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iliye Vekili 
ifa etti 

Suikas muhakem s·nin dünkü ce.sesi 
-
nı z 

Fikri Tüzer OahJliye Vekili, Memduh Şe ıkat 
Esendal, P.,rti Genel Sekreteri oldu 

gar o acı 
Parça a an ömer değil bir baş

ı·enJ Dahiliye Veklllmb; Fikri 'l'üzer 

Madagaska
rın işgali 

lngütereyi tehdit eden bir 
tehlikenin önüne geç ti 

Yazan: Asını Us 
Japonların Sin~puru a1dık1ıııt 

t.onra lllnt okyanusunda göster
dikleri fanliyet Seylan arla. .. ını 
tehdit edecek bir dereceye gelin· 
<'e nihayet lngiltere;)i harekete gc. 
tirdi: Fran nnın Afrfüanm ce. 
nup doğu cihetindeki 1\ladagaskar 
Mnsı i~;;al efüldi. 

t gal sa.dece İngiliz ı..-uv,·ctlcrl 
tarafmrum yapılmıştır. llu hareke. 
te 1ngiltel'f!n1n müttefiki olan hür 
Fransızlar, cenubi Af•ika, Ameri
ka iştirak etmemi;:ıtir. Bununla be· 
.raber Yaşingtondan Vi<;ıi hükume
tine yapılan bir tebliğ bu i5de Ilir. 
le ik Amerika de' letinln tama.. 
hlile İngiltere ile beraber olduğu
nu ve ı;crehirse ArncrHmn ku,.,,·et
leri tarafmdıın Sin~npur adasının 
bir il.<; ola.r:ık kullıırulacağını açık
ça belirtmi~tir, 

NJçinMadaga.skar isı:tııl ccliliyor? 
İngiltere, bunun bir harp zarureti 
olarak müracaat edilen bir 1 edbir 
olduğunu \'i~i hükfnnetine bildir. 
ini ,.e bu zaruret knlmadığı giın 
adanın da yine sahibine geri \eri
lecer,-inl temin eylcmir;tlr. 

Hakikat halele ~lı..,mlan Irak ve 
lnndistana kadar <lnğılan bütün 
orta ı;;at.ldaki 1ngüiz kuvvetlerinin 
e.nıniyet yolu l\fada~ııskar adasının 
kontrolü a.ltındadır. Bu aıla Fran-
511.ların elinde bulunilulu;a İngil
tere burada kendi emniyeti l~in 
bir tehlike gönneml_stl Fakat .Ja
Ponlar Singapurclan ~nra Somat
l'ayı ,.e Ca\'ayı alınca ~özlerini bir 
taraftan Seylan, diğer taraftan 
l\ıada~askar ada<ıı üzerine diliDlİS
le.r. öbiır taraftan da Basra körle· 
zinde 'e Kızıl denizde Alnınn kuv
\'etlen ile elele vettceklerini ilan 
etnıi~lerdir. Hatta bir kaç ı,r\in C\ -
Ve.I Japonyanın Berlln sefiri Ami
l'al Nomura'nm Vişiye gidel'ek J,a.. 
''atıe konu5mıısı bu yolda bir ta
kını diplomatik tesebbüslerin ba}
laclığı hakkında kuvl"ctli 5üphe • 
lcr uyandırmı hl' • 

Japonya böyle uzak doğudan 
İlint okya.nu<;unun batı böl~elerl· 
lle doğru tehdidini genbletirl<en 
l'e orta ~ktaki lngllb: kuvvctle
Jinln iki ateŞ o.ra"-ıncla knlma~ı \'C 

llusyaya yardım yollarının da ay
nı 7.amanda kapanması tehlikesi 
belirlrken milttefik cle\·letler el· 
bette elleri kolllln bağlı bekleye. 
trıe.zlercli. İşte l\fadagaskann l gnli 
bö~ı,. bir vaziyetin tabii nrtieesi
dir. Ru iş~al harelu•ti kar .. ısmda. 
lılr müdafaa vasıtası olarak Millet
ler arası hukukundan Lahsetnıenin 
fayılası ve manası olılma:r.. 

Madagaskar Uzerine İngiliz ha.
l'cketlerl ba.~lnma"' ü:r.erine brl{· 
len<Hği şe'kilde \'isi hükfımeti sid
cletli bir protcst-0 ~elmılstir. A<la
dn]d ll'rım~ız kunetl~rlnf' mnb
' eıntt emri vcrilmi".!Ur. Bununla 

LDevııını Sa. !: Sü 6 da). 

kas · ·ş, bdur a anla Süley-
,ma ş~<a 
1 Ankara, 6 (Hususi muhabiri • 

miZ'ien) - Ağır ceza mahkem<'. 
sinde suikasd teşebbüsü maznun 
!arının muhakemelerine saat 9,45 
de devam edildi Kornilof elinde 
bir mavi dosya ve bir de Ulu~ 
gazetesi olduğu halde. Pavlof da 
kucağında. bir tomar evrak ve 
rusca gazetelerle beraber mahke. 

ilJetin ajanı imiş! 

me salonuna girdiler. 
Celse açılınca, ilk sözü Süley -

man istedi 
Reis ke~disine: 
- Acele etme! 
Dedi. 
Süleyman: 
- Bır istidam Yar! 
Cevabını verdi. 
Bundan sonra reis ilk sözü 
hourrahmana verdi 
Abdurrahman: ' 
- Geçen celS<:'de Pavlof Ye Kor 

nilof ~çin dem.iştim ki, bunlar yal 
nız bır komünist gibi değil, bir 
r..us gibi hareket ediyorlar, Rus 
menfaatlerini gözönünde tutarak 
hareket ediyorlar, gazetelere yan 
hş akseden bu ifa.deden maksa • 
dnn, bunların hem Rus. hem de 
komünist gibi hare.ket etti'klerini 
işarettir. 

(Devamı Sa. • Sü. 1 dt) 

YenJ Pıırtı Genel selueterbni;1; ~bhi sebt>pten dolayı affını ıstlyen Ek k b 
>lom<hm !J<vket • Fay>k Od~k 1 m e • • t e t e h 

Ankm, 6 (A.A) - Dahll'yc Vokll! Tokkdal; m•huau Folk Ozt.<a:" I u g u n a m l s l -
:::::u~ıfab~~~~~:i~:h~:~

1

~e:::::~:u~:um~~t~i:.~~·;~ kak o arak verı·ıecek 
zer'in tayini yUksek tasdika iktiran etmiştir. 

Ankara, 6 (A.A) - Erzurum mebusu Dr. Fikri Tüzerin Dahiliye 
Vekllliği.ne tayini llzerlne açılan C. H. P. umumi idare heyeti ~zalığına 
ve C. H. P. Genel ~e~;etrrliğine Bilecik mebusu Memduh Şevket Esendal 
tayin edilmiştir, / 

Vakıt 

Faik Özhrak•m Dahiliye Vekilliği ne kadar nazik bir .za. 
manda ba.glamışsa bu hizmet sıhhati için d• o kadar büyük bir fedakA.r_ 
lık teşkil ediyordu. Kenchslnln geni§ meslek nüfuzuna eski ta.bir ile ger. 
çekten canslparG.ne sayılmak JA.zımgelen cehdi ltatıldı. Bu iki !eylzll alA.· 
kadan idaremizin bugüne kadar gereği gibi faydalandığı göz önündedir. 
\"ckAleUn lstlfo. ile kaybettiği Öıhrak, 8lhhatlnln kazanmı§ olması bir 
leııellı i.se kendi yerini doktor Jolkrl Xuzer gibi ayni cansiparft.ne vazife 
aşkı herke:ıo örnek olacalt bir mahJyet alan ve bunu uzun zamandır Par. 
tinin Genel sekreterliğinde ve lş Uzerindc göstermiı olan zata brrakmı§ 
olması da bu teselliye kuvvet verebilir. 

Fikri Tuzer'ln halefi .Memduh Şevket Esendal ise yüksek kıymet ve 
meziyet:eri ve klmll insan hasletleri hemen herkesçe bilinen sayılı devlet 
adamlarımızdnn biridir. Uzun zaman mebuslukta, Parti umuml idare 
heyeti lzalığında, Tahran ve KAbll bUyUk elçiliklerinde geçen hizmetle. 
rinl, §ahslyetinı tebarüz ettirmek için değil, mUıt davanın bUtUn ömrünü 
dolduran mesaisine yeniden bir takdir ve §Ükran fır.satı vermek için 
kaydedebiliriz. 

Onun bütUn bu siyas! hizmetlerinin bize getirdiği tek bir mahrumi. 
yet var: Memduh ŞevJcet derin sanatkA.rhk simasını ör~k için yara· 
dılışmda olan tevazu• ile elbirllğl etmesi... zira genel sekreterimiz ayni 
.zamanda bliy\ik bir kalem üstadı olan mümtaz bir sanatkA.rdır. 

Erzurum - Karabryık hatları 
Milli Müdafaaya devredildi 

Orfi idare kanununun 7 ıncı maddes ı d3ğişt:rildi 

Ankara, 6 (A.A.) - Büyük Mil
let Mecli~ bugün Refet Camte
zin r~iliğ!ınde topla.tunıştır. 

Dün Ankaradan şehrimize 
gelen valimizin beyanatı 

imkanların azamisini kullanarak P-kmeği bir 
gün tam, bir gün yarım istihkak olarak vere· 
ceğiz. Bu tedbir birkaç gün devam edecektir 
1stanbulun muhtelif işleri etrafında 

nlO.kade.rla.rla tem:ıs etmek Uzcrc An· 
karaya giden vali ve belediye relsl 
doktor Llitfi Kırdar dün ııehrimize 

dönmüştür. 

VaJI, kendisiyle görüşen bir muhar. 
ririmlze ekmek durumu etrafında §U 

lzahatı vermiştir:, 

"- VllA.yetin tebliğinde de blldiril· 
diği vcçhilc, muvakkat ve bütün mem 

lckete şamil olan bu tedbirin devam 
edeceği §U birkaç gUn içinde maha111 
imkA.nlıır~n Azamisini kullanarak, ek. 
mek isUhkakının bir gün tam, ertesi 
gUnU yarım olarak verllmeslnl temin 
için gelir gelmez mcşg'Ul oldum. 

Pek muvakkat bir müddet zarfın.. 
da ekmek istihkakı bir gün tam, ya. 
ni eskisi gibi, ertesi gUn de nısıt ve. 
rilmeslnl temin ettik. 

Erzurum. !{arabıyrk hanları dar 
hattının Milli :Müda.faıı Vekaletine 
ucvrlne ve örfi lıdare kanununun 
yedinci maddercinin değiştirilme
sine dair kanun layihaları kabul e
dilmi!Stir. 

Nahiye t~kili ve idaresine ve 

nahiye müdürlerinin. intihap ve is
tfüdam1 usullerine dair kanun lfı
yihruımm müzakeresine devamla 
encümenden gelen dört madde ile 
iiyihanın diğer Llti maddesi ka:bul 
edilmiş ve bir madd~i encümene 
gönderilmiştir. 19 uncu madde U- 1 
zerinde müzakP.-re cereyan ettik- ı 
ten ~nra cımia günü toplanmak 
üzere içt.imaıı SO!l ve~tir. 

şark cephcı.lnde .Almnn ağu toplarından 

Gençleri muzır iç kil rden nRsıl koruyabiliriz? 
Prof. Fahrettin s er·m 

GOkay'ın cev ı 
Almanya, 1940 danberi gençlerin clııarıda hiçbir suretle 
•iğara ve içki içmelerine müsaade etmemekte ve bu 
ycuağı polisle takip etmektedir. Ben şimdilik buna lü
zum görmüyorum. Çocuğu yaşına ve ihtiyaçlarına gö. 

re me§gul etmeliyiz 

·-------------- ---------------· "~nçleri muzir içkilerden na
sıl korumalıyız?" mevzuu etra
fında açtığmnz ankete bugün de 
tanınmış ve değerli profesörleri
mizden Fahreddin Kerim Gökay' 
m fikirlerini ya7.ıyoru.z. Fahred· 
din Kerim Gökay, anketin mevzuu 

etrafında düşündükten sonra: 
- Enteresan bir mevzu, üze

r' nde durulaoak bir dava, dedi ve 
sözlerine şöyle başladı: 
''- ıEvvela gençlik v~ içki bir

birine tama.mile zıt iki kePmeyi i
(Devamı Sa. 2 Sü. 1 de) 

iman teb11 l 

Sivastopol, Kerç, 
Leningrad ve 

Kafkasya 
Şıddelle 

bomburaıman 
edıidi 

Finler 
Bir Sovyet alayını 

imha etti 
O'azısı 2 ncidel 

Buna nazaran halknnız bu~Unkü 

ekmek ilıtlhkaklarım tam olarak ala· 
caklardır. 

Mahrukat l§ine gelince; mahrukat 
ofisinin kadrosu Vekiller heyetinden 
ç;ıkllll§tlr, Pek yakında. bize tebliğ e. 
dllecekUr. GUn kaybetmeden taaliye. 
te geçecetiz ... 
Öğrendiğimize göre mahrukat ofis 

müdürlüğüne vali tarafından blr ve • 
kil tayin edilmlgtir. 
Diğer t.araftau halka. tevzi edilcc"' 

olan fasulye, pirinç gJbl gıda madde. 
lerlnin tevzi işi etratmda hazırlıklara 
devam edilmektedir, 

Geçen defa almış olanlara. bu sefer 
verllmiyecektir. Halka tevzi edilecek 
olan bu gıda maddelerinde ekmek 
kartları esas tutuıaca.ktır ve verilir· 
ken i§areUenecektir. 

biri mevziinde 

Madagaskar 
harbi devam 

ediyor 
Vişi harekete geçerse 

Amerika karşı koyacak 

LAvAI 
Ber:ine gidecek 

-0--

Ameriliada Pasifik harp 
meclisi Madagaık-• 

meselesini gör\ittü 
(Y cum J Detde}, 
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Yabanm dil imtiham günleri Japonlar 
Akyabı 

işgal etti 

\.'AKIT 

Btrmanva cephesinde 

Japonlar 
ilerliyor 

.\nkara, 6 (A.A.) - Maarif 
· ckilliğinden tebliğ olunmuş.tur: 

Devlet mcmurl.3.n ile bankalar 
\ e devlet miiesseseleri menıul"la. 
rmm 3656 ve 3659 nyılı kanwıla
nı göre icra olunan yabancı dil im- . 
t.hanlan 1942 yılı mayı~ ayı dev
r<'Sinde Ankara ve fstanbulda şu 
tanlıleı-de yaprlacaktır: 
Yalnız bir yabancı dilden imti· 

hnna gkeceklcr icin 12 mayıt'3 yn. 

zıh, 15 mayıs oozlü, iki yabancı 
dilden iıntihaııa girecekler icin 12 
13 mayıs y:ı.zı'ı, 14 ve 15 mayuı 
da sözlü imtihan günlen olarak 
tl'.sbit olunmuştur. 

İmtihanlara sabahları saat 9 da 
baslene.cakttr. 

İmtihanlar Ankarada dil ve ta
rih - coğn\f)'a fakU1te9!nde, tstan· 
bulda üııivers.'t:cdc yapılacakttr. 

-o-
Bu İfgal, lngiltereye 
taarruzun b'lflaclığına 

alamet sayılıyor 

-0-

ff amlet davası tem
gizce nakzedildi 

Tokyo, 6 (A.A.) - Resmen bildi. 
rildlğlne göre Blrmanyadaki Japon 
kara ordusu kuvveUeri 4 mayıs Ak • 
yab hava alanmı ııgal etml§lerdlr. 

Çin kuvvetleri 
taarruzlarına 
devam ediyor 

• :t-. 
Tokyo, 6 (A.A.) - 'l'okyo asl:eri Çunldng, 6 (A.A.) - ~nnt~ 

ma.hfUlerl Akyab hava alanının Ja • ı· da vaziyet k.aranlrktır. Çın tcbli-
• ' - · J """"ı., Blnnan yolu uzun pon kuvvetleri tarafmdrın zaptını tef- gı. al"''M .. rm ya • -

. lugunca şimal! ~i istikametinde 
sır ederek diyorlar kl: . 1 v de ttikl • · bil 

Burası KalkQtadan 500 kilometre ıler emege vaın e ennı • 
' dirmektcdir. 

meaa!ededır. Kıı.lküta, bundan sonra, •remyfz umumi heyeti tara!mdan l Peyam! Safa, Cihad Baban karara 
.ıaluedilen Hamlet davasına, dlln aa. uyutmaamı isumııterdir. Ertuğrul 

J,ondra, 6 (A.A.) - Londranın 
Japon tayyarelerinin ulaşabilecekler:! ruıkcri mahfillerinde kaydeclild ği
kadar yakmda bulunuyor. Japon tay_ 'iye birinci ceza mahkemesinde yeni- Muhsin ise: ne göre Çin ordtm'Jnun Şanghaya yareler!, aynı zamandR, Birmanyada. 

ı.lcn ba§lanmııtır. - Ben cezama razıyım, onlar dıı. 
ki du k ti i 1 d iZd \'c sahilin diğer noktalarına yaı>-

ıman uvve er n n, en en tı ~ ta _,__ aln ç· · .. _...__ Peyami Sara, Cihad Baban, CelA. cezalandırılsın, v;ı mahkeme eski ka_ 
letlln Ezine, Ertuğrul Muhsin, Neylre rarmda ıarar etJıin! deml§Ur. 

. gı arru~~ y ız ının ..... n.,.. 
harp malzemesi yardımı, görmelenne d ukt--"!- ld - ... -ğil evama m "'"""""' o ugunu ~ 
de mani olabiicoeklerdlr. • tı" U k :ı.. h k" tı .. eri d Ncylr ve Zeki Coşkun mahkemeye Bundan sonra söz alan müddelumu· 

gelmi§ler, davacı ve suçlu olarak yer mt muavini Orhan Köni mahkemenin Aynı mahfiller, Akynbını Hindislıi. 
na kartı yapılması muhtemel hareket 
için de önemli olı.luğuna ısrar ediyor· 
lar. 

ut n uza. şarA are a uz n e 
dolayı.s::Je mües..<>;ir olduğunu da :is
bat etmektedir. Japonlar Bi.rman· 
ya yolunun işgaliyle Çini kısmen 
tecrit ettikten sonra bu memle
ketteki ganıironlarından bUyUk bir 
kısmını geri çekeceklerini ünnt 
etmişlerdi. Fa.kat bu ümitleri su
ya. düşmüştür. Çankayşekin kul
landığı tabiyenin Japon pllaııia.n 
üzerinde mühlm tefrlr1~ri olacalttrr. 
Çinin bir sene müddetle şimdiki 
4 milyonluk ordus11ra küayet ede
cek kadar cephesi bulunduğu tah
min edillncdttcdir. 

lerlnl alml§lardır. karannda uırarmı istiyerek: 
Temyizin IAylhası hakkında evvclA. - Temyiz, mahkememizin hak tal< 

CeJA.letUn Ezinenln ne diyeceği sorul· dirine tecavüz etmiştir. demlgtir. 
muı. kendisi Ertuğrul Muhsin tara _ Neticede mahkeme nakz karanna 
fmdan hakarete uğ'ramııı olduğu hal- uyulmasına ve yine nakzolunan Ta. 
de temyizin hakkındaki kanın nak - ı lllt davası ile birleştirilmesine karar 
utmiş olması dolayiııiyle davasmdan vermiş, muhakemeyi önümüzdeki çar. 
ferafat etmi§ ve çekilip gitmlgtir. !}amba gUnllne bırakmıııtır. 

Tokyo, 6 (A.A.) - Tokyoda 
kaydedild!&ine göre Akya.bm i§
gali. Birmanyada t~"'ili.z hfıkimiye-
1inc nihayet vcnnektcdir. Çünkü 
B!.rrnanya.nm şark kısmında Man
dalaym sukutundan evvelki muha
rebek-rde pek hırpala.nan Çunking 
kuvvetlıerine ikarşı Yu.nna.n Çin hu
dud~ma doğru y:ı.pılan harekat bir 
temizleme ameliyesinden ba.Ska bir 
§ey değildir. Akyab, D:ıcca, As
sam ve Ka!Otüts.ya doğru giden 
deırüryolunun ~mda bulunan SiL 
tagon.g'a en çok 300 k.ıJomc>trelik 
hlr mesafede bulunm.a.ktad:ır. Ben
gale s:ıhili uzunluğunca Hindistanı 
Birmanyaya bağlayan yegane mü
him yol Akyabdan geçmektedir. 
Bundan lxı.ş.kn A.kya.bm düc:mesı 
ln.gilterc imparatorluğuna kar§ı 
taammın b&şladzğmı gijstcrmek
tedir. 

Prof. Fahrettin Kerim 
Gökayı'n cev~bı 

Habeş imparatoru 
MO.ttelik~ere bir 

ordu veriyor 

(~taralı 1 inci sayfada) 
fade eder. Fakat realist olmak 
1- 1 azım. 

Hiç şüphesiz içen gençler var. 
o halde ne yçmak lazun? 

