakl mil
r:a!!e1:let.iu beş allı ay devam ctme
:-.ine r::ığmen Abdıtrr:ı..hm:ın. Pav • 
lo!"un ve Kornilofun ve Süleyman 
ıse K:>r:ıı'lnfun ne isimlerini ve ne 
de mcşguı~iyctler!ni... hulasa k;n: 
olcluklarmr tahkilmtm b:ı.,lndığı ve 
de\•am ey'e'iiği günlere kadar bil
mlytdr.rdı. AbrluJT"...hrna..-ı ve Sil· 
lt:;ıru:.n ilk if:ıdı'lerhde I\orn•lof. 
1an dalma (türk<;e b'lmiyen Ru~) 
<iı~·e oo.!ıs:tmiıit-rdir. Yine bunlar 
dnn Abdurrehm111: bize Pnvlofu 
nn!ntmn~~ ist.Cf}!.ği z:ımsn (ihtiyar) 
,·eya 'tUıkçe bllmiyen Rus) ta -
b!rleiiıı? kull:ır..tn'ştır. 

Pavlcf ·.:e Korr.ilofun aylarca. 
za!llMl Mvi~lnt ~ perd&!l 
altında r,lılemeğe muvaffak <>!uıı· 
ları ve !st.nnbu!dn J:ıın.qlaYJ;P devam 
eı:!e::ı huluıını'l.lart 71'11!Mretle idare 
cdi01eıi, bi:::e. bu gibi :işlerm sade. 
ce Mürett.iplerl değil be1ki t"hille
rı oldı•k!:ır . .m da an l:ıtm~kta.dır. 

Bu:u.: m3.larm szami d.kkat ve 
ha!;cs"yetle. hiç bir şiipheyi da
vet etrncderı ı1UkUU?l3 nasıl itina 
f.Ö<rterd:.ğhi evvelce ıırzetmi~tik. 

Tcl.fo:ıla yapılan muhavereler. 
<le dclıi (na.<(!J~m iyi :mislıı "/) veya 
(C'o.kta.ndır görüşemiyoruz) p:ı.ro
Jıı.siylt> )ap~la.n nnl:ışm:ılar (Şap. 
kının elde tııtulmnsı suretiyle tch
lı:~enın me\•eut obl:ıdrğrnrn.) ve 
<şapk'l.nm 00.şa giyiı'm.{'si) suret.i
le tehliken~11 mevcut olduğunun an 
Ja .. rlınns1 y.:>lı.ınd"' ilm.bul edilM i'a
retler ... tayin ~ilen buluşma ye
rind~ < sigan. yclnlıın;ısı) halınde 
(b:ı!uşul~ görüsUleceği) ve s-ga
ranm y:ı.kılnınme.sr halinde nvdet 
e::iilec-.:ği veya (pa.rd("ııü elde ge. 
li:ıdi.ğ"i takrll:rd~) göriişü'eceği ve 
(oardesü ~ili olarak) g~1in.diği 
surette görtl:şl.ileınıiyeceği .... 

Yine elcllven!~r ~ilmiş ise bu
luşııl:ıcağt ve giy.llint.miıı ise bulu. 
fSUlıuıuyacağı yolunda baş vurıılnn· 
l.~tl!er, bııluşma yerlerinde ve 
srı:ı.tleıi..-ıd.! mk !!?it :ynpılan eleği -
şikJikler, fiilin :ilmnıda. kullruula • 
cak tacanea. n~ daha bir 
av önce silinmiş nlması gWi nlı
Pı>n tedbi.·lçr Pn,y]ofl:ı. KornUofun 
uclmılarmı n(l kadar ihtiyat ve ba. 
m'e~e ntb:kla.rmr ve kenililerini 
tecrim içh heri::ıngi bir delili eel 
vcmıi1 ohnaktan nasıı ihtl:rnz et
tiltlerin1 açikç:ı. görter5.r, 

Ru dereee sinsi bir 6'1.0"Ct.e ha
z ı'b r.a.n kom!>lo f'ili etrafmda 
nnd:li del:ncr·n fn2:ı1asile elde e
ciilCJY'..cm·~ olma.sına cihet hayret 
c.tme."llek ıazım.cıxr. 
<Türk~ 'itlen Rın:) ile \T:itkçe 

lıilmiyen Rus) un kim olduklan
nm fl.llln.ş11ma.<;t biraz geç olmuşsa 
da gü~ olm:ımtŞtrr. 