Bu davada 22 senelik Yt>Şi.lay 
cemiyetinin umıani katibi rııfati
le görgülerıimi kısaca anlatayım: 
Peşinen iftiıa.rla aöyliyebilirim ki 
son yılların geııc;leri içkiye kar
sı büyük bir dc.seriyeUe diMpnan
dır. Memkıkette son senelerde 
"p<>r lıare1retierinin artması ve 
bu arada Yeşih.ym gençliğe olan 
hitabı, !büyük ibir tesir göstermiş
tir. Bu seneki gençlik kongresin
de hazır lbulunan saym Hakkt 
Tank Us da gençler.in candan di· 
!eklerini yakından gônnQştür. 

10 yıl evvel kurduğumuz genç
' teşkilatı sırf gençlerin imanlı 

·;c canlı ala.kalarile ıinkişa.f etmiş 
~~ güvenı1ir lbir ha.le gel-

• Gençlikte Hk zıehir itiyadı si
gara :le başlar. iBurada. en büyük 
rolü telkin oynar. Büluğ yaşına 
gelen genç, delikanlılığın ayırt 
e<ici pisilcolojik :vasfile otorit~ 
tere IByan eder. Bu isyanm ilk 
sembolü elbette sigara almakla 
bqlar_ Burada arkadaş telkini 
görenek rol oynar. 

Bir müddet sonra haf"ıf likör· 
ll'lr ve bira, bayatm tamamlayıcı 
hir zevki ve ayrrima.z ibir ibtiy~ 
CI olara.k aıiaıdaş1an ta.rafından 
kendisine tanıtılır. Daha U!ıli
keli JJeı1ıirlere ahşmasma da se
bep olur. 

Bilha•a münevver, seçkin in
sanlann bunları ic::mesi gençlikte 
yıl hasıl eder, tenlbih eder. 

IfllirJik, veyahut normal İ§İn· 
de kendisini eğlendirecek bir var 
mta bulamayınca, 1.lehirlere karşı 
olan ttiyad daha canlı olarak 1ren 
dini gösWir. Bu yüzden okul • 
dan yeni çıkmış, hayata yeni a
tıJımt bazı gençler, içki iptilası
na yakalanmışlardır. Şimdi g~ 
lelim buna ic&l'§I çareye.. Bir 
kere, all§marnış olanlara okullar
da biyoloji derslerinde öğretm2n 
ler, ailede ana ve baba, aile he
kimi, yaşam.ak ve eğlenmek için 
whirlerin zaruri bir vasıta olma· 
i·ğmı anlatmaları lizımdır, 
tkinoi~ Yec;ilay gençliğe, spor

r.u teşekküllerin azalarına bu gibi 
zehirli keyif vasıtalarının fena
lıklarını tanrtmalrdır. Biz 10 se
nelik genelik teş.lılil<lhmzda 1850 
~; ibulan ıi.?.a arasnda l'6zi.inclen 

, dönenlere pek az rastladık. Bu 
azaların b1rcoklan yüksek tah-

sili bitirmiş, (esasen biz orta er 
kulu bitinniycnleri almıyoruz) 
ana yurda yayıimıştırlar. Gıtti~
leri yerlerde bu ülkünün yapıcısı 
olmuşlardır. 

Gençler için, okul dışında a.ile 
w okulun sıkı işbirliği lizımdır. 

Almanya hükumeti 1940 dan
beri gençlerin dt§arıda hiçbir su
retle sigara ve içki içmelerine mü 
saade etmemekte ve bu yasağı 
polisle taikip etmektedir. Amerikan ordusu 

6 milyon 
Ben, şimdilik bizim için buna 

lüzum gönnüyorum. Okul ve aile 
arasında olan çalışma bfrliği çok ' 
faydalı netice veriyor. Sonra 
~nçlerimizi daima dcul d~da 
disletll kulüplerde, spor teşekkill
lerinde me,gu1 etmeli, ta.titlerini 
sporla ve kütüphanelerde iyi e
serlerle ~ etmek, kendilerine 

Va9lnKt-011, 6 (A.A) - Harbiye mUs 
teprı Patteraon Amerikan ordusunun 
&lti milyon ldfl;ye çıkarüdlj'ıiu blldir_ 
mlştır. 

::\,::~==: ~ Koregidor 
vurmalıyız. t ı· ld Bir ~~-a baba çoc~un eve es 1 m . o u 
gelmedıgı veya vaktinden geç ı 
geldiği zaman candan alaka gij6- V8flnpa, 8 (A.A.) - Koregidor. 
termeli, onun nerede kaldığını 1 run teslim olduğunu bildiren harbiye 
sonnalı ve ara~tınnalıdır. nazırlıfı tebliği §Öyle demektedir: 

Ancak böyle bir ış birliği sa- '•Koregtdordan gönderilen blr me-
yesin.de muvaffakıyetli netice el- saJ, kuvveUerlmlz1ıı mukavemetinin 
de edilir son bulduğunu bildirmektedir. Çar • 
Şu haİde "sikoloji bakımın _ plfmalar durmu§lur. Kanma. körfezin 

d vpı N'>Mlc;.n ya deki müstahkem adaların leallmine an yapacagımız şey r---e- -
şuıa ve ihtiyaçlarına göre meş- alt mtızakereıer devam etmektedir.,, 

gul etmektir. 13Sizlik ve m~ Paaiflkteki müttefik umuml karar
liyetsizlik bu gibi zehirleri kul· g&hı tebligi ıunlan bildirmektedir: 
lanmalanna sebebiyet veren kay- "General vaın Vrelght, Koregldor 
na.kur. ile ManllA körfezinin bafka mUalah. 
Şunu bir daha söyliyebilirim ken adalaruu teslim etml§Ur.Bunıar; 

ki, devlete içkilerin getirdiği va- flughea, Drum ve Frank kaleleridir ... 
rdat, yaptığı zarara niebetle hiç
tir. 
Şimch1d halde içkıi yasağı ka

nunu istemiyorum. Fakat lüzum
suz propagandanın zararlı oldu4 

ğu kanaatinde bulunuyorum,'' 

Sovyet tebliği 
. Moakova, 8 (A. A.) - Röyter: 

Sovyet geceyansı tebliği: 
Beıs Mayuta, cephede önemli 

hiçbir hAdise olmamıştır. 
Doğruluğu anl~rlan haberlere 

göre, 2 Mayısta evvelce eöyleııd.iğı 

Birlefik Amerika ordusunun A vus. 
tralyadaki ııöac1llU §Öyle demlııtir: 

"Bataan yanmadan boyunca Ja • 
pon bulum ba§l&madan evvel, Kore· 
&1dor ganıimnunun. asker mevcudu 
a.ooo kiflyt geçmekte idi. Bataan dllJ_ 
ltlkten eonra bUytlk aayıda askerler 
Koregidora tqmdıJar. lılaamafih ,tes. 
Um anmda ada garntzonu mevcudu
nun tam olarak blllnmeal mümkün de. 
fildir, 

Teallm haberi, Japonlarm ada §lı:cal 
kumaalma asker çıkarmak teşebbU • 
sünde bulunduklarını blldlren tebllğln. 
neşrinden Uç aaat .sonra verilmiştir. 

ı.ondra, 6 (A.A.) - Habe§is
t.anm kurtuluşunun 1 inci yıldönü
münü kuUamak için yapılan bir 
toplantı esnasında söz alan Lord 
Dav.is Habeşist:ın impa.ra.tonı Haile 
Selasiyenin oğlunun ıkumandas:n-

1 ele bir orduyu müttefiklerin emri. 

1 
ne vermeği tck!"f ettiğini söy
lemişitr • 

Alman iş cephesi 
kuruldu 

Berlln, 6 (A.A) - Almanyndakl iş 
kamplannm idaresi, ''Alman iş cep. 
hesi,. te§kJlA.tma verllmlştir. Bu su· 
retle Almanyada kullanılan biltun 
yabancı tşçller, bu tegki!A.ta bağlana. 
caktır. İrtibatı, İtalyanlar, Bulgarlar, 
Flamanlar, Valonlar, Fransızlar, Hır. 
vatlar, Holandalılar, lapanyollar, Sırp 
lar, Slovaklar, Ukraynalılar, Romen_ 
ler, lılacarlar ve Norveçliler için ay. 
rı ayrı bürolar temin edecektir. 

Irak ta· 
Raşit Ali taraftarı kuman
danlar idama mahkum edildi 

Bıığdacl, 8 (A.A) - Harp divanı 

geçen mayısta Ra§ll Alinin yaptığı 

hUkOmet darbesine iştirak edenlerden 
Uç kişiyi idama mahküm etmiştir. 

Bunlar arasında Raıılt Alinin yanın. 
da tktlaat nazın olıın Münir Tabevl 
ile Irak ordusunun zırhlı tümeni eski 
komutanı Albay Fehmi vardır. 
~~~~o~~~~ 

Yeni Yunan 
Başvekil muavininin 

beyanatı 
I.ondra, 6 (A.A.) - Yeni Yu

nan hUkilm.eU bagvckil muavinli
ğine getirilen radikal 80Syalist 
partisi reim Kane-lı!opuloe Kahlrede 
Deyli Telgraf muhabirine şu de-

gibi 25 değil 31 Alman tayyaresi 1 .. ------------
tahrip edilmiştir, Dört may!sta on ı N d U ? ı meçte ~tur: 
iki Alman tayyarea tahiip edil - ı 8 8m8Dl 8 ı' Yeg8.no vazifem harbetmektir. 
m.iştir. B!z sekiz tayyare kaybet. 1• - Yu.oa.ıtistan, Anııavutlukta İD811D 
tik. Gene Anadolu ajan6mm blr tel- , kudreti dahilinde olan her geyi 
Mosıkova, 6 (A.A.) - Royter: grafı. Hem de bir maarif haberi... yaprıu:şbr. Şimdi de imkln hudut 

Alınan doğru haberlere göre,3 ''Oku1 kita.plarmm makul hadler lan dışında gıoöi göıiinen ~yleri 
mayıs günü tahrip edilen Alman dahilinde fiya.Uanacağmı sağlamak yapmaktadır. Hükflmete girmeyi 
uçakları evvelce bildirildiği gibi için..... kabul etmiş olmakhfmı menfur 
25 değil, 30 dur. 4 mayısta 12 Al- Sağlamak, (temin etmek) ola- cliktatörlUk sistem"nden nihayet 
man uçağı tahrip edibniştir, Biz ea~ göre (fiys.tlan:ıcağını temin vazgeçilmiş olduğuna kati bir delil 

ı " ~ ı sekiz uçak ka}"bettik. etmek) denebilir mi? Temin et- teşkil eder. Siya.si prensiplerim, 
V /. . j 0 mek. Neyi temin etmek, fiyı:ıt.!an- ı n,mi olduğu kadar milletler arası 
l.:YAZA#; 11 .c.ı.Hi&. l'E.IO'IUIŞI Yunan·ıstanda mayı tomi?ı etm.eok. Daha doğrusu, bir hürriyet, i~timal adalet Ve bU

• Harp liderleri (ben de başkaları 
kadar olayım) fikrine kanaat etmi
yorlar, bafkalan benim kadar olama_ 
smtar diye çalı§ıyorlar. 

• Napolyon derml§: "Haı·ptekl te. 
!evvilküm daha çabuk dU§ll!ıUşUmden. 
dir,. llktn anlqılıyor ki o çabuk dU. 
§ilntlf yalnız harbe mahsustur; çUnkU 
neft Olunduğu adada mulıafu:lanndan 
çabuk dUJGntlp ttrar etmeke blr çare 
bulamadı, 

iki sınıf ihtiyatları seferber 
ediliyor 

Berlin, 6 ( A.A.) - Atinadan 
bir ajansa bildiriliyor: 

Bugün resmi guetede çıkan 
bir kanun, polis müfrezelerinı 
kuvvetlendirmek il1Jere 38 ve 40 
sınıfları ihtiyatlannm seferber 
edilmesi için, Yunan dahiliye na. 
zırma l!lal~hiyet vermektedir. 

okul kitaplan fiyatlannm makul tiln milletler a.rasmda hakiki bir 
lıadlerde ka.lmumı temin etmek ohcngin r.oıı. bulma.ısına çaJ..,-rıak-

için... tır. 
(Temin etmek) dcmcJden ka~n 

bir kalemin pek aıa (içinde) var
ken (dahilinde) demesi perhizle 
salata tu~usu ~ıla.cıma~ ha

Almanyada silahlar 
meclisi kuruldu 

tırlatır. Bunıı bir taref'b. bxra.kalım; Bertin, 6 (A.A.) - Abnan si
fakat şu ka.dıır diye1im ki (fiyat. ]ah ve cephane haz:rlrğı bir sillh
lanmasmı sağlame.k) demeli, (fi- ı lar meclisi ~hdas etm!§tlr. Ordu 
yatlanacağmı sağlaınaik) deme· ve silAh endüstrisi mUmeesflleri bu 
meli. meclisin uaJan ::ı..rMmdadır, 

Dö Golcuların 
Londrada 

tezahürleri 
Loadra, 8 (A.A.) - Lolıdrade.

ki hür Fra.nsz nıahfillerine göre 
general da Gol tarafından Alıman
la.m muka.vemdin mim ifa&si o
lerak seçilen 1 mayıs tarihinde 
Londrada. büyük tezahürat olmuş
tur. 

Marscyyezi. söyliyerek yaşa.sın 
dö Gol, kahrolsun La.val diye ba
ğınm 50.000 ki§llü bir kütle polis 
tarafmda.n dağıtılmıştır. Yapılan 
tevkifler tezahUrata mani olama
mış ve polisle halk arasında ça:r
p:§malar olmutlur. 

Madagaskar 
Clermou.ııt - Ferrand, 6 (A.A) -
Madngaska:rdan alınan son haberler 

muharebelerin glddetıendiğlnl göster· 
mektedlr. lngiliz tayyareleri birbirini 
takip 'eden dalgalar halinde bllh&;HIL 
Diego Suarez'deki zayıf Fransız deniz 
kuvvetlerine hücum etmektedirler. 1n 
gillzler tarafından mUhim bava kuv -
vcUeri kullanıldığı dün 7 İngiliz tay. 
yareslnln dll§UrUlmU§ olmaalyle anl&

şılmaktadır. 

lnglllz par&§ütçlllerl 
Nevyork, 6 (A.A) - Amerikan rad 

yosunun öğrendiğine göre Londranm 
lyl haber alan mahfillerinde lngills 
kumandanlığının Madagaskar muha • 
rebeainde mUhlm mikdarda parqütçU 
ve komandoslar kullandıfı söylen • 
mektedir. Bunlar bir an evvel adayı 

zaptetmeğe utraomaktadırlar. 

Amerika Vltl Ue harp haline 
girecek mi'! 

Ne-..-york, 6 (A.A) - Madagasgar. 
ın, birleşik Amerikanın kayıtaız prL 
aız tasvibiyle İngiliz kıtaları taratın.. 
dan !§gali, V&§lngtonda, Vlfl ile mQ. 
naaebeUerin kesilmesine doğru yeni 
bir adım ollll'ak telA.kkl edilmektedir. 
Blrle§ik Amerikanın ve hattA M. LA.· 
val'in diplomatik mUnasebeUeri kes. 
memek hususundaki arzulan ne olur. 
aa olsun, mihverJn taarruz harekAtı 

başlar başlamaz Fransız müstemleke. 
!erinde başka korunma tedbirlerinin 
alınacağında gUphe yoktur. Bunun i
çindir ki, Vlşlnln her turıu tedafüi ic· 
raa.tı blrtcıılk müttefik devleUerle der 
hal harp halini teaia edecektir. 

Llh-al Bertlnc gidiyor 
Londra, 6 (A.A) - Tlmes gazete. 

slnin Fransız _ İspanyol hududundan 
aldığı bir habere glSre, K. Ll.vaı Jıla. 

dagaskar işgalinden doğan vaziyçU 
tetkik için Berline gidecektir. Timea 
gazetesi, bu haberin Fransız kaynak
larından alındığını da kaydetmekte • 
filr. 

Vaşington , 6 (A.A.) - Bl&cün 
beyaz sarayda Reis Ruzveit Pa
sifik harp meclisi 8.zasile Mada
gaEkar meselesini görüşmüştür. 

Yeni Zel&nda murahhası M. 
Ka.sh işgal hareketinin Hint Ok· 
yanosu müdafaası için olduğu 
kadar Fransız milleti ve Fransa 
için de iyi bir şey olduğunu söy
lemiı:ıtir 
H~landa murahhası M. Lou -

don bu hareketin c:ok mühim 
stratejik bir le<ibir olduğunu bil
dirmiştir. 

M. Evatt'ın yerine toplantıya 
iştirak cd.cn A vusturalya leva
zım nazırı M. Arthur Smith de 
memnuniyetini i~~1r etmiştir. 

M. Soong'un biJdircliğine göre, 
Çin'e malzeme gönderilmesi me
selesi görüşülmemiştir. Faka.t 
Çine giden malır.ıeme yolları.ım 
kesilmesi hicbir zaman bahis 
mevzuu olmıyacaktır. M. I<uz
yelt'in Çine malrerne gönderme 
tmkanlarmı arayacei{Jnı vadetti
ğ:ini hatırlatan M. Soong şunl:ı.
n ilave etmiştir: 

Fennin bugünkü geli§n,elerile 
eskiden in*ans•z olan şeyleri bu
gün mümkün hale getirmiştir. 

* 1(. * 
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Alman tebliği 
Berlin, 6 (A.A.) - Alınan or

dulan başkt.nnandanhğmm t~bliği: 
Doğuda taamız maHiyctlnde bir 
~ teŞebbllaler muvaffakiyctle 
yapılınıştır. Dii§D>anın bir çok ma
ha.nt hUcumlan pOaldlrtUlmfüitür. 

Doğu cepheainln §imal kesin\İn· 
de Alman krtaıan uzun zama.ndan
beri hazırlanan cilretli bir taarruz
lR. düşnuı.nm çember altına almmıf; 
olduğu mühim bir Us.le muvasala. 
yı temine muvaffak olmuşlarqır. 

Bu istinat noktaamı tutan. kıta.lal' 

general Şerer'in kumandası al tın
da sayıca Ustiln dilşman kuvvet
lerin.in bir çok hilcumlarnıa ola"' 
ganüatü bir ces:ı.retle kal"§t koy
muşlardır. 

Bir mühiırn.m&t deposunun bom
bardımaıı edilmesi üzerine Lenin
gradda şiddetli yangınlar çıkmış
tır. 
Doğu eephesiltin gerllerinrle bir 

çok noktalarda Sovyet silii.hlı çe
teleri yok ediımJştir. 

Laponya.da ve Mumıa.nsk cephe
ı:inde muharebeler devam ediyor. 
Dil§man hUcumlan pUskürtilldilk. 
ten sonra krtalannuz bir çok nok
talarda hücuma geçmişlerdir. 

Savaş tayyareleri Sivastapol, 
Kerç yarun adası ve Kafkasya· 
çevresindeki askeri tesisleri tesir
li bir surette bombalaml§lardır. 

Şimalı Mrikada eiddetli kum 
fırtınala.rı keşif kollarının mahdut 
faaliyetine engel olmu§tlll". La. Va
letta ile Malta adasının diğer ha· 
va meydanlarma karşı yapılan hü
cumlar muvaffakiyetle devam et
m "3tir. 

5 mayıs gecesi Manş denlzindı.. 
harekatta bulunan hafif deniz kı.:v 
vetlerimiz Britanya destroyerleri
le muharebCye tutulmuşlardrr. Top 
çu atcei bu destroyerlerden ik.ls 
ni hasara uğratmıştır, 

Alman bava kuvvetlerine bağı. 
hafif bomba uçaklan o!r Brltanyc 
eahil şehri olan Fobksun'da demir. 
yolu ve tesisle.re hUcum etmışler. 
dir. 

Britanya bomba u~alrJan 'J ma
ynı gecesi rastge ~ yaptıkları hır· 
pa.lama alanlan cenub1 Almanya 
çevrelerini hedef tutmuştur. .Rs.zı 
şehir ve kasaba Uz.er.ine atılan bir 
k~ bomba ehemmiyetsiz haara 
sebep olmU§tur. 

Gece avcılarmuz ve uça:taavar 
bataryalarmus üç bomba uçağı dü
§Ürmüglerdir. 

••• 
Helslnkl, 6 (A.A.)- Fin reSmt teb. 

llğl blldl.rlyor: 
Dogu cephesiııde dllfmaıı, Luh1 cep. 

besinde bir alayla taarruza ıeçml§ 

ve bir tabur kuvveUo mev.Uerlmize 
glnnl§Ur. Bu tabur derhal Anlmı§ 

ve tamamile yok edflmJftfr. Dll§man 
kayıptan 300 ımıye yUkselml§tlr. Ta. 
bur komutanı ve 50 er esir almmıf • 
tJr. Yapılan bir karplık taarruz sıra. 
amda dUflll&nm, başka bir &layuun 
münakale yollan i§gal edllmlt, bu a • 
laya. mahsus tren de tahrip olunmU§
tur. 

24 ntaanla 5 mayıs arasındaki m1ld· 
dette Fln kıtalan cephenin bu lrUI _ 
mlnde dllşmanm 100 kadar taarrwnmu 
püskürtmü~lerdir. Aynı devre eenaam. 
da dll§man kayıplannm eayıaı blnler. 
ce ölUyU bulmuıtur. 

lladagııkarıa 
qgall 

(Ba§tarafı 1 VıcS aayfada) 
beraber bu protest.oaun Sariye me.. 
selesinde olduğa gibi İngilteN ile 
1''ransayı bugün için ~ık bir harbe 
stirtlkleyecejl tahmin cdilem.A 
~ i~~ Ue borada

ki Diego Saarez deniz Ussu ın~
lizlerba eBne ıt~Rtir; böylel'kle 
Jngllterenla Mısır, Sariye, Irak \"() 
Jflndi9tandaki stratejik mevkileri 
~erlden kesilmek tehlikesinden 
lmrtulmaştar. Bundan sonra mü-

Londra, 6 ( A.A.) _ Vi~iden him olan feJ Seylan adasmm mu-
bıldiriliyor: lıafuasıdll'. l<'v!:'lt HindMA."ıda 

Resmt Fransız ajansı haber mtihlm denk. ha\a ve kara kav. 
veriyor: İngilizler, Diego.Suarez ' 'etlrrlne malik olan tngilixler .ıa
deniz Oaü ile Madagaskann di- JH>nlann deni.s li&Jerindea çok azak. 
ğer kısımlan arasındaki Sair.. ta holunan ba adım kolayea mti
tandraka 'H berzahını kontrol dafaa edebilir. Onun lç'n Mada. 
etmektedirler. İngiliz krtaları ~a...karm ifga!.I ile mlltteftlderl 
efradından 20 bin kişi taarruzla.. Hint okyan11S11nnn garbında tJ!ılı~it 
ra i§tirak etmektedir. eden tehlike licrtaraf edllaı" o-

Londra, 6 (A.A.) - Vi§iden '-=:lu=y=or=.======AS=IM=-:U=S= 
bildiriliyor: ı~ 

Fransız miltr ajansı, Madagu. 
kardaki savaşlar hakkında apğı 
daki tafailitı vermektedir: 

fngilizler, Diego.Suara üssüne 
kaI"§ı f1d istikametten harekete 
geçınitlerdir. Bu hareketlerden 
biri, harp gmıilerl ve tayyare fi. 
lotan ile cephedentaamız. di~rl 
CoUrrierk&fezhıdekarayaçm~ 
rılan kıtalar tarafından geri hat. 
laı-a hilctmı BUretile yapılmakta. 
dır. Bu llOD harekete memur ln. 
giliz mllfrezeJerl Umanla adanm 
diğer kmmlan arumdaki muva. 
salatan kemnefi hedef tutmakta. ) 
dırlar, · 

Fuzuli' den •eçmeler: -
Sarf.l nakd-1 ömr eıllb ben keşb-i 

irfln etmitem. 
.Ehl-1 dünya hem kemaJ-1 cehJ ile 

tahsD-i mlI ! 
Dehr bir bizirdır, herkes mc

ti'm arzccler: 
Jlıl-1 dünyl sim-ü ~~r. etıı.ı hü

ner fazı.ti kemal! 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

• 
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Fikir ve Sosyete ...................... __ _ 
Güneşin 

demokratlığı 
l'abiatnı kuneth•rine Unlf om1a 

!;İydlrmek onları ünifonnası1. kar
'damama k ~t oldn. 

Talebelere sine 
larda tenzilat 

General kış, maresnl çiil gibi. .. 
l'abi:ıtm knn·etıert l!,erçekten bir 
a.löın ordo;;nnun ~·atll\DlJ;otca.i:J tah
ripleri bir anda başarabilir. liıı:; 
bazdan siperleri, donuk ,rfü:ıı;;ırclan 
tlıqrakl&rı il«- insanları öniine ka. 
h11 nfnktan ufka siirükl<'r. 

Çöl 1".a\'lll"Or. Yakar, hara.11 eder. 
~'öliin f'n~inliii.i zam:ın olur l<i in-
1\.&n .zeki.c;mm, piliinl:ırın l•e-.fe(le
ftıedi;;i imar harplcrini bir anda, 
hir ~aniyedc, bir göz açıp l•:111a
J ınr.aya kadar ba-.a nr. 

Bundan bir müddet Pvvel ilni- Yapılan tetkikler sonunda hirinci 
''ersitp talebesi vali ''e belediyr. srnrf sinemabrda lüks kol~uk ta 
rei;;i doktor Lfıtfi Kırdam mü~- lebeve 25, ikinci snuflarda 20 ku
ra.at ederek sinemalarda üniversi- rus olncaktrr. Bu karar 15 m-ıyıs
le talebesine tenzilat yaprlm.asmı tan itibaren tatbiık mevkiinc kona
i~ted klerini yazmtı::;lık, Vali. du- ı caktır. K1y111ak'lmlıklara bu lıu
l"Umnn tetkik edi mesi ıcin ıldı- susıta tebligat yapılmıştır. 
sııt müclürlüğürıü memu1· <'tıni!'fti. 

tabiat l:un·etltrini nPclen her 
rıuııan hir tahrip ordu"'n st>rdarı 
~klinde ta~n·ur etmeli. Güneş 

lıe~l'riyet i~ln zekadan ,.e nkıldan 
bir Nk .sembolü oldu~ lmrlar km·
'etin, :ı:t.:unetin dt> ta. k('n(Jic;idir. 
nl\tün hir \<ainatı etr.ıfındaki SeY· 
!areJeri, kendinden n~·dmhk nlaıı 
•lemJeri <;0ns11zlıık içinde süıiildf'
tip ıtötiiren, ebedi \ t' niimiitenahi 
l<aranfık icinde sonsuz bir şehra
~il'I halinde aklp ~Men ~'iines mln
~ın~j zamannnızm mantıkı, za
fttannurnn ruh perspek1fri bakı
ıtırndan emektar, ve yalnız i)·ilik 
itin i~te~en hnikulade hir ılina
ll'lf>dur. İyi \<alpli, cömert hir mü-
be,.djstir. · 

Vtı'1. a:vle.n ~ünesin 'liııamosn 
toprağın yar.ıtırı zümrelC'rini lıa
t'elttıte ıtt'tirir. Ve foprnk bol i-.
ı.u..._ı ,·erPn hir fabrika ~hi b;leı• 
durur. 

Rnnnn için kı~ ayları mıılıalle
ler aral'mdan bir tir:ın ~ihi kürk
lii manto-;una, l!O"ui/;nn:ı b:iriiıı·,.ii-.; 
nldn~ halde ı,:eçer. 

l·:,·rerin pen('ert>leri ~ım..,rkı ka. 
nanır. iu..anl.ıır hu a.rist okra1 tira
lla hoc; görünmek ir,in kıyafet1e
"l'ini deği<:;tirirler. Oc-.ıklarmda ti
tanm .;ercfine aleYi clııimi surette 
tııutuı.f a7.8. rderl er. 

K1ı;; denen tiran a~·nı zamanda 
-.Uı*rJann ağ-ımı miihürlcr. Tarla
lal'J ln~ırbşbnr. tn"anlarm I~ sa
•tJerini nıtar ,.e .. o1i,aklarda, nır
~ınu•n t;baıt"'ı halkı ile ~eı;oit res
llıi yapar. 

Peyami Safanın bir 
mektubu 

Aşağıda ki izahımın değer 1; 
gazetenizde aynen neşrini saygı
ları.rnla rica ederim: 

Para piyesi hakkında yazdı· 
ğım ve b r davay::ı "ebep olan 
tenkidimi görmrmiıı bulunan o
kuyucularınrz. benim evvelce bit 
intihal isnadmda bulunduğum 
halde somadan rücu ettiğimi sa 
nacakı:rdır. Halbuki tenkidimde 
ben Oro Puro piyesile Para pi
yesi arasındı!ki benzeyişlere "is-
ter fikir alma. ister tesir alrna, 
ister ilham alına. ister ikti1bas, is
ter intihal, ne d~nirse densin, bu 
benzeyişlerın tevaziit ve tesadüf
le izahı asla mümkün olmadığı
nı" ya.zmıştrm. Para piyesine in
tihal damgası vurmu.ş değildim. 
Yalnız aradaki benz-eyiı?lerin tc
varüt ve tesadüf mahsulü olabi
leceğine de asla inananuyordwn. 
Mahkemede <'e hep bunu tekrar
ladım. Dün de aynen neı;retrniş 
old~c7unuz ~ih;, Xecip Fazıl Kı
sa.kürekle anlaşmamızın ilk iki e
sası budu". Ben intihal isnat et
mediğimi ve yazımdan böyle bir 
mana cıkarrlamıyacağını tekrar
lryarak iki eser arasında intihat 
hükmüne vardıracak münasebet
ler olmadığını ka.bul ettim; Para 
muharriri de iki eser arasındaki 
bcn7.eyişleri dilediğim )!ıibi tefsir
de serbest olduğumu kabul etti. 
Üçi.incii ve son esasa gelince, ya
zı.mda. hakaret farz olunan laf12r 
la.r! da evvelce Necip Fazılın be
nim hakkımdaki yazılarının kar
şılığı telakki ettim. Müstakil bir 
hakarete delalet etrrıiyen bu mu
kabele !kanunen de ~ oldu -
ğuna göre, aramızda Para piy~
sine ait davanın mevzuunu teı::
kiI eden hiçbir mesele xalmadı. 

PEYAMi .SAFA 

Teşekkür 

Riz !'!İmdi böyle bir kıs me,·siıni 
lı:etlrdik. Gün~ bir yıuul~n emek
le.r bir dinamo haJill(le bizim için 
Calrıjtyor, bir yandan zekfısmı in
'iablara nJdeden iyi kalpli bir 
lniihendi!! halinde yeni keşifler ta
lllftrJryor ve nihayet demokrat 
~"Üzii;vle fakir insanlara cömt>rt~e 
l!I azalıyor. Giineşin karada \'e de. , 
llll(I.,. ilk cömertliğini ilk ılemo'k- Feci bir kaza neticesinde k~ı:v
rat aılımmı bu yıl her seneden da. bettiğimiz zavallı oğluı:. !lhan'İn 
ha iyi hfııJ4'ediyoruz. cena 7.esinde bizzat bulunan, tel-

<lünt>s rsmclıkc:a, toprak ~iine!<.in graf veya mektupla t ·e'.'-!cürlerinı 
1•araretini emdlk('e imparator ı.,_ bildiren biitün dost ve arka~a$
"ltt Plin.-len ,.ü"utJamnızı, ke<>c-leri. larımızn ve \'a\·nın-tın (~alataı::a
~lıi ihtiya('larunızı kuıt.arı~·oruı.. r~ylr arknd;~larile mektep mü
!t'~ !ab~tın JXJ:ha.h_hkla miimdele dlirüne ka~ı duyduğumuz ı::ük
S ttıf(ı hı~ meYsımdır. Topra1.t~n ran ve minneti ayrı avrı biidü-

e _i~n '(' .,fokları ııwn :rama11 meğe keder ye perişa.nlı~m im
~klana.mıya.n ne-.:1Pln ı..rüne':' kfın vermediO:inden bu vazifem· 
d'nen büyük fiyat murakiblnin sayın ga7.cte~iz vasıta'-İlc ifasını 
b'11rincl~n dışarı. çtlumıazlar. Onun aile efradı namına ri<'a ederim. 
il kahır adaleti 7.1\.m:ın za.mıuı he. T n ı· b' s 

"i dü ,. d.. lü u ce ı me u u 
. ~ •• n ~l'C • y •• , 1\4 iT AT YENEL 1 

b' 8ardenbırf' sokaga du';'en kırn.z, 

Vargo·nun yüzünde hatlar de
ği~iyor, sertleşiyor ve naza.darı 
bu hikayeye inanmadığını gös
teren manalarla Kadar'ın üze
rinde duruyordu .. 

' 
Abidin Baver 
4oktora cevap 

veriyor 
Kayın validemi teda.vı etıneııi içın a· 
ceıe ça!Jrrldı~ı zaman, ba.Dyo etme. 
den gelemem cevabını veren Doktor 
Necmettin Rifat Yarar'ın muhter~m 

Vakıt'da çıkan mektubuna cevap ver. 
mek mecburiyetindeyim. 

Hasta ı:;abahleyin tekrar fenııl:ıştı

ğı zaman, gece kencllslni ilk tedavi 
eden vazifeşinas doktordan gayri bir 
hekime müracaat lilzumu hissedilerek 
başka bir doktor aranmış, yalnız pro. 
fesör Necmettin Rifat evinde bulun· 
muştur. 

Hastanın torunlarından biri kendi_ 
sini rica ve ısraı-la davet ettiği za. 
man, saat 9,30 idi ve bu esnada has. 
tıuun yanında hiçbir doktor yoktu. 
Doktor Necmettin Rtfnt. iki defa ts. 
rarla tekrarlanan davete iki defasın· 
da ela '·Banyo etmeden gelemem: sa. 
at ll de geliı1m: Hastanın adresini 
bırakıımlar .. cevabm1 vermiştir. An.. 
cak ondan sonradır ki gece hastayı 

llk tedavi eden doktor tekrar ıJa~t 

edilmiştir. Doktor Necmettin Rifat 
da, bımyosunu ettikten sonra, saat 
11 de JOtfen teşrif etmiştir; o zaman 
hasta ölmüş bulunuyordu. 

Doktor mektubunda saatlerle iste
di~f gibi oynamıştır. Kendisi mUeta_ 
celen davet edildikten sonra, başka 
bir doktor ça~rıldığmı bilmtyordu. 
Bunu sonradıııı öğrenerek bir milda· 
faa sılA.hı gibı kullanmakla, hastanın 
hekimsiz kalmadığını ıddia etmekte_ 
dir. Meselenin ruhu, lıastanm doktor
suz kalmıısı değildir; hemen gelmesi 

rica edildiği bir hastanın tedavlslne 
kendisinin de itiraf ettiği gibi, banyo 
etmeden gitmeyişldir. Doktor saat 
9,30 da acele davet edildiği, yaya ola
rak beş dakika mesafedeki bir hasuı . 

ya saat ıı de gitmek suretiyle vazi· 
fesini yapmamıştrr. Meselenin ruhu 
buradad1r ve bundan ötesi la.ftan [bn. 
rettir. AiltDt:S- DA VER 

İmtihanlar için hazırlık 
Lise ve orta okul direk.törleııi 

Maarif Müdürlüğünde bir toplan 
tı yaparak o.~ulların imtihan gün 
!eri ve imtihanda hazrr buluna -
cak mümeyyizler etrafında gö
rüşmüşlerdir. Her okul q<laresi 
bugünkü talebe mevcudunu bil
diren cedvelleri hazırlryarak kısa 
bir zamanda Maarif Müdürlüğiı
ne bildireceklerdir Bilfilıire bu 
cedvellcre g<kc ko'misyonlar ku
rulacaktır. 

Locada 
cürmü 
meşhut 

Arkadaşımız Abjdin Da\er, bir 
ölüm acraiyle ~-aralı<lır. Ya'kınla

rımız, ihtİ):lr da ol»alar, ar-.mut
dnn ıt)·rılm!l.l.ırmr s:tbtrla kar<:>ılll· 

yamapz. OHim fikı·i, yoklıık f'ıuli
ı:e.,,ı, ılii~ünen incıan ba~ınm ibtfuı-

Dün, Bcşiktaşta Gürel c;ınema- de ao;ıh bir kıhı,.• gibi durur. Bütün 
sın da bir cüı'mümeshut hadi~si .. din" lt>nle t nm ,.e mutlak, biı· 
olmuş, 'rarık adındıi. bir delika.ı )oklıığu inkiır eden ''ııa-." fanla, 
lı ile Ayla Okan adında bir genç g;alib:ı .\demoAlumın, biisblıtiin 
kız, locada çıplak ve gayri meş- bitmek lmrkusuna birer il:u;tıı·. 

lıii.ltinlii gi\zletile ~arşılar. ilütiin 
e' hall.ı ıh, a<:>:ıi!ı ~ ulilll'ı, aynı 
lıalıleclirler. ilaç-la r i~ i ~elirı e, şi
t:ıyı Alf:ıJıtan, g<'lm<'T<o;e belii yı he
kimd<'u bilİı'let'. \'ilz<le bej k'tii bi
le hu noktnıla in-.:ıfla cfü,ünr ıez. 

lreceniu lıaop;i ... :ı:ıtlnclf' :.a.na.
nuz tutarsa, ona im<:> nınırn1. Sa
nırız, ki diıdanımızıh yatan kirli 
paralar, her hal<kı ötlt'lııc~e ~·~.er. 
\'izlhsrm Yerdi); mi, artık urlfe
ıniz bitmi:;tir .. \mn hekim tJ4• İD• 
.. anmı~; onun ıb midesi, onun da 
~iintesi 'arını~. l ıkanma~u, uyu
ınaj!a ııınhfarmı". mme ne? Onlar 
hile Iiümı oldu'kl:ırr zaman, l'Wt
lıırı lıir, ılii"!ÜmnP:vb:. 