Jstanbul'l z:ı.1>1i!ısmd:ın celp edi
len ve yliztercc fotoğrnfiyi ihtiva 
cd;ın ecani.p deftcrl ile Anknr:ı. 
zab•l.ruım :ı ait ccanip deftcri:ıdekl 
fotoih'aflar llzcrincie Abdurrahmn -
n:ı ve SiilC'.rm:ıro ayn ayn ve yek. 
diğerleri! '".l gıy:ı.pl:ırında yaptın • 
lan tetkik er oo:ı.und:ı.; Ahdurrah. 
man: İ'avlof ile lstepan Podoçnik'n 
foto~Ja.nru bulm-.Jk g&termış 
anc:ı.k her iki dcl'terdeki reamler 
r..rasmds (tilrkçe bilen Rus'un fo
toğrafım görC'lncdiği.nl) bildirmi~· 
"1'. 

K'ezatık; mamunh>..rdan yalnız 
Romilot'u ta.nıy:ın Sü!leymruı da 

ayni dafterlercleki foto<;tııflnr a
rns:nda ( lUrkçe bilen Rus) u gö. 
r<:nıcdiğ..n.i ifade etmiştir. 

Bununl.ı lıerah~r Abdurrahman 
Pa\•lofkı Kornilofı'!ll ve 1stepanın 
kc7.a.lık Süleyman da Kornilofun 
cçkô.linı ve lıusu~yel!erini çok et
rurıı ve pe·:: nıi.Uı:Mnlllel blr suret. 
tc bize, tabkiknt.ın d:tlıa ilk gün
lerinde ızal! et:r:i.5 lr.ılunuyorlnrdı. 

G~rl'k Ai>durr:ıhmnn ve gcr~kse 
Süleyman Koroilofun eşkalini ve 
hususlyelleri:ıi 3 mart 1942 tnrf. 
hinde bildfrirlerkrn Komilofun: 

1 - Orta boylu, toplu \·ücut:u, 
kı.mr:ıl sn'}h 3i ynşlarmıJa, mat -
ruı;, 1-urnuııuıı ucunun yukarıya 
hııfü~e k~lkrk olduğunu; 

2 - YUrlirkı-n &ağa, sola ::ımuz. 
lıırmr ydvaş~ s:ıll:ıdıi;'T.P, yavag 
yiiı üıues"ni sevdiğini, \ iiks"k ses
le konuştuğ0ınu; 

3 - Oturduğu zaman ınııhak. 
kc k, bacak b:ıc=ı:< UstUne attığını, 
otu':'duğu ycrjc dfü:ilııürken üstus
le attığı aya.kh.r:nıb.n bir"sinj saı. 
i:ımuk it~""ldmch bu1unduğıınu; 

4 - K'if; <.ie-rc~de tilrkçe ko
':'ı:ı~masım bildı.'.;'i'?rl, kdinıelcıi ı 
sorııı:ıu rl ı ırr.a uz:ıtt• •ıı ı . ' !3 - l~um olduZ,ı •ç n Ser!ddor. 
yıa: Wga?'" sı içtiğini, kırmızı agız
l•.k kullan-lığını ağızlığı d:ıima ağ z 
kcıın.rında bulundur:ıralt görü.c:tu. 
ğl!nU, • 

6 - lstanbu'd:ı biri.<tfnden Fran. 
s·zca detti aldığım, 
nıUı;tereken ifade ebnişlerdir. 

'Haf.ta Ab•lun-:ı.hme.n; Kornilo -
fı~n h'T p::ırnııığrnm sakat oldubrunu 
arkndn~ı Ömerden lşittiğ'ni <le 
ıı.: ... ·c eylenüı:tir. 