ru bir v:ı.:livette yakalanmı~lar- Yer ~ üzündP: hahr, c;önlil, l'iitbe, 
dıı, mel·ki, taht, t~ tanmıı~·an hiric'';. 

Suçlulardan her ikisi hakkm- kanunun "C'<'el,, oldui.,"Umı ~öre Aö
da da takibata ba..c;danmı~. ka- r<', bir ~ün ken<limizln <lP: öleceği
dın Tıbb; a<lliye muaycneyP gön- mizi kabul P.ttik. BOyle olmakla 
derilmiştir. 1 bernbe~, ~l1r t~rl~i ona ı.sınamı)~o-

ruz. Gah vakit!iız,, buluyor; ;?,ah 

Antrasit tozundan ı '.n.~~~~d::::"~~a. bu doy~uıar 
Nl('in ? ... 
Kir çoğumuz, "tıb., m kudsiye

Hnıten, hekimin "frna. fİSNÜS.,, 5m°· 

rına maı,hnr bir 'eli olduğun lan 
hn.h<ı(derk İst.eriz ki hekim yetııe· 
-.in, içmt'Sin, uyuma-;m, yıkaruna.
.. m. Kaprsıom zHi çalar çalmıu: o
dıı ... ınrlan fırlasın. Aynğm\17.a ~el-
1.;in. Jf:ı..,t.a Yilemlunııız:ı e~rflcıln. 

ı"ın<ledır. Yctmıs altı ~·aşmda. ol-

k •• • • sa ila, lmynanasmın i;lümii, onu 0111ur hırpaladı. Hu iç SCl<o;İ~·le a('ı <;ryler 

Fatih Atpazarında çalışan bir 
·imalathane belediyeye miiracaat 
ederek kdk ve kok'. antrasit kö
mürü tozlarından mangalda ve 
ocakta yakılabilecek :bir cins kö
mür icad edildiğini bildirmişler -
dir. 

Yeni kömür, biri bir kiloluk. 
diğeri ü<; kiloluk olmak üzere iki 
~ekilde kalıplar halindedir. 

Bir kiloluğun fiyatr altı ku
ruştur. Devamlı olarak 6 saat. 
üç kiloluğun kilosu 7,5 kuruştur. 
Bu da 12 saat yanmaktadır, 

Bu kömür mangal kömürü gibi 
dısarıda 20 dakika 7.ar.fında yan 
maktadır. Bi!a.hire içeriye alına
rak yemek pişirmekte. c;amaşır 

vrkamakta ve teshinde kullanıla
bilmektedir. Alakadarlar tara
fından tı:>tı .. 'ik edilmektedir. 

Altın fiyatı 

Dün, bir altının fiyatı 35 lira 
idi. 

ya7.<lı. Yanan ylirek "ı1ota,, ~ibi
dir. Hii.fü.,eleri rritir ,.e kendi bll
djği kalıplara dt:~er. O d<'mlf'rdc 
mantık de~il, duygu kıymetlidir. 

Fakat me-.cle. sacle onun :;ika
yet ı;mırlan lçin(le kalmadı. ,\raya. 
ba~ka ı.:;an•teler, bacıka kalemler 
ele kan~h. He~imclen hekimlere 
geçikli. 

Rf'n, hunlan okut1•1'•tan, verilen 
cevaba. ıla. ~öz ~ezdinlikten sonrn, 
keneli kendime .o,öyle diişiinclüm: 
Şu 7.avalb •loldorlar, hakikaten 
talihı;iz :utamlardır. :'.\l~Jekleri, 

onlara zaten diiny:ula ıı üler ~iiz 
~östl'rmf'z, llasfa adam, bir ı-;ll<li
yct komkuma.sulır. He>kimi <;anır

mı~ :\'iiıü. biizülmüs dndakJan ve 

Maarif le yeni \ayinler 
lstaııbul Ünh·ersite Edebiyat 

Xic:in kemlimiz için lrotsal biı'er 
lınk o;:ı;rclığmıız <:oyleri onJard ı.n 
esir~eyorm.'? 1"irin heJ;imin de l •i· 
1.im gibi hin ihtiyaçla drrtlt old I• 
ı:un11 düc;iinmii:rorııı:? 

Yaslı ve h::ısl:ı ~~ıtleriftlİZdP, ta 
turfü :ntnlıshklar Ya11ars.a.k o ke
ılar ~iice ~itm<"J:. Fakat bn iç ' • 
ılıs tee<;c;\irkrintlen uza,•ken ,·ey. 
uzakta olanlare.'l da heliime insan
lık hakları \'ennez-;ek, o ı.aman su
<:umnzu ba~şJ:ıtar.:ık hi<:> bir ö-'1.ii
rilmii-1. halmaz. 

HAKKI SUHA GEZGiN 

S P OR 
Fakülte~i Türkiye Coğrafyası ve .... • - - --- -
Mevzii Coğrafya Profesörü Meh- Tebliğ 
met Besim Darkot Yüksek Oğ- Bülm~ muhtelltı - Gıı.lataaaray, 
retmen Okulu Müdürlüğüne, A- Fenerbahçı' ve Beşlkta'i muhtcliti ma. 
masya ortaokul mlidlirü Hlmi çı tl'rtlp ht•)eti.nden: 

SINEMASI VE 
TJY ATROSUNDA 

Sakman Amasya Maarif müdür- 1 O. 5. 942 pazar ~ü Bükrcş 
lüğüne, .A.masyal\laarif müdürü muhtelitinc karst oynryacak olan 
Alişan Tanural Yozgat Maarif Galatasaray - Fenerbahçe - Be
müdürlüğüne. hımir !kinci Erkek. şiktaş muhteliti takımı kadro.-u
lisesi öğretmcnlerind~n ~~~i.~ nu <teşkil eden asağıda. fa.iml~rı 
Nazlı Erzurum M.a.arıf mudurlu- yazılı oyuncularm mezkur ~ün, 
ğüne, Tunceli ilk öğrctlll€n mü- saat 16 da Fener stadında ha7.ır 
fettişi Nuri Gü:rgöze Siirt maa- bulunmalan tebliğ olunur. 

L rif müdürlüğüne, Kocaeli ilk öğ- Cihat, Osman, !\fermct Ali, 
' retim müfettişıi ı1Jısan Altay Bin- Faruk, Salitm., Murat. İbrahim, 
~öl Maarif miidürlüğüne, !c;;par- Eşfak, F~at, ömer (Fencrbah
ta ortaokul Fransızca öğretmeni çe). Mustafa, Çaçi, Hü..~yin, 
Ali Rıza UyMl Tokat Maarif Fi·kret. Arif, Şeref, ::\lelih. Hak

Oyunlarına 
başlıyor 

Cumartesi gecesinden itiba. 
ren Spiritizma, Manyatiz. 
ma liliziyonizmanın bu bü. 
yük eşsiz üstadını Beyoğ. 
lunda Şehir Tiyatrosunun 
eski Komedi kısmına taşın. 
mış olan S E S Sineması 
ve Tiyatrosunda seyrede. 

ceksiniz. 
Dikkat: Telefon N o.: 49369 

müdürlüğüne, Ankara Atatürk kı, Gündüz. Şükrii. 
lisesi coğrafya öğretmeni ve mü 
dür muavini Tarık Asal Sıvas 
öğretmen okulu mi.idür ve coğ
rafya öğre't:menliğine, İstanbul 
Akcıam Kız P.ana't okulu müdür 
muavini Atiye Öcyener Deniz:li 
\kşam Krz San'at o!kulu müdür
lüğüne, Bursa Necatibey lür. 
Enst.itiisü müdür muavini ~a

Serbest gt\reş 
GUreş kulübllniln Kumkaprdakl mer 

kezi salonunda 3.5.012 tarihinde baş. 
tayıp sonu 5.5.942 tarihinde alman 
~rbcst gl\reş mii!ıabalrnlarınn 30 zu 
mütecaviz glireşçi iştirak etmiştir. 

1.IUsabakalnr çolt h ,>-ecanıı olmuıı bil
hassa 66 ltllod~ki mllsabakalar all\ka 

dire Ölçmen Zonguldak Akşam ile takip edilmiştir. 
Kız San"at okulu müdürliiğüne :Mllsabakalar sonunda : 

ı ve Trabzon Ak~am Kız San'at M ltilo<lrı: Fehmi GUr~ş ı ncl, Ta_ 
oku1u müdür muavmi Fehamet bir h'.urtuluş 2 ne!: 61 kiloda: Manoı 

'ı Oz.eyp Adapazarı Aksam Krz 
San'at okulu müdürlüğüne :tayin 
e~ilmL<ılerdir. 

Km·tnıu~ ı ııcl, Mr>hmet Çelik Güre~ 
2 nci; 66 l<Uoda : Bekit· yolcu Güreş 
1 ne!, İh5an Güreş 2 nci: 72 kiloda: 
Kbım K. P. 1 ncl, ~'l:ubıırrem B. !çi 
2 nci; 79 kiloda: Kandemir K P. 1 nci, 
FRnık Fene.ı· 2 llC'İ . 

ırdenbire ..aram-eren tazC' kabak 
~l'denhire kartlaş.an asma Jllprn~ 
" 1, birdenbire kalclıronlarm malı 
~a" salatalık, binlenbire fablal:ı.r 
lt<ıfünde kel<lırım k('n!lrlanıHla Y<'r 
llan dotnatN, patbran insMdrı 
•eail" lıfr :\('Ona hi-.si do/turıırdu. 

l\iraını piyasaya çıktığı ('fün<-rt 
!'ieQeferde bile bir değne~n iisti.\n
de iki tane pembe, ~faf, lM'I SU 

~ınr l'eren mahlfı1.{ insana na.dide 
~ta' hissini ,·erirdi. Fakat bir 
~&bnnr onu dalmdan alır. değnek-

Kadar sözüne devam etti: 
- Ilaftalardanberi, bana bu 

müthiş vaziyetimde yardun ede
cclc, yol parası bulacak bir ar
kadaş hatta yalnı7..ca bir Macar 
anyordwn. 

Yazan: F ransuva KörmenJi 
-60-

Çeviren: Muzaller Acar 

Diye söylendi ve yürüdü, gitti. 
Kadar mcrd.iverun parmaklığı

na dayaıunış olduğu halde arka
da§Inı bir an için seyretti. Son
ra öksürdü, omuz sıilh.1:i ve döne
rek salona girdi. 

XII 

Eıı evvelkı Vakıl 
1 

7 mayıs 918 

Ekmek nüfus başına 360 
gıram 

l'den sök~r kaldınmlarm üstüne 
'-Yardı. 

Tu.e kabak, hıyar, domates, 
t11ı1andA mel'~iminde memlekete 
tgzottk hislerk- a''Bk atar sıcak 
lklinıJ.eri hatırlatr~, hiç ohn.w-,sa, 
.\kdenizin cenup <ıahlJlerini akla 
~etlrir. 

~ra.mlar, fjn,·unlar, Klı-opat
t•hrn hitıral&rı, İ'l\<en<lf'riy" f e· 
~eti, delta bir hrraYJn kabo~mda, 

'" pathcanm mor suratmıla bir 
«oırıat.esin kırmızı yanak1a;,nt1a 
fı~Ybetle , . .,. ihtişam)~ bakar, ilk 
e:iİııleri on lan maoay 'itrhılerinin 
~ tnntcİıa yerlerimle. kibar, kf-

r yan gözle ve ma~nır mai:i;rur 
1.'ftafr süzf'rdi. Fakat ı:iiııe' dina
~tınu bir J,;a~ milyonluk beygir 
d Q\"VetHe istetti mi sokaklara, 'ka1-
"1rn1ara, t~neke> e\·lcrin kapılarr

ııa doiru yürür, ve bir mevsim bo
Yttnct halkı memnun ederdi. 

ll11 yıl da böyle olacak \'ine gü
~c; adaletini g~tf'recck. rnrgun
~~ flit <ıok ~ine~ten korlcar. Onun 

ı ltaranlrktrr. llaJbn'lıi ~ine"' nY-
<l'llJıkt1r. . . 

SADRI ERTEM 

Vargo bu nurıltıdan bıkmış gi
bi derhal sözünli kesti: 

- Azizim, dedi. Arkadaşının 
başrna. gdcn felaket cidden be
ni de müteessir etmiştir .. fakat 
ne yazık ki arzunu yerine getir
meme imkan ve ihtimal yok. Ma
caristana kadar yol parası üçün
cü mevkide bile mühim bir ye
k\ın tutar ki benim bu parayı 
sa.na borc ob rak dahi vermeme 
imkan yoktur. 

Takdir edersin ben de bu ya
bancı memlekette nihayet muay
yen b1r bütc:;e ile idare olunuyo
rum, evet bu bütçenin geniş, .zen
gin olduğunu da kabul roebilir
sin, fakat ben de şunu dlişi.inc
bilirim ki sana bu vaziyette ve
rilecek herhangi bir borcu ar
tık hediye cdilmi<J olarak kabul 
etmem icabeder Ancak küciiic 
bir şey, halen oonin cebinde bu
lunan yarısı kadar bir şey ka
bul etmek istersen, hay hay .. 

Ve sanki R"ökten birdenbfre 
diiı:µnü.'? gibi bir kağıt lira Var
ıı;o'nun elinde göriindü. Kadar'a 
doğru uzattı. ./. 

Bu kadar feci bir şekilde tah-

kir edilmesine rağmen kendine 
.ha.kim olabilen Kadar içinde mu
kadderatın müstehzi gülüşünü 
duvdu: 

''Bana bir lira ver:iyor .. ha .. 
ha .• ha .. ha .. şimdi eline bir to
kat vurup sadakasmı yüzüne 
çarpsam!. fakat ah şu göğsümün 
ürerindeki müthiş ağırlıfk bir ke
re 7..a.il olsa .. " 

Vargo'nun parayı uzaı;an eli 
bir an durd ulitan sonra geri çe
kildi. Şimdi sesi düz;ünleşnıiF, 
do.st edasını almıştı. Tavsiyeler
de bulunuyordu: 

- Peki Kadar nicin talebenin 
ailesine müracaat ctmivorsun? 
Nihayet sen bu kazada~ mes'ul 
değilsin ya., ~ninle meşgul ol
mak onların \•azifeleri. sen bura
ya kendi zevkin için gelmiş de· 
ğilsin ya .. . 

Sustu .. . 
Bir an için sükut her ikisine 

de haldm oldu. Kadar sanki muh 
telif renkleri havi camdan bir 
c:anm ta\'andan i.i:zerine indiğini 
ve bütün benliğ;ni kaplryarak 
kedisini harici alemin eşyaları ve 
seslerinden ayırdığmr hissediyor 
du. Etrafına tam bir sUkfin ha
kimdi. Çanın rengarenk ısıkları 

gözüne giriyor, ibu çılgın renkler
den kör olmamak için gcmlerini 
yumdu. 

O zanı~ ı uzaklardan, derinlik
lerden gelen sesler, ibirkaç muğ
lak kelime işitti: "Macaristan !'e· 
fareti, böyle 'bir ihalde onun va
zifesi değil midir? .. 

::\facaristan sefareti ... 
Kadar ic;i ürpererek kendine 

geldi .• bir anda Y._eninden kaltı .. 
hareketleri yabancı bir adamın 
hareketleri ile ve bir yabancı 
ses: 

-" Lütfuna t~r ederim. 
dedi .. Allaha ı~marladık.. . 

Sonra döndü, salonun kapısı
nı bir hamlede buldu, arkasını ö
tekine dönmü.ştü. Vargo iki a
danda Kadar'a yetişti.. fakat 
l{adar gözlerini kırmızı halıya 

rlikmiş Y.iirümekte devam ediyor
du, geniş koridora çıktıkları za
ınan Vargo adeta mırıldanarak: 

- Kadar. diyordu. bunun arıı.
nazda bir lıo~~utsuzluğıı ı::ebcp 
olmasını arzu <:-tmcm.. dnrıLma
dık değil mi? 

Kadar merdivenlerden inerken 
arkasına bile hakmağa 7.ahrnPt 
etmeden: 

- Yok .. hayır .. rica ederim .. 

Kadar ilci gün evinden dışarı
ya c;ıknıadı. Dışarı çıkması içın 
hiç bir sebep yoktu. esasen bu
nu yapmağa da bedem~n mukte
dir değıldi. Her dört saatte bir 
hava değişiyordu. yağmur yağı
yor. gtineq açıyor, sonra tekr.ır 
yağmur yağıyordu. 

Bu iki günliik istirahatin reak
siyonu ile üçüncü g-ünü sa.balu e
nerji dolu olarak ve muhakkak 
bir şeyler yapma_!;: arzusilc uyan
dı. Şafakla beraber en güzel 
alberti cıömkğ-ini giymi~, ıslık ça
Jara:k tıra~ olmuş, erken saatte 
kahvaltısını istemis \'C daha ağ
zındaki ııon lokmayı yutma.d:Pı 
keı!clisini caddede bulmuRtu 
Dör~ be~ caddeyi geli.şi gü~f'I 
g<>çtı, sonra bir otobüse biıwrck 
nehrin kenarına' kadar gitti. 
Nehir güne~ ı~rkları altında pı
rıldıyordu. Az ileride küQük bir 
iskelede motörlü bir kaytl'I'. ibağlı 
bulunuyordu.. beyazlar giymi.; 
bir tayfa mot .. ıiin trmiz'i~ni ta
mamhyordu. Kndar motörün kr
narına a$J!lmıı:: bir le\ hada ı::ıın
'arı okudu: 

"Kotli Market istasyonu .. Dip
for . .'' 

( Deı-rr mı ı:ar) 

Ia~ Müdüri~ eti Umnıııiyesin
den: 

Nüfus ba:?ına. ,·evml\·e ve;ıl
nıekte olan :100 gi·am ef,mek ma
yısın 8 inc:i gününden ıtibaren 
beh"r nüfu .. için ~~ı;o gram ola
ra:~ verileoeJ\.tir. 
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VAKiT 7-5-1~ 

ast muhakemes·nin .ünkü ce seleri 
B tcıra ı ı inci 8a1Jfadtz) kınan adanını kamından ameliyat 1 ~zlerlmle JUDU an~ıık istiyorum ' tay ayağa kalkarak: 

( ~ .. f v • 1 ·bi hare ı eQrdiğinl de &ôylüyorlar Hal!btı• , kı yapılan bu kabil bir suikast değil, - Bu ııözlerln Pavloflln allzlerinlıı 
Ben bir 'L',1;1rk ~~i .gı den d0.: ~i ben §11.hitleriın ifadeleri~den an. bir suikaat tasnlldlr.Ortada bir fille au tekrarmdan ibaret bulunduğunu ve 

_et c~ckte) mı. :tir '~arın ba • ! lıyontm ki ömer hiçbir ameliyat ıbat damgııımu vuran ve bizi maznun başka sözleri varsa Komllotun onl&nt 
~an hır haı:eltct. · . . . ben. . tem. ştir Bu taJuii'rde ber • mcvklinc sokan yalııız .Abdurrahma. ııöylemeslııl bildirdi. 
~a vermek .ıst~~~ı 2;1~7JC'Ii: ~ola~ aii'ron Ömer değil bftş- nm ve SUleymanın tl'zatlarla dolu ifa. Rels bu fikre iştirak ederek evvela 

:::erim.de . bir. ortu. ~ • k ~dir öm .. r de halen' orta• deleridir. Kornllofa Pnvlofun ııözleıine l§tlr&kd 
ı.tllf!l!Ş bır pıs~t,r . .• Bunu ben d~ ka;.rolm.uş ·oıa.mİir. Bu sırada. söz alan avukat Abdur. edip etmediğini SOTdu. Komilof evet 

.emızlemekle m~~~.::~tı da mü Birkaç g1lndenberi tetkik etti- rahmanın kimin ajanı olduğ.unu Pav· diye cevap verdi. 
A1J?~rabman .f d . _ . de IPfm do6ya milndericatmdan anlı:yo ıottan tasnlı etmeaini lstedı. Pavlof Reis - Bunlardan ba§ka. tahkikatm 

•kkilının aynı 1 a ~~ UT.er.in ~ ıc... ad bu cevap olarak: tevsii için diyeceğiniz vara& bunları 
ızahat verdi rum ki bu pa.rç:ıuınan a.m, • 

• gün kimsenin bı1mediği başka bir - Kimin ajam oldUğunu tayin bana dinllyellm. 
!\~LEYMANL"'il MAHKEiVIEJE ı:J d ol:rlillir Buna ait birçok düşmez.. Bu bl13Wlu tayin mahkemeye. Komllof - Vardır. '.MUııaıı.de eder. 

VERD1G1 İSTİDA. ~le: vardır .. Dinlenmesini is- ve tahkikat Amlrlerllıc düşer. A.ncak l st>niz 8Öyllyeceğim. 
MUtcaklben Slllcymanın mnbkeme. tediğim Te biraz evvel adlamıt bu ~ lsbırt içln ve bunlarm btr Reis - Buyurun. 

·e bugünkü tarihle takdim eylcd.lği bildit'dlğim ahitleı- dinlenildiği ajan olduğunu anlatmak için elden ge. Kornilof - SU!eyma.n. eyllll aymda 
tlda okundu. takdirde bu htı9US1ar daha fyj a.y. len her şeyi yapacağım. de1;!1! vo nvel. benimle 3 defa. görtl§µ1A1lnü nöylUyor. 
Slllcyman bu istldasında eZcilmle dmia.mcalrtır. ki izah&tma devam ederek: Halbuki benim 16 iklncit:cşrlnde An • 

..ı yordu k i: Ömerin te~esi bayan Hilmiye - Bombanın pa.tıama ycrt ile BUL karaya geldl~m polis kayıtlannd& da 
··GUnlerdenbcri biltlln dUnya dkb.- no Galip Muharrem, diğer §ahit kast yapılmak istenildiği ııöylenllen mevcuttur. EylUI, blrlnclte§l'ln ve I· 

rı umumlyeslnl nUı.lmdıır eden bu da. H~ Yemenicf ıı.dmdaki şahitler ! adam arasındaki mesafe başka başka. ldnclte~n orl.alarma kadar Lıt.anbUL 
vada zan.J.ılnr arasında. yer almtş verdikleri ifadelerde Omerin bir 1 dır. Muhtelif §nhitler l:'S.16 metreden 1 dan hiçbir yere a.ynlmadım. Bu husu_ 
bulunuyorum. Tamamen bihaber ve ameliyat geçirmediğini en açık bir 

1 

bahsedlyor w yukan doğru çıkıyor. su tahkik edeblllrmniz. Mllteaddlt 
bigtlno.hım. Bununla beraber tUrkçe ~kilde ifaıdP edivorlar. tar. Halbuki aukisat istihdnt' edildiği Türk ntanda§lıı.rmı bu bUBusta &ize 
Yl az anlly:ın; fena konuşan. tab8ill - Diger taraftan müslümanlarm j söylenen şahuı bu meftafenln 6. 7 met- phit olarak g&tel'Cbillr!m. 
kıt. cahil bir vatandaş ol.arak kendim! adetlerindPn okın sünnet olmak re kadar olduğunu bildiriyor. Ve bom· Kornilot' bir mUddet sustu. ve bir 
mlldafnru1a n aciz bulunuyorum. keyfiyeti ömerde mevcut değil • 1 banın ise arkuında patladığını l!Ave mUddet alnını kaşıdıktan sonra rwıça 

MlUalea beyanında ıruığduriyetıme dir ömerin ııkrııba.la.rı bu hususa. edlyoT. Yalnız bu U'ndc yapılan fiilin söyledi ve tercUmanm söylediğine gö. 
meydan verilmemek Uzere bu dileği - dai~ de b:3.ba.t vereceklerdir. 4 bir sulkut taanii olduğunu izaha 1dL re dedi ki: 
mln dosytLya k0I1111masım rica edJyo. M.vt: tarihli za!>rt vamkasmda Ab- t'idir. KOJUoı'tLOF ŞABlTLF..ıtlN TEK.n.AR 
rum. tthıım edlldlğim. bu euça sırf bir dünııhman ômr.rin sünnetli olup Bu sözler de zapta. geçdikten Dlloı"LE..""'1\-IESU-.'t tSTl\.'OR 
hc:mşcrlmc fYlllk olsuD dl)'c silr:Uklen. olmadı(tmı bH:mediğini söylüyor aoı:tra. heyet Pa.vıota sözlerine devam - lkinc:i: bir nokta olarak aunu aliy. 
mlş bulunuyorum. Komllnlmı nedtr, ve dı·ğ·r ıu- ff-,.,._._,.e ..__ '---un etmalnl .IÖ"'ledi. ö 1 be be ö .. uı:L: ..u'3>WIU ~ uwı ~ lıyebillrim. Beni mer e ra r ı: r. 
bilmem. Bildiğim bir makaa. birkaç ÇOK yakın b':r dostu oldDğunu bi]. Pavlof gene nyağıı. kalkarak noUa. d~O. söyllyen apartmıaıı kapıctsı 
uaturadıın ibarettir. öıunceye kadar diriyor. Bu kadar yakın bir dost rma. bakarak §lllllan söyledi: §ahit Klrkarun aklen mnlOl olduğunu 
yıılnız bunlarla yqryacağım. bu iııten ııaml luı.bcrdar olmaz, bu - Ben plıit göstermek surcW. km bundan evvel.ki celsede 116ylem~ 

SWeyman Lst.idaamdn mllteaklp lf&- Dtt azı.lıya.madmı, Sfileyman da ken dl bakımımdan da.vayı uzatmak bte· Tıbbiadlt raporunda benlın dediğim 
dclorinl bir silsile hıı.llııde telhis ft dl .n;...;s~ bi.lyüt ... 'ğU ,...___,n "'- mezdim. I<'akat hAdlacnln tcnvlı:l lçln 1d 

uuul.M:' ı.u ~ ""' aynen ifade edllmi§ bulunuyor. l dia 
tekrar ederek muum olduğunu iddia htaıRyeföıe \.-Akı:! olmsdtğım sıöy- bazı kimselerin dinlenmesine, zaruret maka.mma yanı a;özle bakarak) e8er 
e)4emekte ve tııtıdasmı ~e b(tlrmek Hlyw ki buna da hayreıtler: edi>-o- olduğunu anlıyorum ve bu arada ta. iddia. makamı büttln bulllar~ rağmen 
tı.dir: TAllKİU.1! A..MJ.BLEB.l tanbul Sovyet bqkonaoloshııneei §Ofö. 0 adıı.mlll lfadeslnl eaaa tutarak dot. 

'•Komplo komilnlzm ncdlr, bilmem.. y ANll.lYOR ril Mezgumun da dinlenmesini 1ııtiyo. 
Bllğim ve tahsilim zaten bun& mtıs&.. Bu gjl:ıi Jaı.t1 emareler meydan- rum. 
it d ldlr. MAsutnum. Fakir btr sa- da dururlcm tahkilt.&t amirl.cı1 ele Şoför Mezgum blrltıı.ç defa bana 
m.t:li:Anm, kaç gtl:ndUr lNrıl1arda ml. geçen elıbise parça.Jarmdan ve ge. benzetilerek İstanbul zabıtası tara • 
liyonım. Ttıh11yemc k&rar verilmeeml riYe kaluı bazı ~ pa.rçala • tından tevkif edilmla ve nlhayct kara. 
y114tsck adaleliniZden dilerim. nan adamm ömcr. olduğunu eöyiü- kolda fotoğraflarımızın birlblrme ben 

PA VLOFUN lSTEDtKLERt yorl:ar. Beri taraftan düşilnmUy'Oı: zemedlği gtirUlcrek serbest bırakılmış 
Abdurrahmanm ifadesi ve SUleyma hu: .ki bir ıehir ~erisinde hiribirl- tır. Benimle karıştırılarak bu §Oförlln 

nm istidaamm mflndericatı tercüman ne benziyeıı birçok ~ müte- tevkif edilmem de benim 19 ~battan 
E§ref vasrtaslle hillAsa edilerek Ru. addid adamla.rm.. sırtmd& ola.bilir 7 marta kadar koneoloatıaneden dışa. 
mazınm.J!lra anlatııdr ve gonc terctl • ve a.ltı buçuk ayakkabıyı da gJyC n çıkmadığımı ve hasta otnrak orada 
maıı ftBıtnaile bir dlyecolderi olap bfl:lrier. H.a.1buki Sfileymruı bir ifa• yattığımı ı:öatermeye kAfidlr. Eğer 
olmadığı aonıldu. dcs.ihde Omerln ayağında si,yah polisler beni dıprdn görseydiler be • 

nı söyledigini iddia; edecek ohınıa bu 
takdirde "ahit Kirkorun tekrar bura. 
ya; çıı.ğnlınamnı ve cm& baz.t •ualler 
soraca~ lri2le bildiririm. 

sil tahkikat ha.kkmda bir diyeceği 
olın.ııdığını bildirdi. Abdür.rahman 
d:ı. ayni sözü tckrarlMt ve Abdür
nı.hmanm avukatı söz: alarak Ab
dürnıhman h:ıkkmda İstanbul za
bıtasından gelen c.vrakm okwuna• 
smr rica etti. G~len cevap okun
du. Bunda Abdürrahmanm polıl!!Çe 
t.:ınmmış bir adam olmadığı, Hasan 
B'lki adındaki n.rkadaşınm AbdUr• 
rahmanın. sol f'ıltlrli ol d uğµ n u söy
lediği_ ve Muaırmıe'r Erkan. adlı ar 
kada.cımm da yme Abdilrrahma • 
nın ~kada..s1a.rı arası:rıda komünist 
diye şöhret almış bulunduğunu 
söylediği beyan olunuyordu. Bu i
fadeye Abdilrr&hmanm bir diye • 
ceği olup obnadiğı soruldu. Ab .. 
cliin'ahman, hayır diye cevap ver• 
di. 

Bunu mlltea.lmı iddia makamı ta 
rafından gösteriİen bazı ves."l.ikin 
okunmasmıı. ba.':l~dr. Okunan hı -
rinci vesika ha~ mahallinde bu· 
lunan tabancanın num~ı:rası ''e mar 
kasr hildidımekte ve bu Vnlkr 
mark.ah 178190 numaralı tabanca .. 
mn 27- 6-9-11 tarihinde Rigada 
Annenyan ticaret evlne teslim e • 
clilrli~i beyan olunmaktaydı. Bun -
dan sonra ikinci vesika okundu. 
Bu vesikalar Alınan büyük elçisi• 
nin kulağında infiISkbm sonra va
ki olan anz:ıı fı-:ı..""1tında Nil.anıne 

hastatıesi kulak mfitebaıısmnın 

verdiği raporlardan ibaretti. Ra • 
porliın:n birisinde Fon Pspcnin.ı sol 
!.."ulak merk<'Zinde kan pıhtrsı ı;ö • 
rüldüğü, 16 gün kadar bu a.kmf.ıo. 
larm devam ettiğı beyan ohmu • 
yordu. Diğer raporda ise MI ku • 
lak zarında ufak bir. delik kaldığı 
ve üçte bir ~etinde !!)itmede 
bi:r azalma huıl. olduğu ifade ol~ 
nuyordu. 

Bundan sonra yine iddia ma • 
kamı ta.rafmdan mahkemeye veri
len İstanbul defteniarlığma bağlı 
bulunan Mercan tahsı1 §ubesinden 
Omeıin ne suretle aynldığmx gös 
teren tezkere okundu. Bunda O -
merin rahatsız olduğunu söyliye • 
rc:k i!!tifa ettiği bildiriliyordu. 

~RDVNctr VESİKA 
Pamf e&: ~ dedi ö: derili ve altı dO. k&tele olarak pen nim yerime ~füril t.evkit et.mezleı: ve 
- Malıkemenf:n te'vsii t.ahidkat çdcnmit eski bir ayn.1dcabr olduğu:. doğrudan doğruya beni yakalarlardı. 

ll:ı.kkmda.ld mür.ıca&tımı bbal e~ nu bildhiy<>r. Bu nokta ih:.erinde Abduı:rahmanm beni a;ör:dilğUnU td. 
mc.sinl rica. ediyoram. DUdc1eriml dıe durmak llzımdtr. Nihe.yet ter- dla ett.iJi filnleTdc ben but& oldum 

Madam Öjeni ve Abdullah ıçin de ay 
nı ıeyleri eliy.lemek iırtiyorum.: Madam 
ömerin ge;l..ği sırada kapıyı açmak 
b&hanesile merdlvendcn &§ağı inerken 
yuvarlandığını ve pcrl§aıı blr halde 
oldu~u 116ylü.yor ve, içeri giren zatın 
Ömer olduğunU iddia ediyordu. Haıbu 
ki madaıru kollarmdan tutup ayağa 

kaldırdığım sırada o kil.dar ııenıem 
bulmuştum kl 1.çert giren adamı ilk Bunu müteakip dördilncü ve.si • 
defa görmesine ve bunu aylarca sonra ka olarak Toros otelinde Ömerin 
tanunesma. maddeten ve manen !in. v<:ı.rd:iğl bcyann-ınııe, 1328 numara-

·nzdmı, ok:ıcyuıeQğmı.. tii> edllmiıg olan bu 111ıılkasti lıw!e- ve konsoıoshaneden dı§arıya çıkmadı. 
R.ei.OJ: den ineeyo dilşünecek atur.Wt Ö- ğnn tçlli onun bu lladelerl thmaincn 

kD.ıı yoktur. it s:rabanm Ankarada SOvyet se • 
_ Ret. Kornilofa sordu~ faretine .:pt olduğu teııkcre oıtun-

- Pek m oku.smı! Ve terctıma- merln e!bise ve a.y&k:kabılarmı giy• uydurmadır ve benim bu halimi ıotör 
- o gtı.ıı madamı dinledikten -ra du, ve bu okunan ves:ikalu:r hak • 

ı.tadesf size tercüme edUdl. Neden J..-md~ 1Ila2Jlunlar bir diye ccltleri 
b:tkarak siz de not ~ an- malt au.retiylc başka bli'ürin bu iı)c Mezgum anlatacaktır. 

0 zaman bunları sormadınız, oli:nadı:klarmı söylediler. En llOn 
• ırsmrz. ~bbiis etın.esf de ihtima.1 dahi. 28 oubatta tevki! edncn Abdurrab • Kornilof o a;ün onun tık tahkikat vesika olarak Yllf!,'oslavya konso • 

straSlllda verdiği ifadeyi okuınam11 • J loshanesinde? g't"le~ ve ~bclUrrah 
tım. Sonra. hemen bunları dUşUncrck rn.anla Öme~n Üsküpteki hal ve 
aormak batınına gelmedi. Onun tçin tavrını bildırcn me~tup okundu. 

Pa.vlof notbrmı oJcııınmta bqia.. l:lnded. ir. man benim autkaat tertip etml§ oldu-
dı: Pavlo! t.aJtJtik:1.tın tewil için ha.. fumu söylilyor ve kendisinin de Ömer. 

- Mabkemeye a.netmdt istedi- zırlam oldağu notla.rms göz ata.• le beraber &ntlf8§1st ve komilnlst oL 
~'im şudur: Hukuk uaulün H3 Uıl• rak .aöiderin.c devmn etti-: duklarmı il&ve edl.yor. Bıı mektupta ömerın yapılan tah

t;ekrar madam ôjcntnln mahkemeye k"kat f . d Ö i b:ıb cü mııddcısinc tevfilauı henilz - TUı:!lt Cumhuriyeti: ile an'aııe- Bu 91rada hA.kim vaktin pçmif oL çağ'rılma:mu ve kendi.sine bazı sualler 
1 

b?1e ·=~ ~tor n a."Jt • duruçnaya. l:Jn§lamazdmı ~ncc ve v1: clostlukla.rb. ğlı bulunan Sov- duğunu söylfyerek' öğleden sonra maz. 
başlandığı zamnn bütün tahkikat yet Şürasmll\ bir va.tanda.§ı mfati- nunlan dinlemek bere celseye niha

sormakllğtm lçlıı buna ıuzum haaıl nr~ ııı m~~cöetinden 
oldufunu seylemek ıstcrtm. d~~YI ona kmn'3.k oldurmek iste-

evrakı mündericatına vi.kıf olmam le btt hadisenin daha çok tahkik yet verdi. .. dlgı veo Ömere Abtlllrrahmamn Ro 
Bu ııoı:ler de zapta gıı:çUkten aoırra .. . tlik f'"'- • i 

1 
d • !nmngeli.rken, bu e'\T&ka ancak ve tetkik edilmesini rica ediy~ 

tamamen dün vfilaf olalildim. nım. 
Rundan maada.. ilk tahki.kat sı. Sllloyman geçen cellede BC>rduğum 

mınnda tanzim edilnllş olan 13 ve birçok.ııu&llm:e eevep vermedi. Hal'b\ı.. 
11 Mart taıihU zabrt vuraka.Ja.rm.• ki bunlara cevap vermek bA.dlaenln 
dan 00.Şka diğcrlı>rinc VÜrf değil- tenevvUrtl için eızem.dl. Bu bakımdan 
dinı ve on:lann mevcudiyetlerine bu ıahltleriıı de dlıılenmesinl 1.stlyo. 
&12cıa.k duruşmn esnasında vü:ı:f ol rum. 
lfnnı. 

Reis - lYi ya, şimdi vAkıf oı.. 
muş bulunmaktndrr. 

Pavlof - O zabıt vııraJr:alann
da bazı notlar da vardır ki, bu 
notlar lınkika.tc uygun değildir, 

·Piğer zı.brt va.mkalarına gelince; 
şahitlerin ifadeleri kadar miltc
~la.rm rapocla.nım da ancak 
1 Mayıstan 5 Mayısa kadar sii'ren 
ktsa bir devre itjndc vikıf oJ;. 
dmn. Pa.vlof t cvs:J tahkikat tale. 

hangi etıe."Jlara istinat etti· 
ğini izaha. devam etmektedir 

Reis tercüman va.sıtasilc Pa.v -
Jofa hitaben: 

- Esasen tahkikat evrakı 
mündericatına ve şahitlerin ifa. 
d~ne daha evvel~n muttali ol. 
ınanıza imkan voktur 

P RÇALANAN ö IER DEGtL 

ıtntR? 1 
Pavlof: 
- Ben, daha çok mütebassIF~ 1 

tarın raporlarım kastediyorum, 
Dedi ve sözlerine şöyle devam 
etti: 

FAlLO~· tK!l\'ci Dtı.EGi 
lkiııct 1.stl?ğlm §Odur: Hll.diııe yerinde 

tahkika.t yapan tab!bladlf doktor Deh.. 
ı;:et Kanay ve polia elaUuı.ti profesör· 
!erinden profe!ôl" Pazıonun bera.bercc 

vcrdlklcr.i raporlarında sulkıuıtm çok 
ustaca hazll'landığını ve patlayan cUI. 
mln bir bomba dl!ğll, bir dinamit veya 
jobll olduğunu da ıı.aker! mtıtchasaıa

lar .beyaıı e.dlyorlar. B'U maddenln 
şenliklerde kuUnmlan mermisiz kuru 
sıkı atılan cın.ten olduğunu 11!"1t edi. 
yorlar. Fakat hlçblrial bu patlayan cis 
mln blr gahsı Oldllrmeye matuf bulun· 
duğunu beyan otmtyorl&r. Bu çok us. 
taca hazil1a.mnI§ ve &dma aulka.st. de. 
nllell h&diacden a.J1lqı!qor: ki pa.tt&yan 
cl.:rtm ya1m:Z bir. kfliyt &dllrmtlltt1r. 
Ve bundan bqka ~ da ı:arar 
olmamt§tır. Bu taltdirde bu 1ıAdl.sen!n 
btr ırufkastı olduğ\ı nereden anla§Jlt • 
)"Or. Dinlenen p.hltıerden hlt blrlsi 
bu !lilln bir sulkaat oldugunu eöylemi. 
yarlar. .A.ncak Abdunahn:ı.ıınla SUtey. 
ınan blzlmle gtlrll~tUklerinl ifade e$ 
yortana bunun da 8U.ikasUa irtibatı. 
nı an.lıyıı.mad•m. 

- Tf rk ceza mahkemeleri usulü suıoyman ilk t.ahklkat c=asında; 
kanununun 135, 236, 237, 239 ve vudlğl u.o:ıeıJc ömerc bazı ısnntıarda 
4~ iıncü ına.ddclcri hükümlerine bulunuyor. Faltat burada mahkeme 
g~re. F~l ~u?usları mahkemede huzurunda hiçbirini aöylcmiyor. Bu 
ovlenı < ~stıvorum. . j takdirde suıey.manın ıtk ifadesi hangi 

ilk tnhkıkat. sırasında, dınlc •

1 

esaslara dayanıyor ? Bu &özleri kendi . 
r:ı:n bazı Şahitler var. . Bunlar &lntı kim öğrctmi§llr. Bu vaziyetten 
~ahkemc huz~nı!ıda dınlenm~ - yalunen anladığımı7..a göre bu adam 
!Jer: Bayan Hilmıyc. Hasan r~-, bir ajandır ve blı.fmle glSrllştUğü.nU 
ımcı. Sal h 1\1uharrem, ,.e Fen. "öyUycTek bız,. ırura ediyor 
d Gül~r dinicnmiyen şah.it. Relr • 

er aras:ndhdrr. Bunların da h~- _ !Ia.hkmnc daha henüz ku.nııat sa. 
zurualinfad dinlenrnel-erini rica bibi değildir, dedi. P2ıv'lof s5zlerlııe de. 
ed•yorum. vam etti : 
Mütehassısların ve tabibi adli. 

nin raporundan anlıyoru.a ki., ö. 
len ve berhava olan adam 39..40 

1' PILA!ll JIAREIU'.:.r BtR 
SCitKAST TA • ·ttnfR 

vn.cı arasmcla.drr. - Hiç bir hukuki ve haklkf bir 
Boyu 1 .62 dir. hrristiya.ndır. kıymeti olmıyan Abdurrahman ve SU. 

Halbukı Ö mer ~ yqmdadır, boyu leymnnrn ifadelerinden bn§lta bizim 

lldacı c ise • . ınun'l'!I I.H.nn aşı a. ıgr; arasıra 
Kornllof sözlerine devam etU. 22,23 Alıdil h _ _." d l 

Öğleden sonra aaat H ,30 da muha. mart tarihli zabıt varakası Ankara r.nı man . ve. ""'"a nş armm 
beraberce krr ıçtimaluı ya.ptıkJn • 

kemeye tekrar başlandı. Pa.vlof sözle- tevkif evlndo Kayscride yakalanıp ge. 
riiıe devnm için reisten mllsaade ıste- tlrildlkten ıtonra tanzım edllnılşUr. 

dl. Reis müdııfaa.ya alt olmıyan, tatı.. Dosyayı tamamen ar&dtm ve bu zabıt 
klRattn tevsilni allkadar eden 1.§ler nraka.sınr bulamadım. Kaybolmu!} •. 
tizerinde konuşmasuu bildirdi. Pavlof, Rela - Bu zabıt varakası ne oldu! 
son a;unıerde konaolosha.ııeden çıkma.. nuıl kaybolur. 
yışmın aebeblerl ve bu tarihlerde kim- Kornllof - Bllmlyonım. Zaten ben 
ae ile görü§medlğtnl ifade ederek söze de namı kaybolduğunu öğTiınınek tıU. 
b&§ladı. Ve ııs nısan 1942 çarpmba yorum. 
gilnU aöytemek isteyip de vaktin geç· Reis - Mndemkl kayboldıığunu ~ 
mJ§ olmuı dolayıslle sl.lyllyemedlğl Hyonrnn o lmldt: nmııı. knyboldUğUnu 

hususlar hakkında sözlerine devam e.. bilmen lAzmı. 
dCce~ini s6y1.cdi ve bu aöz.Ictinin aul. Konıllof - BUml)'Ol"Ul!L Dosyada 
kast fiill hnkkmd:ı bazı tahlillcı yap. g'5ı:mediğim lçln öyle zıummils:onım. 
ınak istediğinden bunn bir zaruret ol- LQt.ten bu hususun diı zapta geçmesini 
duğunu U'adc nU. çUn.kO.. bunun gibi dnha bazr evrııkm 

Müddeiumumi muavini Kemal Bora da dosyadan kaybolduğunu zannedlyo. 
Pavlofun bu ı.ateğinin mUdalaaama rum. 
taallilk ettiği için yersiz oldu~unu ve Rel.s - Belki bu zabıt varakası 
bu busu.sun müdafaaya bırakılmaRı başka bir dosyaya girmtş veya tabklk 
için maznuna aöz vcrllmfyerek ona bir için bqka bir yere. göndcrUml§tir. 
ihtar yapılma.amı rct.stcn talep etu. Kornilo! - Ne olup atmadığını bll-

Gert>ğl dU§UntildU. Vaktin gnçml§ nılyorum. Yıı lnrz bu zabıt v~ 
olmsamda. v cliğ'cr. mBZllUnlara da bana., tamamı verildiği aöylcncn dmı • 
t.cvsll tııhkiknt hnkkmda aorulacnk yada olmadığau. söy.lbınek iııtlyarum, 

sualler olduğundan §iındllik Pavlofll dedi. 
dalm fazla; söz vcrllmemcsüı:ı ıcarur l«lUı sözlerine devam etme8i tçln 
verilerek tefhim Jnlınd~ K.omllota. i§aret ett.ı. Konıilot devam. 

Pavlof Fikrinde ıarar ederek zabta l&: 
bir kayıt geçirmek latedlğlnl beyan - Sanyer polis karakolunca veri • 
ederok: len blr zabıtta LA.martrn caddesl.ndo 

- Tilrk ecza muhakemeleri uauıu otururken Bilyilkdereye tll§lndığtm 
kanununun 135 lııcl nınddest ıruı.z;nu. blldlrll!yor. Halbuki ben hiçbir zaman 
nun son tahldkat sırasında söz sl:>yle.. 
mck lıakkuun keallcmlyecetlnl Amir. 
dır. 

Rela - Du hususta. mabkeme kara· 
rını vermiııtır. Gt'rt kalan kısmı artık 
mfidataamzda ıröylenılnlz. dedi. Tevili 
tahkfkat için K:orn!lofn tJ\.'r diyeceği o. 
lop olmadığ1nr sordu , 

KORNILOF' ~)Z LWOR 
Komllor mi arı ıöyledl : 

Doay yı tetk1k ettmı. Edindi~ 

intiba tudur. Bu anı:ıtı1an b dlselerle 
hiçbir klmseye sulkruıt yapılmak iste. 
nllm.emlştir. Ve anlatılnıı bu ı.,ıer de 
bir ııuikut değlldlr. SUleymıınm aa... 
bab celsesinde verdiği latldada da. sôy. 
ledJ#i gibi o da bu hl'ldisc De hiçbir. a . 
IAkası olmadlğını bildirmiştir. Ve bL 
nacnnleyh tnhklkntm daha şumunu 

L!\ına.rt.l.n cadı1cslndc oturmndlm. Son. 
ra 15 rtUıan 942 tarthl\ duruşma ocl • 
nesinin zabıtnamesinde ben Tilrk ma 
kamwmın mtlaaadesUe T.Ur.kiyeden 
ayrılmak. Lstedlğıml .Oyletl~lm halde. 
bu hususta bu da zapta geçmemiştir. 
İddia makamı benim knçmak iıt~dl -
t;lmi tddla ettiği için IQtren 1Jmdl ol· 
ıun zapta geçirin dP-dl. 

Bu sözler de zapta geçirildi. Kornl
Jof g ene sözlerine devam ederek : 

- Madam Öjenl Abdullahın Uııdc • 
sindeki sözle rin doğru olduğunu beyan 
la bın;ı tnnhıcrdc hata etUi?f yolunda. 
ki l!adedemde zapta gcçmi§, takat en 
mUhlm nokta olan madamm ômerl 
tanrdığı yotund&kl Itlra!rm z:ı.pta geç 
memiŞtir. Bu kmnı da §imdi geç!rtn. 

rı. Ahdürrahmanm babasmm ma. 
hallehic:iliklc mcsgol olduğu ve iyi 
bir. adam olarak tanındığı ve Ab
dlirrnhmam:n amc3zade11inin komil 
nisfükten dolavı Bulgar. dlvanıhnr-" 
bi tarafınrlnn ö'üm cezasına nıalı
kiım c-dild iği ve dalın sonra bu cc 
zasmrn miiebl>ct hapsn çevrildıği, 
Öme.rin. bab.'1.sın n 1tnl~·an ku\?\'el
leri tarafr.-;.1:ın i.,gal edilen bir 
yerde nafüye müdür!Uı!ii yaptığı 
\"C bu eon hitd:~ dôlayr ile İtal
\·anlann Ömcrln b:ıtia.sı Halidi lev 
kil ettikleri v .A:bdürrahmanm 
Üakilpteki bu Wıriklerlnden dola
yı hakkında takibat yapılacağı sı• 
rada pasaport :ılırak Tilr.klyeyc 
kaçını~ olduSınıdan b:thsolunuyor
du. 

KOR ~ıı~OF'UN 0GRE. ' )JEii: 
ı ~TEVU u:nt 

Kornilof gelen bu cnakın tarih 
ve num~mr, ve bu malOmatın 

kimrlen öfrenilcrek yazılrl::ğmr irl
dia rrı..a.kammm ne zaman O'sktibc 
bunlan öıh-cnmek. :cin t Pzkerc yaz 
cl ·~nr öğrenmek i,+ediğınl beyan 
etti. K endis'nc bu yn.zmm 27-Z-11 
tarihinde yazılrar.ı o1duğu söylen • 
dl ve iddiı.l- rnaks.mr eskiden kon
MlMha:1.~inc kendileıi tarofm
dan yazrımı., obın teı:kerenm tarf
hf1 ha.kkmdıı bir ~.c~' d<>m.iyeceğ ni. 
<;Unkti bu tarihin KornJlofu ala.ka
dar ct.nıiyeceğini bil<rır-Oi. 

1,56 dır. mti ttımuıdrr. Miltehae • j guçlu olduğumuzu bildiren veya ikame yapılmasını talep ederim. 
~ı~lar "VcrdiklMi raporlar<la pa~- eden hiçbir delll ve emare yoktur. Bu Bıı sırndıı mllddeiumıımt Cemil Al . 

Bu !'luretle I~ornilof tahkikatın 

tnVl!il i~L'l sözll'rfu! tanıam1amıı1 
oldu. Bundan sonra Süleyman tev 

Burada Abdfü:rahm:ın ı;öz aln -
rırk Usküp konsolo.shanesl tRrafm• 
elan ı:ti:inde r:iJen mek Luplar MÇma 
ve uydurma o'.duğiınu, kendisinin 
h~çbir zaman Omerc tesir etmedi
ğini, hatta. a:ksi olnrruc Ön1crin 
kendisine tesir ettiğini, bu ifudr. 
rln. ke:nrlj dü§man!an tar:armdnn 
alcvhinc uydunı1mım olduğunu, 
bn malfuruı.tı asla Mhul ~demiye
c~ğini ve hele Boğ:ubmı Sovyet• 
lere bınıkı.lmam yolıında. filclr bcs.. 
1ediği hakkında. mektup mllnder!
catma iddetıe itiraz ettiği,. Os • 
kllpten hiçb!.ı: 7.amaD ka~ ol" 
cluğmıu ileri sürdü. ve bu fsnntıau 
tam:ımen rr.ddetti. Bu sö:ı·cr Sov. 
yet maznunlar:ı t~rcüme edildi. 
15 dakika celf!Cyc 'fa_ctıla verildi. 

Ab<ınrrabmaıım avukatı DUJl]ıırt 

aöytcdl: 
- üskUp konııolosunun bu vaziyet 

dolayistyle gönderdiği yazı ile eski 
yazı birbirini tutmyyor, A!bdlli':nıh • 
man ilk geldiği zaman ıtoııaoU:ıshıınc.;. 
yo müracaat etml§, kan110loıı ~T\lrkl· 
yeye ~!in.esinde mahzur yok';, demiş. 
tir. Şimdl.kl tahrfra.t ondan bambaŞ' 
ka mahlyetted!İ". Bu ter.adın. göz önün 
de tutulmasını ister~ Kcmııolosı ütfl. 
l!k ha:dlscainden aonra tt:aır altnıdll 
kalmı§tır. Konııoloı!lıanenilı O'idtUpta • 
ki teşklllb: İaüuıbul emniyet mUdUr· 
l\lğü kadar olamaz §UpheırlZ. latanbul 
emnlyct mUdUrlUğtl .Abdürrahınıımt'I 

komünistliği g6rtllmemi§tir, diyor 
KomıolOllluk ise .AbdUrrahmaıım ta L • 
<ro ÜskUbe ~lince, kırlara gıd,;1 • 
ı:ençlere telklnler yaptığµu bildirlj'or 

AbdUrrabman menfi ruhlu oısaydı 

Tll.rki~eye i:elmeslııe mUsaad cdll • 
mezd!. .Abdllrrahmanm menfi fikirle. 
ri olabilir, 19 yaşına kadar yabancı 
bir diyarda bulunmaııı, ı;özünU e.çu. 
ğı vakıt Türk askerin.in ayak sesini 
duymamam1 Türk bayrağının yük.ad· 
diğini s-örınemeslnin tcııir.lc.rl olabfllr, 
Sonra ömadn. AbdUrrahmanın tes!rl 
altmda kaldığı söylenl,ior~ BllAki& 
milekkillm ömcrin. tesiri altında. kal
mıştır. 

Şakir Ziya, bundan 80Ilr& kamll • 
nizm. proııagandumdan uzun uzadıya 
bahlettl. Birçok ml.ııaUer ~tıl'.dı. Te~ 
cümc edilen bu sözler. Ul:erlne P.avıo! 
söz lırtiyerek Şakir Ziyanın Sovyct 
hUkfunetini tahkir. etiJ#inl. mahkeme. 
de yalnız mllekkilini ınU.dafaa. etmedi .. 
g-ıııı. ayni zamanda iddia auıkammın 
da. yerinL tutmak lstedl~ni söyledi. 
Şakir Ziyanın, "Rus edipleri büttın 

dünyaya. komünizm aşııaınak isUyor· 
lar,. sözilne I?avlot §U ccvüı v.crdl: 

- Bu kaUycn; doğru dcl;1ldir. 
Bunun Uezrine Şakir Ziya bazı mi. 

saller getirdi. bunları anlo.tmamıın 

sebebi Pavlo!wı mahkemcy,0 ilk gel 
diği vakit eUnde Mayakov,skl'nlıı kit.il 
bmı okumakta olması olduğµnu, Sa\•. 
.ıet.ıOOıya Anıılklopedi adlı klta.bın :ur 
ncl sayfasında Mayak<Wakl'nln oscr. 
Jerl edebi olmaktan ziyade propagnn· 
da oliiuğu yazılı bulunduğunu s6ytc -
dl. Kendliıinln SOvyetıert tahkir etme 
dlğlnl iutve etti. 

Bu anda Pavlatla aralanndtı. bazı 
mUnakaplar oldu. Pavlot avukata: 
'<gUlUnç sözler.. isnat etti. Avukat, 
bomba. patl&dıll vcıkıt bunun bomb!l 

değil l<estanc :fişeği diyerek kendisini 
gillllnç ettiğini ilAve ettl . 

Bundiın sonra Komltot, vaktiyle o· 
turduğıı apartmıan kapıcıaının mnh. 
kemede kendisini tanıdığı hnklhndald 
§ehadetlne itiraz etti ve §Wllan s6y • 
ledl: 

- Öjent 2S-2.942 ttirlhlı lradcmnde 
ömer!n ı .ım boyda otdug'unu, chll vu· 
kut 1,62 b0yn,..1ıı olduğunu söy!UyCJt'. 
tar. öjenı b • ı başka ''bana s-eıeıı 
zatın boyu benim boyum kadar oldu
ğunu söyllıdi. Halbuki boyum l ,6S. 
ömcr!n boyu ise l ,IIB olduğuna göre 
bu şahsın Ömt'r olmamam Ul.zımdır. 
Sonra bana gelen "ahsı iyi görmeml§
t1r. Burası karanlıktı. Zaman geçti• 
ğl için de ıyı hatTT'tıyamaz. Rcıımlınl 

g&terdikleri zaman tanıyamamıl', be.' 
nl görllncs tanıdım demiş. Onun }çln 
bunlhnn dinlcnmeslnl lstlyorunı. Ben 
J<lrkor için gazetelerde yazıldığı ı;Ibl 
deli demedim. Aklı hafif dedim. Tek. 
r.ar gcUrili!rek dlnlenmeainf bu yUı.de11 
istıyorum. 

Maznunlar tarafından tabki· 
katın tevsii hakkında ileci sür.ti· 
len taleplere ;ıııt ne düşüııcluğı.ı 
iddia mnkamınuaıı sor.u:'!u. 
Müddeiwnumı b~ .• m~\·ın:. I.V

maJ BOra iddia makamının m~· 
tafea.smı ~le wı.n ett:: 
"- Saıbır ve tahammül ılc sa · 

atlerce dinlediğjmiz P:ıvlot'un 
sözlerinde hak ve hakikatten oe 
kadar uz.aklaşt.Iğlnı söylemeğ~ 111· 
zum yoktur sanırım. 

Pavlof, ceza Usdü J\lııha.kerue· 
ll'.:l'.i Kanununa uyulmadığını e~:-ı
lemekle. sör.e başladı. Görıiy.ormn 
ki kendi~i çok kısa. bir za.tildlld 
bizim Ceza Usulü Muhakeımam.1.r. 
hakkında denin bir vukuf pcydll 
etmbrt.ir. Kendisini tebrik eı!c. 
cim. Bazı noksanları vnr.ıa. d3 
onlan dru ~ yakında; telafi cee 
bileceğini sanıyonı.m, Türle Qz:ı 
Usulü Ka.nunumuzun m znUDlu
ra veı:miş olduğu her ta.rlü ha,t' 
\ie salahiyetlerden istUac.l~ etmi~ 
bulunmakta.dırlar. 

Böyle olmasına rağmen ~u maz 
nunların hfila Kendi hak"lanna :-ı
ayet edilmctliği )O.undalci ır.! .frı
lan tama.men yerswlir ve mar ı;. 
sızdır. Sovyct rnaznunl:ı.r muha. 
keınenin ba.cıladığJ ilk sundenocıı 
inkara. ~·ire. muhakcrr.enin ce
reyanını değiştiııncğe yeltendiler 
ve da.=ma cel~leri uzatrrak yU'.r· 
sek heyetinizi t::ı:adec;ile meşgul 
ettiler. Pavlofun bugüntı:ü iddia.· 
sına göre ölen Rdam Omcr de
ği lclin: b:ışkn daı bir adam ola· 

(Dooomı kar.şıki sayfada) 
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Sui~~ast davası 1 ... __ is_ta_n_bu_ı _L_ev_az_ım-=-A_m_ir_lig_--in_d_en_ve_rı_ıe_n _a_sk_er~r_·· k_ıta_a_t u_.i-_an_ıa_rı _ _ f 
o'Jiı-miş, ömerin infilak sahasında değildir. • Pazarlıkla (10.000) yUn çorap ve ! 
Olen adam olmayışı yolundaki Bunun gibi Madam Ôjeni Ab- (9500) pamuk çorap ııatm alınacak.. 
ddia tamamen çocukça bir iddi- dullahm da tekrar çağınl~ma tır. Hususı 11artıarı koml.ııyonda gö_ 
adır · ·T· 't" p 1 f .. 1 · lüzum yoktur. Kornilofun Kifkora rülebilir. Taliplerin getireceklen nü_ 
~ ' gu unç ur. av o soz erın- yapmak istedig.ı~· isne.d yersizdir. 
1 ~ olgun bir edam olduğunu söy- K ~ munelerden beğenileni numune tutu_ 
~Yor. Bu gibi hatalara dönme- irkor deli degildir, aklı başında- lacak ve teklif edeceklerl fla.ta göı-.e 
Sı b ·ı d'lr. Bir şey uydUTliıada.n söyliyen uygun görUlenl Uzerinden pazarlığı: 
d ~ ı m m ki ne dereceye kadar a<iamdır. Bunun i"irn Pavlof ve il..., vgru olur ~ yapılacaktır. Çorapların bir ta "" 
()~IER niKKINDAKt RAPOR F:ornilofun her türlü arzularm.ın ihale edilebileceği. gibi ayn ayrı ta. 
p reddine ve SUleymanın da istida !iplere de verilecekleri mlktar kada.r 

l\:ı avJof tabibi adJimiz Behçet ile talep eylediği tahliyesinin biz- ihale edilebilir. İhalesi 9.5.942 cu. 
.ı :ın~.yıu Yerdiği rapora istinat e ce dogru~ o'--""'ca<nnx du"cı.ünerek ı. 'le ,.,,u., - .,. .,, ma.rtest günü saat 10 da yapııaca-
,,/ek bazı delili-er ileriye sürü- onun da bu taleb:inlıl reddine kar ın. Taliplerin kati teminatlarlle Har. 
" r·. Rapor başlıca üç kısma ay- rar verilmesini :ı--i.'ksek heyetiniz- biyede Yedek Subay Okuıunda satı. 
~~~ıştır. Bir"nci kısım tamamc.ı den, a1·ıe...:z. ...., - •• • nalma koml.ııyonuna müracaatları. 