5 mart D42 tarihinde Harkı:;e 
Vck8.letinin viz~~e bir kacı d:ip
lomatir v: birisi hizmet pas:ıpor. 
tunu ha.mil bulunan hazı Sovyet 
tebaahrI?l::n Er?.tıru."l'l fııtil:.a.'l'etin· 

1 
de yo1a ç·~t.r:t's.n anlaşılması ve 
l:irer fotoğra.flarınrn cin elde cdıl. 
m~j üzerıne bu reslınlcr üstünde 
kendilerine a.yr uı.yrı ve yine bir 
t-irlerinin gıynplaımtla tetkikler 
yaptırılan .Abdurrnhmıın ve Süley
m'.ln bu resimle ra.ras:nda (ltirkçe 
1:.ilen Rus) un fotoğrafmı d:!rha1 
göE.term~lerd:r. Bu mUttchit teş. 
his ile (türkçe bile."l Rus) diye o 
güne ka.dar ifade Nlile:.1 sahıı;m 
<T.eonit Kornilof) olduğu ö~rc -
nilmiş, :rine bu şaha-n o giinii sa. 
at l l'l de hareket ed~n 710 numa
ralı yolcu t.rviyle Anknradan ay~ 
rıldığ'r da tef"o1t edllntl'i bulunu -
~·crtlu. 

Hü\iyeti bu suretle ta&~~İJJı e
cen vı: aleyhinde t.oplan:.uı deiılk
re istinaden 1'..a.kkında sulh ha.kim. 
lığince gıyabi tevk.lf kararı itti -
haz edilen Kornilof 6 mart 1942 
rob:tlır KııyserHe tc\·ki.f ettlrile. 
rek Anka.raya ;;et:ri!ml!itir. 

l1ık istlcvabnı.da, bildlı ilen husu
dyetı erl:nin birer btrer tesbiti için 
taryı bir hareket s~betst~i i~inde 
bmıkılruı Kofnilofun sigara içme. 
::Jr.e ele ır.Usıımaha edilmiştir. 

Bu hususta tuırim edilip tahki
kat dosyası ara..sma konulan 7 
mart 1942 tarihli ZP.brt \'3rakas:n
da dıı tafoilen ya2•lr olduğu üzere 
evvelce b!ldirl len hUı">U!!'İytler ken
disinde aynen ve tamamen milşa. 
hede ve tcsb'..;t edilmiştir • 

Filhnkik:ı. ht'l!len hemen iyi de
n ecel.. kadar türkçe koınuşan ve o
daya s:ı.ğıı sola sall.nnnra.k giren 
KornHof oturur oturmaz bacak 
bacnk üst.üne atın,,, görilşme sıra. 
sınıfa uz:ı.ttlan slgnrn pa.ke1.ine göz 
gezdirdi.kt.1):1 sonra yalnız Serltil • 
doryan s:igua.sr kullandrğ>nı hll • 
diam5 birs.~ so:ıra gc.>tbile:r.. Serkl
doryan paketinden bir si~ra al. 
ınasmr mUtcakip ~llerile derhal 
ceplerini yoklomağn bn.5lamış ve 
arr.dığmr ynmnda bıılsmaymca 
ağı:zı'ı~rn otıtrduğu odtL<la kaldı
ğn söyJb.1;-m~c ~t~rW:mesini iste. 
mis ve cok ;:rcçmeı!en eet:irilen lnr 
mızı nğrzıtğmr. !'.igara takını yUk
tıkta.n sonra nğzm'l'l şal kenarma 
yerlcı-.tir~rek i~ı.:ığe ve sorul:ın 

f!Unllere ce~-an ver.ıncğe lba!!lamı~. 
bu nrnda sağ elin~n yilzlik pamıa. 
imctn.ki saka.tlrğm 1827 tarihinde 
Ru.evads. teıtviv~UJı:ı1c meşgul ol
cluğıı srrada husul'" ;:rel<l'ğini ve 
1sta.nbulda :i.k•n Ninet ve Fer
r:ıtze i<>"mlerin..<le fiti ~d aıdan mnh 
telif Z'!lltla.nlanla Fransızca darsi 
ald·ğrru :ır.latnı~ır. 