gru olan ikinci ve ü~ünct kı- İddia mak3.mınm bu sözleri zap- (3109-5153) 
~ı:n ise tahmin ve zanna istinat ta geÇirildikten sonra mealleri • * * 

en Om.erin boyu, yaşı, sün- Sovycl: maznunlara tercüman va. Pazarlıkla. (40) ton zeytin yağı a_ 
~~tsiz olup olmadığı yolundakı sıtasile anlatıldı ve kanıl" verilmek ımaca.ktır. Evsaf ve husuııt ~rtıan 
S<izleri ise tama.men tahmir·i ola- tizere ce'seye yar.m saat kadar koml.syOllda görülebilir. (4-0) ton ztıy. 
tal{ s<iylenmi§tir. fasrla verirdi. tin ya.ğmm daha az miktarına talip 
İlavlof ömerin hüvivetini ve çıktığı takdirde lhaıe yapılabilir. tha. 

\>Ucudunu tayı·ne ,.alıarrken ne- TAHK1KA1'1N TE\'StJ TALEBİ 
el !! :t REDDEDİLDİ lesi 9.5..942 cuı:nartesi gUnü saat 11,5 
~ Ümerin alnındaki benden bah da yapılacaktır. Asidin azamt dere .. 
hniyor. Çünkü bu husus foto~- Son celsede reis mahkemenin cesi %3 dlr. Muhammen bedeli (127) 

l'ailarda tesbit edilmiş oluyor. karaı:-mt maznunlara bildirdi. kuru§tur. TalipıerJn katt teminatla. 
1 PavJof ı:,ilnn~t olmanm lslalll- Nefceclo Sovyeıt mD.Znunlar ta- rne Harbiyede Yedek Subay Okulun., 

I~~ İ~in bir vecibe olduğunu soy- rafından tahkikatın tevsii haklun- da se.tmalma komisyonuna mUrace
~~or. Halbuki MUc:lüman ve da ileriye sürülen talepleri yerin- atları. (3110-515-il 
lirk olan bir cok sünnetsiz va de görülmiyereık reddine, Süley. • * • 
al' ac:l n.r vu~dır. manın tahliye talebinin de reddi~ Pazal'lıkla (10) ton benzin (200) 
. lif'r Türk ve M'üı>lüman için ne ve bütün maznunların mevku- kilo valvalin (600) kJlo vakum (1001 

• liıınet olmak kat'i bir emir de- fiyet haller·nin devanıma ve maz- kilo gres (100) kilo Ustüpü (100) kl.. 
ınlu·r. ~erede kaldı Ki sünnel ol- nunlardan Pavlofun dediği gibi 1s- ıo gazyağı alınacaktır. İhalesi 9.5..,942 
;:a 'n favda ve mahzur!arı etrJ.- tanbulda.ki Sovyet konsoloshaneı:ıi cumartesi gUnU saat 12 de yapııacak. 
ıutıda tabiplerim:z nrasınc.i:ı ·Ur- şoförünün 2 ve 3 Mart tarihlerin- trr. Kati teminatıarite birlikte talip_ 

fikir ihtilafı da vardır. de kendisi:ıe benzetilerek tevk'f ıerın Harblyede Yedek Subay Oku. 
~ ö.ınerin sünnetsiz olu~u en ilm! ed· ip edilmedığ'nin tahkikine ve ıunda satınalma komisyonuna mUra. 
lııı~ 1arla izah olunmuştcr. A:trk edi!ınisse bu sebepten mi tevkif caatıar1. (8111-51155) 
4ı llu ~ekrar aram~"?a v~. S•)ru~ edildiği h<ı.klnnda İstanbul Emni - "' * • 
~ l'tnaga bı!mt:m }uzum .ar rr.ı- yet miidürlüf;'üııden tezkere i'e mıı. K:ı.oalı zarf usuliıe 1200 ton ku-
"1t? lfuna.t a'.mmasınn, Korn'Jof tara. m fasulye alınacaktır. Bu miktar 
'il f.ıavlof ömerin sünnet olııp ol- frndan tekrar <linlenm,.lori isten·- Lir istekliye verilebileceği gibi 300 
~~ığı ha..ltlnuda şahit olarak 0- len Ki-.kor ve Ö.ieni AbdullaJıt.aıı ton'nk part:lc.r halinde de verile-

rın +evzcsini ve diğer akraba- kafi dt'reccde izahat n.lııım·ş oldu- bilir Evsaf ve hususi şartlan ko
:~ 111 P'Ö rivor, Meı:ele bizce ğunda.n Kornilofun bu talebinin de nıjsyonda görülebiJir. İhalesi 2!5. 5. 
ıı kat'i b r ~ıdlde malüm iken rc>ddine ve Adamızarmda P:ı.puççu 94'2 pazR.rtesi günU ~t 14 de ya-
tıu dnh1. başkalarına sormak- mahallesinde 72 ~:ım:ıra't evue o- pıl?caktı:r. Muvakkat teminatı 
bır lüzum voktur sanırım. turan 00...ltbJ C~ :ıl Şcnkardeşlc , lil230 ıirad'r. T:tliplerin ih~le sa-

llı tin <>.alısı bi.zce en sağlam e. aynı Yerde buıman Z'ya Şcnkar- &ti11den bir s:ıat evvel teklif me·k
t:. arla t<'cbit edilmiş bulunmak d.~;~ ve h:ıvuı~ Üs!;llpt,en g r> t:r.Jifi..'. tupl:ırı ile birlikte harl.Yiyede ye-

. '" ~<>hitler;n verd'ği ifade, soJenen Belv,uzar Şen.rnı:-tleşın Su dek sııbav okulunda komisyona 
l<tıi?,e eçen fotoifraflar bıurn levmanııı ifarlelerinin doğru olup ınüracaatİan (314.7 _ 5243) 
~ıkça göstermektedir. o·mad1ğnu :ınlıı....'l!a.k maksadile şa- · /lf. * * 

tJYCK BAVULLAR hit sıfatilc mah:ıUin<le dinlenme- Ye-clikuLe h~ts.hanesi içln beş 
o B . lcrfoe Ye bu hu"U':ılaki net.cenin 

ı~~ trıcrı.u ,cndlsınln hüHyeıını tayin~ telgrafla maJlkenıeve ~önderi'm<=:- ton yoğurt 9. 5. 942 cumartesi gü-
""!Yacak ncr türlü delıl ve emarelerı l . 