(Devamı t•ar) 

~lrkl'tırul,ln hmir '\.P havall"tl Umumt Sigorta .\contahğına Bay 
ilAkl Erol'un tayin l'dıldlğl ve bu sıfatl:ı Şirketimiz nnıuına her nev'i 
ifa t, 'ıwgın, .!\"akliyat \"e Ko7:ı Sigorta. muamelelcrlle 1 Ugalo mezun 
'e sclühl~·ettar bulunduğu '\.e meıl;Cır Accntnlığm lo Haz.irıın 191~ tn
rUılnı!e 17.mtrrlc Ato.lürl• t'ncldesl ~'>. l(Jfl da fıtaıtyete ha:!la~acağı llfın 

olunur. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

'l'Urkiye'do Yangın, Nukliyat, Hnyat ve Kaza sigorta lşlcrlıe meşgul 

oln ak iizere ı.:anunl htiküuıler dairemnde tescil ~dilerek bugUn faaliyet 
halınde bulunan Doğan Sigorta Anonim Şirketi bu kere rnUrncnalla tzmlr, 
ı.Iaı.isn ve Aydın Vllayatlerile mUlhakat1 acenteliğine firkct namına yan. 
gı 1, nakliyat. hayat ve ka.ta Sigorta işlcrlıe meşgul olmak ve bu işlerden 
do~acak davıılarda btiltiu mahkemelerde m'.iddcl: mUddcaaleyh ve UçUncO 
:;alıL~ sıfatlarilc hatır bulunmak üzurn HAkı Erol'u tayin eylediğini bildir. 
mi!'tır. Kt?yflyct ::Jigorta Şirketlerinin te.tiş ve muI'akabo..sl hakkmdald 25 
mı:!ıran 192i tarihli kanunun hUkUmler:ne muvafılt görülmU!7 olmakla itAn 
olunur. 

Belediye Sular idaresinden : 
1 - l dn.remız~ ı· rzzl o:ıcknJen pri:: 

dokll!rntcc Jct!r. 
2 - DöktUrl'l eclt p•'z \'"e tevkil 

edilecckllr. 

tevkif mıısluğıı ve snlr parçalar 

olarak teslim 

:: - Nllmunelcr İdarem~?. Levazım dalrcııinde ı;tırUıebllir, 
4 - Tckl f'e mı ııeltll t'lnı verilecektir, · 

A • Kızıl hurdası idareden veıilirııc 
13 • Kızıl hurdası mliteahhlt tarafından temin edillrs~ 

~ - Bu dökilm l~lnl Uzer.ne almak i:ıteyenlerin 12, Mayııı, {)j2 Cuma 
gUnU saat 12 ye kadar bir mcktuplıı. flatlarmı Taksim Sıra Servi. 
lcrdeld !darf' mcrk,..zine göndennelerl. (6247) 

J<;yUp Sultan 37 nci ilk mektebln
den atdığlm şahndetnamem flo :Mar. 
din 3381 askeri postadan 'lldrğım ns. 
kerlik tczkcreml zayi ettim. Ycni'erl. 
nl alacağımdan eskilerin hUkmU yok. 
tur. 

Kızııtoprak İstasyon caddeSl ıs nu_ 
marada t ~Il'ail <>f!ln 328 te\'CllUtıU 
Turgut Kadri Kızılkayak 

(40126) 

* * • 
Tıp fakUlteslnden aldığım ısebeke 

pasomu zayi ettim. Yenlııinl alaca. 
ğıınd;ı.n eskisinin lıUkmil yoktur. 

vlM GUl~~ın Darcan (40U6) 

* * * 
Giresun vUt\yetl KC§Bb nahlycal.n. 

den aldığım ilkokul şahadetnamem!. 

zayi ettim. Yelll:ıini alacağmıdıın es. 
kiSlnln hUkmU yoktur. 

AJ,saray, Heklınc~lu All pa~a Tev. 
flk Fl.kmt solo.Ak 48 numnra Ke. 
mal Gök.;ııi11 (40186) 

lf. :/. ~ 

Nüfus cUzdıınmıı ve askeri tersls 

SULTANAt!MJ~'l' 1 J::cJ SULH 
!!lJKUK l!AKIMLIOINDEN: 

942-76 
Posta ve Telgraf idar~i tara. 

fından Burs.:nm Mustafa Ke
m:ıl naşa İllhisarar baş memuru 
olup Kadrköyünöe Telefon cadde
sinde 90 savıda ikamet eden Cev. 
det Sirgil nlcyıhinc açtığı 050 ku
ruşun tahsili hakkındaki davanın 
duruı;.nıasmrla: dava olunana gön 
derilen <lm·eti.re ve arzuhal sure
tinin ikametgahı meçhul olarak 
bila tebliğ iade edilmiş olduğun. 
dan 10. 4. 942 tarihindeki celse
de isbatı vücut etmediğinden hak 
kında gıyap kararm.rn ilanen teb. 
liğint: karar verilrn~~ ve duruş -
n.nnuı 29. G. 942 saat 14 e tiııi.k 
edilmiş ve esbabı subutiye olarak 
Ceza dosyası da celp ve okunmıı 
saatte mahkemede bizzat veya 
olduğundan tayin olunan gün ve 
bir vekil göndermediğiniz takdir
de gıyabınızda hüküm vcril~i 
gıyap kararı makamına kaim oL 
mak üzere ilan olunur. 

tezkeremi kaybettim. YenUerlnl çı_ lST ANBU L ASLiYE 9 UNCU 
kartacsğımdan eskilerinin hUkU yok.. HUKUK llAKlMLlölNDEN: 
~~ 41/717 
Cerrahpıı~da :seylJ YaJrup Han Anita tarafından Galata Ne -
sokıı.k No. 8 de ~nldn :'\lehmet oğlu cati bey caddesi Karaoğlan so. 
m~A~ ~~~~~~~~ 

e * "' leyhine açılan boşanma davas:-
8.6.lK!! tarihinde Burdur vl!Ayetin- nın yapılmaktaı olan muhakeme. 

dıon aldığım dört adet ekmek karne. si sırasında: l\1. aleyhin ikamct
si lle bir tatbik mUhrUmU ve (60) lL gfilı1 meçhul olduğundan daveti
rayı zayi ettim. Karnelerim ilo tat. ye ve dava arzuhali c~keme di. 
bile mUhrümtın. yenisini çıkaracağını. vanhanesine talik ve gaz.ete ile 
<tan eskilerin hUkmn yoktur, ilan edildiği halde gelmediğin -
Unkapanı Tulumba Bostan sokak den muhakemenin gıyaben icra-
46 Dt.ımal'a Abide Özgtll &dJ~le Be.. sına ve davacı iddias·nı bişşaba. 
too XuretUn Ari! (40151) de isbat eyleme.sine ve yine da-

~ :t. • vacı bosanrna davasınrlan frra-
Kadık8y nah.cy'e mUdUrlUğünden al. gat e<!~rek, davasını ihtar da. 

d•(Çım mayıs - haziran aymıı alt ek- \'il.sına hasrettiğini ve ihtar hak. 
roek karnemi zayi ettim. Yenı.,ını ala 1 kında şuhut istimam k v -
cağımdan eııkiainln hUkmU yoktur. rildi.Tin.den ve o-el""'eka ,,ç;lardar e_ 

d .. Uli k k s• ... o "'" .... ~ sc e şa 
Ka ıkoy M.laakı m 90 a ,. nn. hit listesini ita ve şahitlerini ika. 

marada Emlıı Vçtincu <40152> mc eyledi~i takdirde dinlencce -
ğin!n. ve gıy~p kararının tebliği 

Çocukla bir ailede ev ~le- lanhıııdcn ıtıbaren be~ gün çin-
rinc ba.k.a.bileeek 30 _ 31') yaş de tahriren itiraz etmediği tak. 
!armı:'ln bir be.yana ihtiyaç rlir~e :Jıir dai!ıo muh-ıl·rnı;..ve ka· 
vardır. Talip o~anlnrm Vn.lcıt bul edilmiyeceğ-~ ve muhakeme 
malbaar.ı v-:znedan Behran: -tünü olarak tayin ed•l<•n 15 6 