1 
k · . d 

1
., nü stı.a.t 11 de pazarlıkla satın ıı

tta h ld ~ıne ve- mıı ın ~menm c nvm " hnac'.1Jı:t.Ir. Ş:ı.rtna.mesi her g"iin ko-
'· dan ko.l<lırmıı; olması her a e üncii C'ıtr,;ınınoo ":tnt 9 30 R brr-c>kTl- t 
"'lluı ba d ı ıA..znn ge , nıi<Jyonda görülebilir. steklilerin 

1 kımın an yapı ınası ">"la"11!' k'lrnr verilmı'qtJr. d 
~ h · ö belli ırlin v~ saatte teklif e ece".ıı:-u,,uslardandı. Dunun gibı merc ~ 
\tt tik b ııa ·eri fiya.ta göre k3.t'i temin&tlart 
rı oıttuğu soylenen bUy avu - !;ı·""'"'~.~"-4\r jl~. "~f't1 ~:",fllil R'',~~,·1 
1 Q ol'tadu.n k:ıy1>oııııuş 0, mttsmı bl ııı~ tı rıı vn [ 1'1:111 l' 1. rı.ıı n e birlikte Fındrklıda satın a.la:ru.ı. 
~~ Qe111 olaralt ileri sürmeleri do~ı . komisyonuna. gelmeleri. 
•aınaz. beliti uc bu bavullıın bizzat I ~anayı te~!\İk heyetı (3149 _ 5245) 

:;; * • 'ıı<ltıeri saldamış tılalıillrler. 1 reısı 
bıter taraftrın ttıbıbi adil ~hçet l!<tısat Vekaleti sanayi tetkik 7000 ile 7500 çift yün çorap pa-

~ıııa ıle profesör Pajonun <lınlenme. , h2yeti reisi Recai Tuğnıl bu ak- zarlıkla em.ıtmeye konulm~tur. 
~~ haltkınd!l.ki teıepleri de ycrs'zdir >;am Anlrnraya gidecektir, Recai. Şerait ve nfununesi komisyonda 
~"llku her iki zat da verdikleri ra· burada iken muhi<ılif sanayi i$- görülebilir. Ekailtmeleri 8, 5. 912 
""l'<la söyllyeceklerlni yazmış bulun ' . f d t - t tkikl . cuma günil saat 11 de aya,zağa.da-
~ .erı etra m a yap ıgı e erı ki komisyonda yaprlacaktır. f$tek-
tiı~:~ırı!:;·nokta da Pavlofun son Yckfüete arzedeccktir. lilerl.n muayyen gün w saatte ko-

llııı ğ Teneke tevzı·ı·ne mis,_·onumuo S?:elmeleri il-A.n olu-ercte konsoloshaneden çıkmadı ı ~ 

~tltezinde ıdi. Pavtof Sovyet konııo. başlanıyor nur. * * (~136 - 5232) 
hanesi §OförUnün mahkemede şahit 

'ıı. Dün, ithalat ve ihracat birlık-rak dinlenmesJni, bu z::ıtın o gün_ 1 tu !erinde yap1lan bir toplantıda e dışarıya çıkmadıı;ını söylıyecek 1 

a 1 teneke tevziatına derhal başlan-ıtı olduğunu ifade eder. ·ı · T · 
ıı 'lbcu.1rrahman bize Puvlofu ihtiyar masrna kurar verı mıştir. evzı
·tı~ d • at balık tuzla:vıcılarile konserve-.a iye tanıtıyor ve onu o gilne ka· 
~ ~ llıaznun olarak görmemJze ve ta. cilere yanılacaktır. 
..._Lrııarnıza. da esasen imkan yoktu. iğne fabrikası açılıyor 
~Clik 1 marttan sonra onuıııa meş_ 1 
~ 0ıuyoruz ve kendisini takibe baş-1 :tktısat Vekaleti, Bolunun l\1u 
~l'\ız. Bundan evvel onun !dm oldu durnu kazasında bir iğne fabri
n tı bilip tanımadığımız ic:in arama· kası açma.ğa karar vermiştir. Bu 
~ ııerede yatıp kalktığını tahkika da fabrikada toplu ve dikiş iğneti 

tı l'l:ı görmllyordum. yapılacaktır. 
~ avıorun 1 marttan evvel "ben kon _______ , ______ _ 

~~llhanea.ı hasta yatıyordum,. yolun Ven'. ne.şr yat 
tıı 1 ifadesinin ne dereceye kadar doğ 
•ııı Olquğunu bilmiyoruz. Ancak ikt 
1\ ltıcı §ahidi bize onun 1 marttan son 
!it <lt§arı çıktığını söylUyorlar. O hal 
~1' bunlardan başka Pavıofun §ahid 
~tal{ gösterdiği adamın da dinlen_ 
eaıne lüzum yoktur sanırım.,, 

~f)tt 
tı ~İLOFUN SöZLERlNE CEVAP 

~o e<:U ve cevaplarına devam ederek, 
ı.,~ilofun ileriye sürdüğü mUtalea_ 
tıı . <laır iddJa makamı düşl\ndükleri

• ~~lc anlattı: 

İslfim _ Türlı r.usiklopedisi - 33 
üncü sayıda mühim ilmi bahisler, 
Arifi paşa ve Trabzonlu Arifiden 
sonra Ömer Rıza Doğrulun ırki
yat noklasm<lın Arizler haıkkında 
mühim tctk kleri vard'T. YUıksek 
hukuksinn.:;Jarımııdan temyiz mah
keme.,;i reisi Ali Himmet Berki ile 
prof~sör bmail Hakkı 1zmir1i A
r'yet, Ariz. Arız..ı. ve avarız lıa.k
kında çok değer!i tetkikler yap
mışlardır. 

l8TANBUL 80RSA81NIN 

6-3--94-2 Fiyatları 

~ "- Kornllof eylül ayında İstanbul· 
teı 01duğunu söylüyor ve Ankaraya 
~ ~]( SWeymanla görü11mediğıni bil 
~ l'or. Bu keyfiyet bizce o kadıır 
,~iyeW değildir, Bizce mllhlm o. 
~ llokta SUleymanın aldığı emir ü. 
tııı titıe buradan 1stanbula giderek Kor 
~~fla görüşmesidir ve· bu du bizce Londrıı. 

l\lt edilmiştir. Nevyork 

&Qılit Ye IUlp~ıı 

1 Sterlin o.24 
100 Dolar 180.70 
100 !svlgre Fr. 30.365 
100 Pezeta 12.9375 
100 İsveç Kr. 30.72 

aıı, Ot'nilof §ahit }{irkora bazı su- 1 Cenevre 
bıı ·r soracağını söylüyor. Şahit Madrid 
'a~:Ya çağırıldığı zam:ın her şeyi 1 Stokholm 
1~4 ~~~ ve ifade etmiştir. Onun 
Yt.lt bır daha çağırılmas:na ltizunı ESIJAM VE TAHVtJ..A1 

~it~· Kornilofa Kirkora ne sor- % 7 1941 Demlryolu rr· · 19.80 

1000 ita 1250 küçillc kıl yem tor-
500 büyük .. il ba-sı 
300 Ha 400 zincir yular sapı. 

Üç kalem mut.aıbl.ye pazarlıık.l:ı 
satm alınacalııtır. Şeraıit ve nilm<t
nesi komi.syonda göritlebllir. Ek
&iltmcsi 8. 5. 942 cuma gUnü sa
at 15 de Ayazağad:ık.i komisyon
da yapılaea.kl:rr. İsteklilerin muay
yen gün ve saatte komisyonumu
za gelmeleri ilan olu.nur. 

(3137 - 5233) 

* * "' 
3500 çift er foUni almac&ktır. Pa. 

zarukla eksiltmesi 12.5.942 Sah gU.nU 
saat 14 de Erzurumda asker1 ııatınal
ma komisyonunda yaptlacaktır. Tah. 
min bedeli 40,2l!O Ura kat'1 temlnatı 

6088 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görilltir. TallplerJn belli va.kitte ko -
misyona gelmeleri. (3163 52159) 

* * * 
5000 çift er kunduram mUteah-

hi t nam ve iıes:ı.bma açık eksilt
mEJy~ konmuştur. İhalesi 21, ~. 942 
pel'§embe günil saat 15 de Erzu
rumda askeri satm alma konıisyo
m.ında yaptlacaktır. Tahmin bede
li 57 500 lira llk tenrlnatı 4025 Ji
rad1~. Taliplerin belli vakitte ko
n:Jsyona gelmeleri. 

1 * ~ <;165 - 5261) 

J Beherine 4l'i0 kuruş fiat tahmin edJ
len 6800 adet keçeli belleme pazar. 
Jıkla ııatm alınacaktır. lhaıeel 12.rl. 
942 Salı gUnU saat 15 de Balıkesir 

askeri ııatnıalma komisyonunda yapr
Jacaktır. Teminatı 4590 liradır. Nü-
mune ve §Brtnamesi komisyonda gö. 
rülür. Taliplerin belli vakitte komis· 
yona gelmeleri. (8150-5246) 

;~ ~ "' 
tq ısUyorsun dediğimiz zarna:-ı 1 
~ Sı!a.linıiz cevapsız kalryor, eğer ı_ ____ ..,. ________ _. 

~lu Söylem.iş olsaydı ve bu sc 
ı ı:r de bizce muvafık görülsey
~'11/.ki Kirkoru bur:ıva teltrar ça. 
~td · onun sornca.~lannı rnı·du-

Aşağıda miktarları yazıh odunlar 
pazarlıkla ıatın almacaktır. Taliple. 
rJn 8.5.~ Cuma günü saat 115 de 
Terkoa köyilndeki a.ııkert satınaıma 

hlıtı Uk. O haJtl(' rruıtgele maznu
~b arzu ve 'hcves·ne uyarak ls
'-t"r ti gibi .rerden ~a'ı'1 Kirkoru 

l'znn.ın:z ela yersizdir ve doğru 

komisyonuna. gelmeleri. 
Miktarı 

Kilo 
30,000 
40,000 

Tutarı 

Lira 
600 
800 

(3157-5253) 
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An.karada 59,697 lira 38· kuru§ 
ktşif bede..11 iki pavyon kapah 
zarfla eksiltmeye konmuştuı. İlia
lesi 23. 5, 942 cum.."l.rtesi günU sa
at 11 de Ankamda M. M. V. satın 
alma. koınisyonuında yapılacaktır. 
il': teminatı 4477 lira 30 kuruştur. 
Bu işe gireceklerin M. M. V. in
şaat dairesinden vesika almaları j 
şarttrr. TaU.plerln kanuni vcsikala
rile teklif me-ktuplarmı ihale sa.a- 1 
tinden bir saat evvel komisyona 
vemıeleıi. (3152 - 5248) 

... * * 
Mıktan Cfnsı 
20 adet torruıvida. 
?.O adet ağaç burgusu. 

8 kilo n~ft yağı, 
30 adet toz firÇa.SI. 

212 kilo zeytini renk yağ'ı boya, 
100 adet z-ınps.ra k~ğıdı. 
2(} k.ıto saatçi yağı. 
50 Şİ§e vernik. 
Yukarıda yazrlı malzemelerin 

pazs.rlıkla ek!ıltmeleri 18. 6, 942 
pıtza.rtesi gilnU !'laat 10 da Topka
pı Me.ltepesindeki askeri sa.tm al
ma komisyonunda ya.pdaca.ktır. 
T~liplerin % 15 teminatlarile ko
m;syona gelmeleri . 

(3159 - 52~) 

••• 
30.4.942 de ihalesl nan olunan ·

ğıda cinsi ve miktan yazılı Veterimır 
eczaııına talip olkmadığından tekrar 
pazarlığa konmuştur. Evsaflarile de· 1 
receleti komisyonda görülüp öğrenile. 
bilir. İhalesi 11.5.9(2 pazartesi gUnU 
saat 11 de ya.pılacaktrr. Taliplerin 
kat'ı teminatıarUe Harbiyede yedek 
.subay okulunda satınalma komisyo. 
nuna müracaatları. 

1600 kilo saf alkol 
600 Zeytin yağı 
500 .. Gaz yağl 
500 .. Benzin 
400 .• 
200 u 

Nebati Katran 
Hind yağl. 

(3148-5244) 

:f. • * 

... 

Hadımköy a.c;keri hastane&:nin 
betonarme tavan ve kirişlerile sı
valarının tamiri pa.z::ırbkla ınüna
kasaya konınu.stur. Husust şartları 
n~ keşif ko~yonuuda görüleibi- I 
lir. lhaloo.i 11. 5. 942 pazartesi gU
nii saat (10) da ya.prla~tır. İlik 1 

keşfe göre muhanııınen bedelıl 375'1 
lira 52 kuruştur. Tahplenn kaıti te
min!l th~ Harbiyede yedelk su
tay okulunda komisycma müracaat 
ia.rı. (3144 - 5240) 

* * * 
29 - 4 - 9!2 de ihalesi ililn olu

nan 20 ton sa.de yağma talip çık
madığından telmu' pazarlığa kon
muştur, Evsaf ve husuet şart.lıa.rı 
komiısyonda görülebilir. Beher ki
losunun muhammen bedeli 185 ku
rwıtıır. As:din azami derecesi 8 
dir. İhalesi 11. 5. 942 pazartesi 
günil saat 10 da yaprlacakt'r. Ta
liplerin k:ı.tt temin.aıtlarlle Ha.rbi
yeda yed~k subay okuluında ko
rııi~yona nıül"a.C:iathı.rı. 

(3146 - 5242) 

* * * 
90,000 kilo srğır veya koyun eti pa-

z:.:..r!Jkla sa.tın alınacaktır. Taliplerin 
8.5.942 Cuma günü saat 11 de Bakır. 
köy askeri satınalma komisyonuna 
8032 lira temJnatJarlle gelmeleri . 

(8155-!S2:51) 

:-'< ~ * 
ı:ıoo Uralık taze bakla almacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 9.15.942 Cumar- 1 
teııi günü saat 10 da Eyup Rami as
keri satına.lma komisyonunda yapıla_ 
caktır. Taliplerin belli vakitte komlıı· 
yona gelmeleri. (31'16-52152) 

* .y. * 
100 ton kriple maden kömUrü pa. 

zarlıkla satm aıınacaktrr. Tahmin be
deli 2700 lira kat'! teminatı 405 lira
dır. İhalesı 12.5,942 Salı günU aaat 
16 da GelibOlu eııkert aatmalma ko_ 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(3151-15247) 
!~ .y. :l< 

• • • 
17 ,274 Jira 30 kuru~ keşif bedelli ıltl.ııak yolları inşa ettlrlleoekttr, Ka. 

palı za.rna ekşiltmesi 9.5.912 Cumartesi günil saat 15 de Eııkişelıiııde satın 
ı m; ilomisyonunaa yapuacıı.ktır. llk tem.na":.ı 1295 liradır. Talipıenn ka· 
:.ıunı \•esik&ıarllc tekli.! meH.tuplarını ıhale saatinden bir saat evvel koını&
,ıı ona vermeleri. (3012-48415) 

• • • 
Aşağıda ya.zıh mutablyelerin pazarlıkla ekslltmeleri 7.5.942 Per!f8Dibe 

.;-Unli. saat 15 de 1zmltte Postahane karşısında askeri satmalma komtısyo· 
ııJnda yapılacaklır. Taliplerin be!U vakttte koınisyona gelmeleri. 

\imi • 

Kıl kotan, 
Urgan. 

Miktarı TUtarı Teminatı 
Adet Lira Ura 

6000 
5000 

• • • 

3600 
7000 

• 

540 
1050 

(8153-5250) 

A§ağıda miktar1an yazılı eUer pazarlıkla ııatın almacaktir • İhaleleri 
ll.IS.9'2 Pazarte.aı g11JıU saat ıı de Doğu Bayezıtte ukerl aatınalma komia. 
yonunda yapılacalttır. ·.raılplerin belli vakitte komisyona gelmelerL 

cı.ıaı. 

Koyun eti, 
Koyun eU. 
Koyun eti. 
Koyun eti. 

MHı;t.an Tutan Tcıulıı&tı 

Kilo Lira Lira 

70,000 
60,000 
60,000 
70,000 

• •• 

31,600 
27,000 
21,000 
31,500 

28SS 
2025 
2025 
28S3 

(S181-52457) 

Aşağıda. ya.zitı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri biz.alarmda yazılı gUn 
ve saatlerde Gelıboluda askeri satmalma komisyonunda yapılacaktır. Ta. 

lıplerin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. 
MJkt.an Tutan Teminatı 

Clırıııl. 

Keçi boynuzu. 
Patates. 
Pirinç. 

KUo 

40,000 
20,000 
8,000 

Lira 

12,000 
6,800 
"80 

• • • 

Lira 

1800 
1020 
732 

H/5/942 ıo,30 

14 " " 16 
14 " " 16 
(3166-5362) 

A§ağ'Ida yazılı etlerden hangisi beğ'enilirse o cins et pazarlıkla satın 
almacaktır. Taliplerin 11.15.942 gUnü rıaat 14 de Büy\ik Çekmece Mimar Si
nan köyündeki askerl satınalma komisyonuna gelmeleri. 

/"""-- - Mlktan Tutan '.teminatı 

Ura Clasl. KUo Lira 

Koyun eU • 
Sığır eti. 

11,000 
11,000 

• • • 

1uoo 
12,850 

1073 
949 

(8095-5098) 

Aşağıda yazılı etlerden hangisi beğenilirse o cins et pazarlıkla a&tm 
almacaktır. Tallplcrin 25.5.942 günü aaat 1' de BUyUk Çekmece Mimar SL 
nan köyünde askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

\ 

Oi,nt;I. 

Koyun eti, 
Sığır eti. 

Miktarı 

KUo 

40,000 
40,000 

• • • 

'Itıtarı 

Lira 

50,000 
46,000 

Teminatı 

Lira 

3750 
3'50 

(3094-5097) 

A§ağıda milüan yazıtı etlerin pazarlıkla eksiıtmeleri 3.6.942 günü bi· 
1'a1annda yazılı saatlerde Doğu Bayezltte askeri sa.tma1ma komisyonunda 
yapılacaktır. Talipleı•in bem vakitlerde komisyona gelmeleri. 

Cinsi. 

----- ·ı 

Koyun eti. ,· 
Sığır eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 
Srğır eti. 
Sığır eti. 
Koyun eti. 

Miktarı 

Kilo 

144.,000 
144,000 
170,000 
144,000 
120,000 
lH,000 
120,000 

Tutan 
Lira 

64,800 
,3,200 
36,000 
84,880 
36,000 
4S,200 
154,000 

• • • 

TenıLnatı 

Lira 

3990 
3240 
2700 
3990 
3UO 
2700 
3950 

15 
11 
11 
15 
ll 
11 

9 
(3160-5256) 

Aşağıda yaz!lr etlerin lcapalı zaroa ekslltme.ıert 25.5.942 Pazartesi gü. 
nü hizalarında yazılı saallerde Tra·bzonda askert ııabnalma komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin kanun! veslka'arlle teklif mektuplannı ibale saat. 
terinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Cinsi. 

Koyun eU. ı 

Sığır etl. 

--
l\llktıın 

Kilo 

150,000 
150,000 

Tutarı 

J .. lra 

82,500 
45,000 

• IF * 

Temlınatı 

Lira 

5375 
8375 

İhale 

.aati 

10 
11 

(3162-5258) 

Pazarlıkla 15 ton sabun nlmacaktır. 30,000 kilo pirinç alınacaktır. Pa. 
Evısaf ve hususi şartları komisyonda zarlıkla eksiltmesi 11.5.942 Pazarteıu 

görWebilir. Beher kilosunun muham. 1 günü saat 15,SO da Erzurumda askeri 
men bedeli 87 lturuştur. İhalesi 9.5. ııatmaıma komisyonunda yapılacaktır. 
942 cumartesi gUnü saat 10 da yapı. Tahmin bedeli 18,675 lira kat'i temi. 
lacaktır. Taliplerin kat'i teminatları 

ile Harbiyede Yedek subay okulunda 
komisyona müracaatları. 

(8143-5239) 
* .y. :;: 

50 ton toz şeker pazarhklıı satın a

natı 2802 liradır, Taliplerin belli va. 
kitte komisyona. gelmeleri. 