Uzca.n':ı müracaat eylemı'Si. 942 pazartesi saat l4 C talik e: 
~~~~~~~~~~~~~ dildiğindcn gıya;p karan maka. = --- -------· ııma kaim <>1.c:-nak üzere ilan olu-

suıtruıaıımet l 1.nd Sulh Hul•uk nur. ( 40134) 
llı\klmliğtnilen: 

942/26 ISTANRUL AST IVP 

Postn ve Telgraf' idaresi tamtmdan CI IIUKUK l!AKIML!C/N 
Atlamataşı camii yanında 26 No. da , DEN: 042 - 390 
Diyarbakırlı İsmail oğlu Mehmet ve Müddei: Adalet. 
Tahtal<alede Kebapçı hanında 15 No. Müddeialeyh: "sman: Kocn. 
da I gc.zh 1smaıı Dilsiz og-ıu P!'lnmal 'fo tafn; paşa sebzeci skak 3 No 
:Mehmet All al~yhlerbe ~25 kilo t~r Mildd i: \da1ı:t tarafı :inıı. 
t'ıçr korekti! madde!ll klmyevl:ılnin müddeialeyh Osman aleyhine a
denlzc dUş!lrmekten dolayr 85 Ura 78 çılan bosaroma dava.c;ı için müd· 
kuru§ alacak davasının duruşmasm - deialevhin 5. 6. 1912 cuma günü 

/ST AN DUL DÔRDlJNCV NO- da: yapılan nanr..n tebUğata rağınen snat 15 de mahkememizde t-azn 
TP'R.' ln!NDEN: mahkemeye gelmediklerinden I;u ke. bulunmak lüz:..mu ilanen tebliğ 

Rika Bmıhaim de Bottan ile re haklannc.akt tahkikat evrakı o. edilmesi Ur.erine muma.ileyhin o 
Yoo.f Peraz mal ay.ıl.ğı mul:avc. kunmuş olduğu cihetle gelmedikleri r.ün rrelme:ne<ii veya bir vekil 
lesi yap:ru.~!nrdır. Keyfiyet ta- takdirde gıyaplannd:ı tetkikatın ne- ~öndermemesine mebni hakkın. 
Tepleri veçhilc ilan cdilmak üzer" tıceleneccğ'lnd'!ll bahııile 5 gUn itiraz dp gıva.n kararı ittihaz olunmuP 

Muhamuıcn bcdeU l2fli6 ton iki bin dokuz yUz yetmiş altı) lira 60 
ıaıtnıış) kurur; olan cem'an 112,840 .M3. muhtelif eb'a.tta 190 (ytlz dok.lan) 
adet çam kııla11 ve 5180 (be§ bin yUz seksen) adet çam tahta {23. H~ 
ran. 19!2) Sau günU saat (l~,30) on beş buçukta Haydarpaşada Gar bJ_ 
ııuSl dahllındolq komisyon tarafından kapal: zar! usulllc aı.tm &lmacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 973 (dokuz yüz ye~ Uç) lira 215 (y1rmi 
be:") kuruşluk muvakkat teminat n kanunun t:aytıı ettiği vealkalarla tek.. 
ııne:-lnl muhtevi zarflarını ayni gUn saat {14,SO) on dört otuza kadar ko_ 
m!E.yon Reisliğine vermeleri lAzımdir. 

Bu işe -ılt §&rtnameter komisyondan parasız olardk dafıtılmaktadır. 
(6221) 

••• 
Demir yollarımızda OJ1 az kırk ld§ilik guruplar balinde aeyah&t ede. 

cck ameleler için 15.6,9,12 tarihinden itibaren tatbik edilmek tizere yeı:ıl bir 
tarit'e ihdas cdllm~tlr. 

Fazla ta!sllAt.için 18Wyonlara. mUracaat edilmesi 

Nafıa Vekaletinden : 
l!:kslltıneyc konulan ı,: 
ı - ı::u lııleri 16 ncı §Ube .MildUrlUğU mıntakası da.hllinde Alanya ova. 

;mın suıanmar.ı içln yapılacak ka.nal ve iml\ULtı amaiye tnetat.ı mubaın.. 

men. ke;şif b·3deli vahldl tiat e.sası Uzerinden "375,620., Jira. "17,. kunlftur. 
2 - Eksiltme 15,6.942 tarihine rastlııyan paznrtesi gtlnU saat 15 de 

Aaitarada Su işleri Rclııliğt binam lçlnde toplanan Su ekalltme komlsyonu 
o<!n.emda kapalı zarf us-.ı!Ue yapılacaktır. 

a - lstcklllrr eksfltrne §:ırtnamesl, mukavele projes:I, Bayındırlık 1f.. 
l!.rl Genel şartnsmeal, umumi su i§lcri fenni prtname.'iilo hU8'J81 ve fenn! 
fS:t.namelert vo projeleri ••ıs,, lira "iS., kuruı mukabilinde Su l§leri RclL 
:ıı?ınden alablllrler. 

4 - E:.sıltnıeye girebilmek için isteklilerin "18774,. lira "81" kurur 
'uk muvakkat teminat vermesi ve ekslltmenin yapuacağı g{lnden en az Uç 
gl\zı evvel ellerinde bulunan veslkalarlıı. blrllktc bir dilekçe ile Nafi& VekL 
leline mUracaat ederek bu l§e mahswı olmak Uzere vesika almatan " ba 
'l'~sikayı itıra:ı: etmeleri şarttır. 

Bu mUd..ıet lçtnde vesika talebinde bulunmayanlar ekstltme:v- 1ft1rtJt 
.-demezler. 

ıı - 1atultlilerin tcklit n:ektuplarmı ikinci maddede yu.zılt aa&tten bir 
saat evveline kadar Su İglert Relsliğlno makbuz mukabilinde vermeleri lL 
zr.:adtr. 

Postada. olan gecikmeler kabul edilme%. (3631-MU) 

C. H. P. istanbul Vilayeti idare Hey' eti 
Reisliğinden 

l. - 1stanbulda Şebzacieba§tnda C. H. Parti81.ı:ie aid an& üzerine J'&p, 

tınlacak ola.o (l,036.694,4Ji lira (Bir milyon otuz altı bin altı yUa dokan 
c!ört lira kırk bir kuruş) kC§lf bede!U talebe . yurdu binası inşa.atı kapalı 

zarf u.suUyıe eksiltmeye konulmu§tur. 
2. - Eksiltme 22,6,1941. tarihine mUndit Pazart.eai g11Jıll aat 1f de 

!stanbulda C. H. P. VilAYot İdare Hey'ett binamnda müteşekkil komUyon 
h•:zurunda yapilacaaktır. 

3. - Bu işe atd eksiltme ıartnamest.. bayındırlık l~lerl genel tarta&.. 
mesl, husust !cnnl şartname, yapr f.§lerl umuınl fenni prtnames!. ftbldl 
fi.tt cetveli, kC§i:f hUllaası, mukavele proje.et, bina plAnlan Alıkara'da C. 
H. Pa.rtlsi Gcrıel Sekreterııgı bilrosundan ve latanbul'd& C. H,, P. V11.1.7et 
Hnre Hey'cU Re!sllğlnden (30) lira mukabilinde a.lma.bWr. ~ 

4, - !h,·akkat teml"lat (44.550 Ura) kırk dört bin ııelds )'b tılal 
liradır. · 

5, - İsteklilerin tekli! mektuplarmı n fimdiye kadar buna benJıer .,. 
t.ir defa da en az be§ yUz bm liralık bir taabl1Ut l§ini muv t.ffaldyetıe ,ap. 
tığmı tevsik eder vesikalarım ve tatanbul VilAyeUnden ekıılltme tarihlJı. 
dt>n sekiz gU!'l evvel alınını§ ehliyet v-e 1942 yılına ald Ucaret oda.c ....ı.. 

kalarını havt kapalı zarflılnm 22.6,1942 Pazartesi günll aaat H e kadar 
lstıınbul'da C. H. P. VllA.yet İdare Bey'etl blnasmda mUtetekkfl komlayon& 
'\'ormelerl Ull.n olı;nur. <&260) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1 - 1st.aııbul bira !allrikasmda ı. Hazirn.n fH2 ta.rlhlnden 31.5JK3 ta.. 
rlhlnc kadar elde ed.llect!~ takriben azamı "~00,. kazan ya,, kU.be oartzıa.. 
mt.!t mucibine" pazıırukla Satılacaktır Küapeler beş partiye ayrılarak bıer 
biri 100 kazan hcsabilc pıırt! halinde de satılabilir. 

2 - Pa.zıırlrk 16.6.942 Balı gUnU saat 11 de Iab&tqta Levazım fW>e.. 
sındı.ki merkez ıatış komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şn rtname her gün öğleden ııor.ra aözU geçen fUbede g6ı1llebWr. 