(8164-5260) 

"'.y. * 
Derisi ciheti askeriyeden verilmek 

llzere 1500 kilo şaplı deri ve 3000 kilo 

50 fon saman ve 50 ton ısoan.ak 
pa..,.,ıı.rlr.kl~ satın rJmacakt•r. Talip
lerin 18. 5. 942 pazartesi günü sa
at 10 da Topkı.pı Maltnpesinde as
ken satın elma komisyonun:ı % 15 
teminatla.ril.e gelm~'erl. 

(3158 - 5254) 

lınacaktır. Evsaf ve hususi şartları kösele derisi pazarlıkla imAJ ettirile. 
komisyonda glktilebilir. İhalesi 11.5. cektir. !halesi 12.5.942 Salı günü saat 
942 razartesi günü saat ıı de yapı. , 15 de Geliboluda askeri satmaıma ko· 
lncaktrr. Talipler kat'ı temJnatları misyonunda yapılacaktır. TaJulUla be. 
ne Harbiyede Yedek subay okulunda Jeli 8100 ll?'a tan tendn&tı Dil ıt. 

1
. koı:ı:ıla:yona nıUra.ça.aUarı. radır. Taliplerin belli vakttte komiıı-

(3H5-5241) yona gelmeleri, (3167-5263) 
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30 YAŞINOA u~~·ı;~.,~~~nm:~'! 
ip olm.aıınd.an mutevallid çııgi vı bu· 
rufuklukl.ar, uyıllıımı' .ad.altıll'• 

Cild nuceyrelerlnden istihsal 
edilen bu kıymetli ve ye,ni cevher, 
hııll sıhhatte bir genç kızın cil
dindeki tabıi unsurlarına rnıişa

40 YAŞJNDA Bu korkulu 1••-
d.a cildini lıı7met-

ıı ve t.abii unaurl.arle buleyen k.adınlar 
için hiç bir endİfll mutasavver dığlldlP" 

Mı,hur bir mütehaasıaın kl'ffİ O• 
lup •o yasında gınç k.almıık için clld' 
nHıl btsltmık lhımgtldiği hılı.kındı· 
Ilı lı.ahatlni okuyunı.z : 

blhtlr. Viyana Unlversıtesı Pro- da çlzgller n buruşuk.!uklarım 
fesorlerlnden Dr K StcJskal tara- vardı. Hemen .hemen elli yaşıma 
!ından keşf ve •BIOCEL> tabir e- yald:u;mı~a benziyordum. Bugün 
dllen bu cevher, clld gıdası olan butiuı arkadaşlanm tıır genç kı

pembe renkteki Tokalan kremin- zınkJ gibi açık •e taze t.t'nlmc gıp
de mevcuttur. ônu her akµoı ta nazarıyle bakıyorlar. Ben de 
yntmazdan evvel kullarunız. Siz hepsine ben1m yaptığım glbl her. 
uyurken, cildiniz, bu kıymetli cev- ıkı Tokalon kremlerlnl ltullanma-
heri masscder. Her Sabah uyan- larıriı soyledim.> 
dığınızda clldlnlz daha taze, daha Bu basit rilnlıik tedavi aa1e-
beyaz. daha yumuşak ve DAHA sinde, her kaduı bir çok sene 
GENÇ olduğunu gorürsunıiz G~n- gençleşebıllr ve her genç kızın 
düzleri için beyaz .renkteki (yağ- müftehir olacağı şayanı hayret. 
sızı Tokalon kremini kull::.nııuz. Bir bir tene malik olabilir. Bugünden 
kaç gün zarfında en sert ve en do- itibaren cild (;ldaları olan her jk.l 
nuk bır cildi yumu!'latıp beyazlatır. Tokalan kremlerinden birer vazo 

Bayan M. D. nin şu mektubu- veya birer tup ~lınm. <Yağsız> 

nu okuyunu~: •Zevcim goılerine beyazı gıindüz için ve penbesl gece 
ın,namıyor ve bu adeta bir mu- içindir. Tokalon kremındcn müs
cızedir, diyordu. Yuzumde, alnım- n:;ıır neticeler garantılidir. Aksi 
da ve gozlerimle ağzımın etrafın- takdirde paranız. iade olunur. 

PARASIZ GUZELLİK KUTUSU- Derununda <beyaz ve pembe) 
renklerdeki Tokalon kremleri ile muhtelit renklerde Toka1on pud
rasının nümunelerlni havidir. Ambalaj #e sevk masrafı olarat 
20 kuruşluk bir pulu aşa.Rıdaki adrese gönderıniz: Tokalan Servisi 

7- 1!. 11 Poısta kutusu 622, İstanbul. 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
İçki ve tutun satıcılarının ellerindeki salı§ tezkerelerinin mUddetl 31 

:J'ayıs 9°'2 ak{:ımı sona erecektir. 
Satıcıların y<:lli tezkerelerini kolaylrkın alabilmeleri için mıntaka iti -

arlle agatl'ıda göııterllen gUnlerde dUkkı\na ald"kontraUarı ve eakl lc%ke 
relı-ri ve ikişer adet fotoğraflarlle Kabataştakl başmUdUrlUğtlmlize mUra· 
caat etmeleri ve 5 Haziran 942 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kontrol· 
dl\ tezkerelerini almayanla:- hakkmda kanuni muamele yapılacağı ilAn o:u
nur.'' 

15, 16, 18, 20 MaylB 942 günleri Beyoğlu, Galata, Pangaltr, Şi§li ve Ka· 
srmpa~a mıntakasmdakl bayiler, 

21, 22, 23 Mayı.s 942 gUnlcri Sirkeci ve Beyuıt mmtakaııındakl bayiler, 
25, 26, 21 Mayıs 942 1,.-Unlerl Aksaray, Fatih, Balat, Bakırltöy mıntaka· 

ıınıdaki bayiler, 
2S, 29, 30 ı.!ayıs 9'2 gUnlerl Be§lktnş, Rumeli, Boğaziçi ve Anadolu Bo· 

ğaziçi bayileri, 
l, 2, S Haziran 942 gUnıcrl OskUdar, Kadıköy, Ercnkl>y mıntakasındakl 

oayller, 
4, 5 Haziran 942 gUnıcri de Adalar mmtakasındalti bayiler, (5032) 

TURKiYE iŞ BANKASI 
. < ücük TAsarruf 
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Yazlığa gideceklere: 1 
Hasır ko tak ve 

mobllyealzl 
her yerden ucuz 

f.,tanbnld .. Rizapa-'a ~·okojonda 

66 ~o. AIDIET FEVZ1'nin 

l Asri mobilye 
! !tla~al:l~md:ın alınız. . ._ ________________________ .. 

1 Bugünkü radyo 1 

. .. .... . ~ ~ . ... .. .. ,.. ' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 7,30 program, memleket saat ayarı 

7,83 Ka.rI§ık program Pi. 7,45 ajans 
8,00 KarJ§ık programın de ·ıı.:n:ı Pi. 1 C A B J N D A G U N D E 3 K A Ş E ALlNABILJR 
S,1~8.30 evin saati. 12,30 program 

ve memleket saat ayarı 12,33 karı§ık ·············~······ makamlardan şarkılar 12,45 ajsns j 
. '7 • • ...... ,..;. ... ,. ~, ' • ~ .. • ..,- . ,:. .. r .• 

13,00-13,80 §Brkılar proı;rammın de- f;\~M~mç~ Pi!\ ~l!'lJ!I~~ ~~ 1·------•uı•-----------· vamı. ıı<,OO program, memleket .saat l~O"ı)t~t1'ırr\l.ıLı.,UJ~\ Lı ~t..!/A\~llL"'IA<\lfülJ 

1 

ayarı 18,03 Çifte !asıl 19,00 konuııma t,mınonu , erli As. ş. den: ı 
(Dııı politika hAdlııelcrl 19,15 dans P. Tğm. Vedat oğlu ı. Hakkı Ezici 
mUzlği Pi. 19,80 saat ayarı ve ajans oğlu 330 (51289), P. Tğm. Emin oğlu 
19,415 halkevıeri folklor saati 20,15 .Kenan İstanbul 322 (51444), P. Tğm. 
Radyo gazetesi 20,45 şarkı ve turku_ O. 'Nuri oğlu İhsan 322 (44379), P. 
ler 21,00 ziraat tak:lml 21,10 ııa.rkılar Tğm. Saffet oğlu İlha.ml 335 (51186) 

21,30 konuiJma 21,4., Radyo senfoni ı P. Tğm. M. Kemal oğlu Muhittin 335 
orkestrası 22,30 saat ayarı, ajanı ve (514.63). P. Tğm. M. Reşat oğlu M. 
b~rsalar 22,45·22,50 kapanı§. , Mllnlr 320 c52ı84). P. Tğm. Asım oğ. 

1 
ıu Abdurrahman (52367), Lv, Tğm. 

f!' /& V/ f ~ fli !it _ , ~ '\1ehmet Hilmi oğlu Hilmi Şile 318 
~ n ·~ ılj llJ r' -~ ~ ~ 20381), S. 8 Hıı. Me. Mustafa oğlu 

1 

~U "u.; ,.Cz!:C'!'ı; l llC S, • ..'ll LL\ U !13· ı ı'u.suf .Kelcstecl 3~2 (202i5.). 

h
. ::l,{; ld ~ 1. 1 ·k Bu l!Ubayların hilviyet cUzdanlarUe 
ıyesın çn u. ıgm1 ~r:!'!'lC.K anıc-
. · tti V'. ·ı · · 1 blrliltte acele §Ubcye gelmeleri UA.n 

mı zayı e m. ıcnı erını a aca-
ğımdan eskilerinin hükmü yok-
tur. 

Koca Mustafa Paşa Uzunca O
vada Kuru Sebil sokağı 48 nu
marada Nuri Hoşgeçim. 

* ·* * 
Kadıköy ta.~ bürosundan al-

otunur. 

Muhlis Sabahattin 
Opereti 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 

Kadınlann Beğendiği 
Yazan: M. YESARİ 

Beste: Muhlis Sabahattin 

drğım 197 - 150 numaralı ağır 
işçi J<arnemi zayi ettiğimden ve 
yer.isini ala.cağımdan bu karne
nin hükümsüz olduğunu ilan ey-
ler.im. (39762) ISTANBUL ASLiYE 6 NCI 
Kadıköy Söğütlü çeşznc No. 4 HUKUK MAllKEME'slNDEN: 
Şükrü Keflioğlıt. 

* * * 
Hayriye lisesi ilk ıımmıından 

aldığım şehadetna.memi zayi et
tim. Yenisini alacağrmdan es
kisinin hükmü yoktur. (39764) 

Ahmet Tevfik oğlu Muztafa 
Kak5a. 

• * * 
1866 - 1867 No. plakalı iki a

det ibisikleti zayi ettim. Memrur 
plakaların hükmü olmadığını i
lfuı olunur. (317!57} 
Beyoğiu, Mis sokak 42 Andon 
Börek yan. 

:r. • • 
KadıkQy Nahiye müdürlüğün

den aldığını mayıs ve haziran a.y
lanna ait 4 adet ekmek karnele
rimi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan cski!crin hü1kımü yoktur. 

(39763) 
Kadıköy. Kurbağalrdere Ah
met Besim sokaır;nda 4 numa
rada Saadet Ba \.Taktaroğlu 

* * * 
7718 numaralı §Oför ehliyeti-

mi zayi ettim. Yenisini çikaraca
ğ:n'dan eskisinin hükmü yoktur. 

Haydn.r Görcngil 

9-12/390 
Müddei: Adalet. 
Müddeialeyh: Osman: Koca 

Mustafa Paşa Sebreci sokak 
No. 3. 

Müddei Adalet tarafından müd 
deialeyh Osman İnal aleyhine a
çılan ~anına davasına a.it ar~
hal sureti müddeialeyhe teblığ 
edilmek üz.ere yazılı adresine gön 
derilmişsc de mumaileyhin mez.. 
kllı- ika.rrıetgahmı teı1k He eernti 
meçhule gittiğinin beyanlle iade 
'kılınma.s:ı: llz.?rinc Hukuı.. Usulü 
Mu1ıakeroeh3ri Kanunwıuıı 141. 
142, 143 ve 183 üncü ırnaddeleri-
nc tevfikan iade kılman dava ar-
zuhali ile muhakeme gününü gös
terir davetiye varakasının mah
keme divanhanesine asılmasına 
ve 942/390 numarada kayıtlı i~
bu davaya müddeialeyhin 15 gün 
içinde cevıp vermesine karar ve
rilmiş ve bermucibi karar arzu
hal ile davetiye varakası malıkc-
me divanhanesine asılmış olm.,ıt 
la muma:a~yh Osman !nal yuka
rıda yazılı müddet zarfında da
vaya cevap vererek tahkikat için 
tayin kılınan 5. 6. 942 cmna gü
nü saat 15 de mahkememizde ha
zır bulunması veya kanuni bir 

lstanbal dep-oıa dlrektlrilltllldea: 
Jstanbulda perakende olarak 

OYUN KAGITLARI 
Y anlız Dördüncü Vakıf hanında Milli Piyang 

gişelerinde: 
53 lük Oyun kağıdının destesi 230 kuruşa 
37 lik Oyun kağıdının destesi 21 O kuruşa 

J. Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Komi•yonundatt 

Mikdarı 

Ton 
30 
30 

ClnıJ 

'l'ahmln flatı 
Kum, 

62 
53 

Kuru U.ZUm 
Kuru incir 

tik teminatı 
Ura Kurue 
1395 00 
1192 50 

ihalenin gUn ve 
aaatt 

8,IS.942 cuma saat ı: 
8.IS.942 cuma saat ı 

.Mikdarr, oinıi, tahmin flati ve ilk teminatları yukarda yazılı Ud kaieıı' 
yiyecek kapalı zart ekailtmeslle hizalarında yazur gün ve saatlerde komi" 
yonumuzun bulunduğu yerde satın almacaktır, Numune ve gartn&me ııef 
gün komisyonumuzda görllloblllr. Şartnamesi parasızdır. Komlayond&n a!J
na blllr. 1ııteklilerin kanuna uygun vesika ve teminatlarını muhtevi kapşl' 
zarf tekli! mektuplarını eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar koınlf 
yona makbuz kar§llığmda vermeleri. (2875-4814) 

-----------·---~ 

il 
TemiZllk işleri için alınacak 500 metre bez hortum açık eksiltmeye JıO• 

nulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 1888 lira 50 kuru§ ve ilk ıemlnatı ı•1 
lira 65 kuruştur. Şartname Zabıt ve muamelat mUdllrlllğü kaleminde gtırtl 
leblllr. İhale 22.6.94.2 cuma gUnU saat 14 de Dalmt encümende yapılacaktı! 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya melttupları ve 942 yılma alt ucart1 

odası veslkalarile ihalo gUnU muayyen saatte dalmt encümende bulunnı" 
lan. (5229) 

Deniz Levazım Satınalm.a Komi•vonu 1 
llanlan ._ ___ _ 

3 Adet telefon mllbeddlle çmğlrağı "Manyetolu .. 
1 ., 10 No:lu Paraton<ırll telefon santralı 

Yukarıda yazılı iki kalem eşyanm 8/5/942 cuma. gUnU saat 14. de J\'.11 

sanpagada bulunan Deniz Levazım Satmalma komisyonunda. pazarlığı yapl' 
lncaktır. İsteklllerin belli gUn ve saatte mczkfir komisyona mUracaatıarı. 

(5220) 

• • • 
2 adet elektnk sobası 500 voltluk 
5 adet Vantua.tör 220 voltluk ve mUtemadl cereyan devreııine bağlan~ 

ve zatUlhareke oia.c!lk 
Yukarıda cins ve mikdıı.n yazılı lki kalem eoya 9. Mayıs 942 cumarıe' 

gi.!nU saat 11 de p:ı.zarlıklıı nımacaktır. lsteklllerln belll gUn ve saatte J\'.• 
sımpaşada bulunan komisyonda. hazır bulunmalan. (5221) SAHİBİ : ASIM US 

Uasıldı!ıı yer: VAKiT MA TBAASl 
Umumi Neşriyatı idare eden 

Refik Ahmtl Seuenqll 

vekil göndennesi lüzumu tebliğ 

1 

~ 
yerine geçmek üzere ilan olu- ' 
nur. 'l'urk.ye 

,. 

Is tan.Levazım Amırlıgi Sahnaltna 
' "· - : ""'l<omis onu ila.,ları . -

1 
ıı 
ı, 

1 . . . 

1 ~:94:10°;~5 :;:n: bnlrk ağı ip- 1 Beze1Y'I 

1
. !iği alınacaktır. Pazarlıkla eksilt- Marul 
m~I 8. 5. 9·12 cum:ı. günü saat Dereotu 

l 15,30 da Tophanede lst. Lv. amir- :?4aydanoz 

13,500 Kilo 
11,100 Adet 

7,300 Demet 
8,300 Demet 

8,500 Adet 
19,500 Demet 

1 lıği satın alma komisyonunda ya.- Salata, ye~ı 
İ p:lacnktrr. Hepsinin tahmin bede- Taze soğan 
' li 1ti.175 lir.1 8!) kuruştur. İstek

lilerin kati tcmlııatlarile belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

(72i - 5191) 

l * * * 
Beherine 750 lira tn.hmin edilen 

117 adet seyyar mut.hah alın'l.cak-
lll'. Pazarlı:kla eksiltme.si 8. 5. 942 

; cuma güni.1 saat 15, 4 5 d c topha-
nede 1st. Lv. 5.mirliği satın alına 

1 

komlıyonunda yapxlacaktır. tstek
iilenn kati terninatlarile belli va
kitte komisyona gelmeleri. 

1 (728 - 5182) 
• * "' 

Beher çlfUne 100 kı,ruıı tahmin eıll. 
len elli bin çift mnhmu" auna.ca'ktır. 
P~ :>.arlık la. ekl!lltmesı 11.~.942 pazar. 

Yukarda yazılı sebzenin pazarlıkla 
eksiltmesi 11.fl.942 pazartesi günü 
saat 14 de Tophanede Lv. Amirligi 
satınalma komisyonunda. yapııa.cak _ 
tır. Tahmin bedeli 12,501 lira, ilk te. 
mlnatı 937 lira 58 kuruştur. Şarb1a_ 
mesl komisyonda görUIUr. Taliplerin 
bclll vakitte komisyona gelmeler!. 

(72~148) 

* * * 
Beher kilosu 535 kuruştan 115 ton 

kadar kunduralık vakete alm:ıcaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 8.15.942 cuma 
gUnU sut 15 de Tophıınedp Jat. Lv. 

mh·111tl satmalma komisyonunda. 
ynp lnc:ıktır. !stel:lllerln teklif ede _ 
cckleri miktar üzerinden 'ka.U temi • 

tesi gtınU aıı.at 14,30 da Tophanede natlnrile belli vakitte komisyona gel. 
1st. I.v. Amirliği satınalma komüı.. melerl. (722-5146) 
yonunda yapılacaktır. tık teminatı 

3i50 liradır. NUmu • si 'komisyonda 
görtilUr. Taliplerin \Jelli vakitte ko. 
misyona gelmeler!. C72~5144) 

<in ı 

Taze bakla 
Enginar 
Semizotu 

* * * 
l\llkt.ıırı 

25,500 Kil? 
11,100 Adel 
20,900 Kilo 

* * * 
Beher kilosu 435 kuruştan 15 ton 1 

kadar pcnçel\k k6ııeıe pazarlıkla satın ı 
alınacaktır. İhalesi 8.5..9!2 cuma gil,. 
nU saat 15 de Tophanede İst. Lv. 
Amirliği satınalma komlsyorıunda 
yapılııraktır. '.fallplı:rin teminatıarlle 

belli vakitte komiByona gelmeleri. 
(725-6149) 1 

ZiRAA T BANKASI 
.twıu.ıu:ı ıarthl: tMS. - Sermayeat: l000.000.000 ı'Unl u.... 

Şube ve Ajana adedi: 265 

Zirai t.ıe ticari her nevi banka muameleleri. 
Para blrlktirenıere 28.800 Ura lkra:n!ye nrı~. 

~rast Bankumda kumbaralı •e lbbarm taaarrut oeaapıarmaa eıı aı 
50 11rası bUlunanıara eenede • cıera çekilecek ın1r'a u. aşagıda.G 

pllna gOre ikramiye daıtıtııacaınır. 

• • • • • • 
it • 

500 
GOS 
t50 
100 

• 
• 
• 
• 

ı.ooo • 
ı,ooo • 
1,000 • 
&.000 • 

JZ() 

120 
l6(1 

. '° 
«> 

• ıe 

• 
• 
• 

t.800 • 
C..KM • 
UOI • 

DlKK.AII': Besaplarmdakl paralar bir sene ıc:tnde 81> t!radan qsr 
illıµnlyen.ıere lkıamlye çıkUğı tıı.kcıırcıe o/o 20 raz.ıasJyle verUecektiı, 

Keşldeler: U Mart, 11 Haziran. 11 Eylül 11 Blı1tıcikAnna tarl~ 

r1Dc1t Y1l pııtr. 