4 - lsteklllerin pazarlık iı,:in tayin olunan gUn ve ııe.atte tek11t ede. 

ccklcrl flat üzerinden % 15 teminat parul.yle birillrte mezkQr kamı.yona 
r.ıfırncaatıan. (eoll) 

l_stanbal Levazım Amlrlltladea verilen 
Askeri Kıtaat ııanıarı 

MUten.hhıt nam hesabına 18.5,94:.: 
de ihalesi UA.n olunan 121278 kilo 81. 

ğTr etine ta.llp çıltmndığından tekrıu 

pauırlığa konmuştur. F.vııa! ve husu 
El şartları komtsyonda görülebilir. Be 
her kılosunun muhammen bedeli 95 
kuru~tı.ır. İhalesi 18.6.942 cumartesı 

günü sru>t 10 da yapııaca.ktır. raııp 

lrln kat't temlmlllılrile Harbiyede Ye 
dek subay okulunda satınal~a komıs. 
yonur.ıı. mnracaatıan. 

(3370-58:57) 

* * ı:: 
50Cü cift er kundurası miiteah

lıit narr. ve hesnbma açık ekı:ıiltme 
ile nlmac:ı.ktır. lhalesi 15. 6. 942 
p~zartcsi ~Jnü saat 15 de Erzu
rJm askeri aatm alma komisyo. 

nund:ı yaptlaca.ktrr. Talımhı bede· 
li 57,500 lira ilk teminatı •125 li
radır. Taliplerin belli vakitte ko
misyona gelmel~ri. (3363 • 5828) 

.,,. .. 
2500 ton malv.me ve MO ton ee

ya ccm:ın 3()..'10 ton e3Ya nakli ka.. 
palı w,rfla eksiltmeye konmuştur. 
İhalesi 11. 6. 94.2 pcrıJembe g\inll 
Faat 11 de Eskişehirde Askeri 88· 
t'.n alma komisyonunda yapılacak
tır. Beher t1Jnunun tahmiıı. ~tı 
400 kuruşa ilk teminatı 900 lira.-
0.ır. Ta lipl~rin kanuni vesi.kaln:rile 

tekJif mektuplarmı ihale sa.atin· 
den bir sna.t CV\'cl komisyona VC'f'· 

meleri. (3362 - 5827) 

Belediye Sular idaresinden: 
1. - Osmanbcy _ Mıı.çka araamda Rumeli vo Nlşantaşı caddeleri lmtt

dadmea döııenecek su boruları için hendek açılacaktır. 
2. - Bu hıııruııta malflmat almak isteyenler idaremiz levazım daire. 

sine mUracaat edebilirler. 
3. - Hafriyat l;ılnl tızerlne almak lateycnlcrin 13, Mayu. 942 cnımar

tcsı gUnll saat "12., yo kndar bir mektupla flıı.Uarını Takırlm Srra Servi-
ler<lekt idare merkezine göndermeıerl. {6250) 

Vakıt gazetesine gönc"ri'di. mUddeti olmak ll7:ere 15 gun mUddet. ve imla kılınan bu karara ai' 
( 40130) le gıyap karannm na.nen tebliğine ihbnrnn.menin bir nüshası da 1 1 

~!!!!!!!.!!!!!~~~!!!!!:!!!!!!!::!!!!!!!!:!!!!!~I karar verilml, o!duğundan mahkeme. malt'l{e,.,, ... ~ivanlı:lnesino as1lm·c: Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu 
nJn brrakılIIU§ olduğu 6. 7. 942 saat Ye keyfiyl:'tin on ~ gün müd- ilanları 0

SAHlBJ : A!)HI US H de mahkemeye gelmeleri veya ka- drtlc i!U.n ic:n tahkikat•n 7 7 -----------------------------· 
Umumf Nı'şriyah idare eden nunı bir vekil glSndermeterl nksl tnk_ HH2 salı günü saat lS e b;ra: 

Ref lk Ahmet !;evcnail dlrde ıyaben karar ~rlleccğl ilılnen kılmır; o!du~l:l tebliğ yerine geç-
Basıldığı yer: VAKİT MATBAASI tebliğ olunur. nıek ü~rc ilan olunur. (40131) 

Zeytinburnu sil~h tamlrathanesine Tornacı, Tcsvtyecl. Demirci, Soğuk 
demirci, Çelfü sucusu ve gayr:! aanatkAr işçi almacaktır. 

N'Ufus k!l.Ctdı ve bonservislerlle birlikte fabrikaya mnracaatıan. (Mtfl 


